
Na podstawie art. 39 ust. 2 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´ regulaminy okr´gowych i obwodo-
wych komisji wyborczych powo∏anych do przeprowa-

dzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiàce za-
∏àczniki nr 1 i 2 do uchwa∏y.

§ 2. Traci moc uchwa∏a Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie regulaminów
okr´gowych i obwodowych komisji wyborczych, po-
wo∏anych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 25,
poz. 428).

§ 3. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

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

z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie regulaminów okr´gowych i obwodowych komisji wyborczych powo∏anych do przeprowadzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

———————
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 oraz
z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

§ 1. Okr´gowa komisja wyborcza, zwana dalej „ko-
misjà”, wykonuje swoje zadania okreÊlone w ustawie
— Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej
dalej „Ordynacjà wyborczà”, stosujàc wytyczne i wy-
jaÊnienia Paƒstwowej Komisji Wyborczej.

§ 2. Komisja rozstrzyga w sprawach nale˝àcych do
jej w∏aÊciwoÊci w obecnoÊci co najmniej po∏owy swo-
jego sk∏adu, w tym przewodniczàcego komisji lub jed-
nego z jego zast´pców.

§ 3. Komisja mo˝e przydzieliç do wykonania okre-
Êlone czynnoÊci, wynikajàce z jej zadaƒ, przewodni-
czàcemu, zast´pcom przewodniczàcego, cz∏onkom ko-
misji, sekretarzowi komisji lub zespo∏om powo∏ywa-
nym w tym celu ze swego sk∏adu.

§ 4. 1. Na pierwszym posiedzeniu, które z upowa˝-
nienia Paƒstwowej Komisji Wyborczej organizuje dy-
rektor w∏aÊciwej miejscowo dla siedziby komisji dele-
gatury Krajowego Biura Wyborczego, komisja:

1) wybiera przewodniczàcego komisji, jeÊli funkcji tej
nie mo˝e pe∏niç komisarz wyborczy;

2) wybiera dwóch zast´pców przewodniczàcego;

3) powo∏uje sekretarza komisji;

4) omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obo-
wiàzki i uprawnienia osób wchodzàcych w jej sk∏ad;

5) ustala sposób niezw∏ocznego podania do wiado-
moÊci publicznej informacji o swoim sk∏adzie, sie-
dzibie i pe∏nionych dy˝urach;

6) ustala dzia∏ania zwiàzane z przyjmowaniem do za-
rejestrowania zg∏oszeƒ okr´gowych list kandyda-
tów na pos∏ów oraz kandydatów na senatorów,
a tak˝e sposób podania o tym informacji do wia-
domoÊci publicznej;

7) rozstrzyga w przedmiocie powo∏ania swojej in-
spekcji oraz okreÊla jej zadania.

2. Komisja powo∏uje na sekretarza komisji, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 3, dyrektora w∏aÊciwej miej-
scowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego lub
osob´ przez niego wskazanà. Sekretarz komisji uczest-
niczy w jej pracach z g∏osem doradczym.

3. Komisja rozstrzyga w przedmiocie powo∏ania
pe∏nomocników do wype∏niania zadaƒ wyborczych.

§ 5. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczàcy,
który w szczególnoÊci:

1) czuwa nad wykonywaniem zadaƒ komisji;

2) reprezentuje komisj´ na zewnàtrz;

3) ustala projekt porzàdku obrad komisji, zwo∏uje jej
posiedzenia i im przewodniczy;

4) podpisuje w imieniu komisji uchwa∏y podj´te na
posiedzeniach, w których uczestniczy∏, oraz pisma

Za∏àczniki do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 6 czerwca 2005 r. (poz. 480)

Za∏àcznik nr 1

REGULAMIN OKR¢GOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH



zwiàzane z dzia∏alnoÊcià komisji, z zastrze˝eniem
spraw wymienionych w § 11;

5) zleca wykonanie okreÊlonych zadaƒ obs∏ugujàcej
komisj´ delegaturze Krajowego Biura Wyborcze-
go.

2. W razie nieobecnoÊci przewodniczàcego komisji
jego obowiàzki pe∏ni jeden z jego zast´pców.

§ 6. Do zadaƒ sekretarza komisji nale˝y:

1) zapewnienie obs∏ugi organizacyjnej komisji;

2) przygotowywanie i przedstawianie komisji, po
uzgodnieniu z jej przewodniczàcym, projektów
uchwa∏, rozstrzygni´ç oraz innych materia∏ów b´-
dàcych przedmiotem posiedzeƒ;

3) podejmowanie, w ustalonym przez komisj´ zakre-
sie, wspó∏dzia∏ania z wojewodà i organami jedno-
stek samorzàdu terytorialnego dla prawid∏owego
przebiegu prac przygotowawczych do wyborów;

4) organizowanie szkolenia cz∏onków obwodowych
komisji wyborczych;

5) wykonywanie innych zadaƒ zleconych przez komi-
sj´.

§ 7. 1. Cz∏onkowie komisji uczestniczà w posiedze-
niach i innych pracach komisji.

2. W razie niemo˝noÊci wzi´cia udzia∏u w pracach
komisji jej cz∏onek jest obowiàzany powiadomiç
o tym, w miar´ mo˝liwoÊci jeszcze przed posiedze-
niem, przewodniczàcego lub sekretarza komisji.

§ 8. 1. Uchwa∏y komisji zapadajà wi´kszoÊcià g∏o-
sów w g∏osowaniu jawnym. W razie równej liczby g∏o-
sów rozstrzyga g∏os przewodniczàcego posiedzenia.

