
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z póên. zm.1)) Paƒstwowa
Komisja Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wytyczne dla Okr´gowej Komisji
Wyborczej w Cz´stochowie, dotyczàce zadaƒ i trybu

pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu g∏osowa-
nia oraz ustaleniu wyników g∏osowania i wyników wy-
borów, w zwiàzku z podj´ciem niektórych czynnoÊci
wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w okr´gu wyborczym nr 27, stanowiàce za-
∏àcznik do uchwa∏y.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
i podlega og∏oszeniu.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 grudnia 2005 r.

w sprawie wytycznych dla Okr´gowej Komisji Wyborczej w Cz´stochowie, dotyczàcych zadaƒ i trybu pracy
w przygotowaniu i przeprowadzeniu g∏osowania oraz ustaleniu wyników g∏osowania i wyników wyborów
w zwiàzku z podj´ciem niektórych czynnoÊci wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w okr´gu wyborczym nr 27

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14,
poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188,
z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.

Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 23 grudnia 2005 r. (poz. 1215)

WYTYCZNE DLA OKR¢GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZ¢STOCHOWIE, DOTYCZÑCE ZADA¡
I TRYBU PRACY W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU G¸OSOWANIA ORAZ USTALENIU WYNIKÓW

G¸OSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW W ZWIÑZKU Z PODJ¢CIEM NIEKTÓRYCH CZYNNOÂCI 
WYBORCZYCH W WYBORACH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

W OKR¢GU WYBORCZYM NR 27

Ponawiane czynnoÊci wyborcze w wyborach do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okr´gu wybor-
czym nr 27 przeprowadza si´, stosujàc:

— ustaw´ z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wy-
borcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499, z póên. zm.), zwanà dalej „Ordynacjà wy-
borczà”,

— akty wykonawcze wydane na podstawie przepi-
sów Ordynacji wyborczej,

— uchwa∏y i wytyczne Paƒstwowej Komisji Wybor-
czej wydane na podstawie przepisów Ordynacji
wyborczej, z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych
z niniejszych wytycznych.

Ponawiane czynnoÊci przeprowadzajà komisje wy-
borcze powo∏ane w zwiàzku z wyborami do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zarzàdzonymi na dzieƒ 25 wrzeÊnia 2005 r.

W wyborach uczestniczà komitety wyborcze, które
zarejestrowa∏y kandydatów na senatorów w okr´gu

wyborczym nr 27 w wyborach do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej zarzàdzonych na dzieƒ 25 wrzeÊnia
2005 r.

Prawo wybierania przys∏uguje osobom, które naj-
póêniej w dniu 22 stycznia 2006 r. koƒczà 18 lat.

Do spisów wyborców zostanà wpisani z urz´du
wyborcy:

— zameldowani w gminie na pobyt sta∏y,

— dopisani do rejestru wyborców na w∏asny wnio-
sek w trybie art. 12 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej.

Do spisu wyborców zostanà te˝ wpisani:

— wyborcy czasowo przebywajàcy na obszarze gmi-
ny w okresie obejmujàcym dzieƒ 22 stycznia
2006 r., uj´ci w sta∏ym rejestrze wyborców w gmi-
nie po∏o˝onej na obszarze okr´gu wyborcze-
go nr 27, je˝eli do dnia 12 stycznia 2006 r. z∏o˝à
w urz´dzie gminy, w∏aÊciwym dla ich miejsca po-
bytu, wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców;



dotyczy to tak˝e osób nigdzie niezamieszka∏ych,
przebywajàcych na obszarze gminy,

— ˝o∏nierze pe∏niàcy zasadniczà lub okresowà s∏u˝b´
wojskowà oraz pe∏niàcy s∏u˝b´ w charakterze kan-
dydatów na ˝o∏nierzy zawodowych lub odbywajà-
cy çwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a tak˝e ra-
townicy odbywajàcy zasadniczà s∏u˝b´ w obronie
cywilnej poza miejscem sta∏ego zamieszkania oraz
policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjona-
riusze Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz S∏u˝by Wi´zien-
nej pe∏niàcy s∏u˝b´ w systemie skoszarowanym,
uj´ci w sta∏ym rejestrze wyborców w gminie po∏o-
˝onej na obszarze okr´gu wyborczego nr 27, je˝eli
mi´dzy 1 a 9 stycznia 2006 r. (termin przed∏u˝ony
zgodnie z art. 233 ust. 2 Ordynacji wyborczej) z∏o-
˝à w urz´dzie gminy wniosek w tej sprawie.

Urz´dy gmin po∏o˝onych na obszarze okr´gu wy-
borczego nr 27 b´dà na ˝àdanie wyborców zmieniajà-
cych miejsce pobytu przed dniem g∏osowania wyda-
waç zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania, o których
mowa w art. 23 Ordynacji wyborczej.

Ponawiane czynnoÊci wyborcze nie obejmujà zg∏a-
szania kandydatów na senatorów. W wyborach biorà
udzia∏ kandydaci na senatorów zarejestrowani w okr´-
gu wyborczym nr 27 w zwiàzku z wyborami przepro-
wadzonymi w dniu 25 wrzeÊnia 2005 r. Okr´gowa Ko-
misja Wyborcza w Cz´stochowie sprawdzi, czy zareje-
strowani kandydaci na senatorów nadal posiadajà
prawo wybieralnoÊci. Nast´pnie Komisja zawiadomi
komitety wyborcze uczestniczàce w wyborach o ko-
niecznoÊci aktualizacji danych kandydatów (nazwiska,
imiona, miejsce zamieszkania), informujàc, ˝e:

— w wyborach uczestniczyç b´dà wszyscy kandyda-
ci zarejestrowani w wyborach przeprowadzonych
w dniu 25 wrzeÊnia 2005 r., którzy nadal majà pra-
wo wybieralnoÊci, o ile przed dniem wyborów nie
wycofajà zgody na kandydowanie. Pe∏nomocnicy
komitetów wyborczych powinni w zwiàzku z tym
skontaktowaç si´ z kandydatami w celu powiado-
mienia, ˝e nazwiska ich zostanà umieszczone na
obwieszczeniach i kartach do g∏osowania, o ile nie
wycofajà zgody na kandydowanie,

— obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach
na senatorów b´dà zawiera∏y dane zawarte w do-
kumentach zwiàzanych z rejestracjà kandyda-
tów przed wyborami przeprowadzonymi w dniu
25 wrzeÊnia 2005 r., z uwzgl´dnieniem ewentual-
nych skreÊleƒ kandydatów oraz wniosków pe∏no-
mocników wyborczych o aktualizacj´ danych, z∏o-
˝onych we wskazanym przez Okr´gowà Komisj´
Wyborczà w Cz´stochowie terminie.

Okr´gowa Komisja Wyborcza w Cz´stochowie b´-
dzie kontrolowaç w ramach nadzoru nad przestrzega-
niem prawa wyborczego prawid∏owoÊç wykonania za-
daƒ wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zwià-
zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem g∏oso-

wania, w szczególnoÊci dotyczàcych niezw∏ocznego
podania do wiadomoÊci publicznej przez rozplakato-
wanie informacji o numerach i granicach obwodów
g∏osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wy-
borczych, sporzàdzenia spisów wyborców, przygoto-
wania obwodowych komisji wyborczych do wykona-
nia ich zadaƒ (w tym dokonania niezb´dnych zmian
w sk∏adach komisji) oraz przygotowania lokali wybor-
czych i zapewnienia obwodowym komisjom wybor-
czym obs∏ugi administracyjnej i warunków technicz-
no-materialnych pracy (w tym wsparcia informatycz-
nego).

W terminie do dnia 3 stycznia 2006 r. Okr´gowa
Komisja Wyborcza w Cz´stochowie przeka˝e w∏aÊci-
wemu oddzia∏owi Telewizji Polskiej i w∏aÊciwej spó∏ce
radiofonii regionalnej informacj´ o komitetach wybor-
czych, których kandydaci na senatorów uczestniczà
w wyborach.

W terminie do dnia 12 stycznia 2006 r. Okr´gowa
Komisja Wyborcza w Cz´stochowie poda, w formie
obwieszczenia, informacj´ o zarejestrowanych kandy-
datach na senatorów, uwzgl´dniajàcà ewentualne
zmiany, o których mowa wy˝ej.

Okr´gowa Komisja Wyborcza w Cz´stochowie
ustali treÊç kart do g∏osowania na podstawie danych
zaktualizowanych w opisany wy˝ej sposób. CzynnoÊci
zwiàzane z drukiem kart do g∏osowania i dostarcze-
niem ich obwodowym komisjom wyborczym Okr´go-
wa Komisja Wyborcza wykona zgodnie z uchwa∏à
Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia
2005 r. w sprawie sposobu drukowania kart do g∏oso-
wania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komi-
sjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, za-
rzàdzonych na dzieƒ 25 wrzeÊnia 2005 r. (M. P. Nr 48,
poz. 660). Karty do g∏osowania powinny byç wydruko-
wane i przygotowane do rozprowadzenia nie póêniej
ni˝ do dnia 20 stycznia 2006 r.; zapakowane karty do
g∏osowania nale˝y zaÊ dostarczyç do obwodów g∏oso-
wania w dniu 21 stycznia 2006 r.

Zadania zwiàzane z ustaleniem wyników g∏osowa-
nia i wyników wyborów Okr´gowa Komisja Wyborcza
w Cz´stochowie wykona zgodnie z wytycznymi Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej dotyczàcymi trybu i spo-
sobu wykonywania przez okr´gowe komisje wyborcze
zadaƒ zwiàzanych z ustalaniem wyników g∏osowania
i wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdzo-
nych na dzieƒ 25 wrzeÊnia 2005 r., stanowiàcymi za-
∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 29 sierpnia 2005 r. (M. P. Nr 52, poz. 714) oraz
z uchwa∏à Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia
8 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzy-
stania elektronicznego systemu przesy∏ania i przetwa-
rzania danych o wynikach g∏osowania i wynikach wy-
borów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdzonych na dzieƒ
25 wrzeÊnia 2005 r. (M. P. Nr 48, poz. 661).
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