2. Wybory przewodniczàcego komisji, w przypad-
ku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, i zast´pców prze-
wodniczàcego komisji odbywajà si´ w g∏osowaniu
jawnym, chyba ˝e cz∏onek komisji za˝àda g∏osowania
tajnego. W razie równej liczby g∏osów ponawia si´
g∏osowanie.

§ 9. 1. W posiedzeniach mogà uczestniczyç osoby
zaproszone przez przewodniczàcego komisji.

2. Na wniosek cz∏onka komisji posiedzenie lub je-
go cz´Êç odbywa si´ wy∏àcznie z udzia∏em cz∏onków
komisji.

§ 10. 1. Z posiedzenia komisji sporzàdza si´ proto-
kó∏, w którym podaje si´:

1) porzàdek obrad;

2) imiona i nazwiska uczestników;

3) zwi´z∏à treÊç wystàpieƒ;

4) podj´te rozstrzygni´cia i ustalenia.

2. Do protoko∏u do∏àcza si´ podj´te uchwa∏y.

3. Uchwa∏y komisji podpisuje przewodniczàcy po-
siedzenia, z zastrze˝eniem § 11.

4. Protokó∏ podpisujà przewodniczàcy posiedzenia
i sekretarz komisji.

§ 11. 1. Wszyscy cz∏onkowie komisji obecni na po-
siedzeniu podpisujà:

1) uchwa∏y podj´te w sprawach:

a) wady zg∏oszenia i odmowy rejestracji listy okr´-
gowej z powodu nieusuni´cia wady zg∏oszenia
(art. 147 ust. 2 Ordynacji wyborczej),

b) odmowy rejestracji listy okr´gowej z powodu
nieuzyskania ustawowo wymaganego poparcia
wyborców (art. 148 ust. 2 i art. 149 ust. 2 Ordy-
nacji wyborczej),

c) przyznania numerów zarejestrowanym listom
okr´gowym (art. 151 ust. 1 Ordynacji wybor-
czej),

d) skreÊlenia kandydata z zarejestrowanej listy okr´-
gowej, uzupe∏nienia listy okr´gowej oraz unie-
wa˝nienia rejestracji listy (art. 153 ust. 1—4 Ordy-
nacji wyborczej);

2) inne dokumenty:

a) protoko∏y rejestracji list okr´gowych (art. 147
ust. 1 Ordynacji wyborczej),

b) protokó∏ wyników g∏osowania w okr´gu wybor-
czym (art. 164 ust. 1 i art. 205 ust. 1 Ordynacji
wyborczej),

c) protokó∏ wyborów pos∏ów i wyborów senato-
rów w okr´gu wyborczym (art. 168 ust. 1
i art. 205 ust. 1 Ordynacji wyborczej).

2. Przepisy ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 2 lit. a
stosuje si´ odpowiednio do uchwa∏ komisji podj´tych
w sprawach wyborów do Senatu w zwiàzku z art. 190
Ordynacji wyborczej.

§ 12. Uchwa∏y komisji i inne dokumenty, o których
mowa w § 11, oraz — stosownie do decyzji przewod-
niczàcego komisji — inne wydawane przez komisj´
dokumenty opatrywane sà piecz´cià komisji.

§ 13. Komisja w zakresie swojej dzia∏alnoÊci udzie-
la obwodowym komisjom wyborczym niezb´dnej po-
mocy w celu zgodnego z prawem i sprawnego prze-
prowadzenia g∏osowania i ustalenia jego wyników,
a w szczególnoÊci:

1) zwo∏uje narady przewodniczàcych i zast´pców
przewodniczàcych obwodowych komisji wybor-
czych dla omówienia zadaƒ i trybu pracy komisji;

2) przeprowadza szkolenia cz∏onków obwodowych
komisji wyborczych oraz udziela bie˝àcych wyjaÊ-
nieƒ do ich pracy;

3) przekazuje obwodowym komisjom wyborczym
wytyczne i wyjaÊnienia Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej;

4) stwierdzajàc na podstawie skarg i w∏asnych usta-
leƒ uchybienia w dzia∏alnoÊci obwodowych komi-
sji wyborczych, udziela wskazówek co do sposobu
ich usuni´cia.
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§ 14. Komisja sprawuje nadzór nad przestrzega-
niem prawa wyborczego przez obwodowe komisje
wyborcze i kontroluje na obszarze swojej w∏aÊciwoÊci
przygotowania do wyborów oraz wykonywanie po-
szczególnych czynnoÊci wyborczych.

§ 15. Komisja niezw∏ocznie bada ka˝dà skarg´ na
dzia∏alnoÊç obwodowej komisji wyborczej, wyst´puje
o usuni´cie stwierdzonych uchybieƒ oraz zawiadamia
pisemnie skar˝àcego o rozstrzygni´ciu i czynnoÊciach
podj´tych w zwiàzku ze skargà.

§ 16. Komisja wspó∏dzia∏a w wykonywaniu zadaƒ
wyborczych z wojewodà i organami jednostek samo-
rzàdu terytorialnego, zw∏aszcza z wójtami (burmistrza-
mi, prezydentami miast), w szczególnoÊci w zakresie:

1) w∏aÊciwego i terminowego sporzàdzania spisów
wyborców oraz wydawania zaÊwiadczeƒ o prawie
do g∏osowania;

2) rozplakatowania obwieszczeƒ o granicach, nume-
rach obwodów g∏osowania i siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych;

3) zapewnienia warunków pracy obwodowych komi-
sji wyborczych, a w szczególnoÊci:

a) urzàdzenia i wyposa˝enia lokali wyborczych,
a tak˝e dostosowania ich do potrzeb osób nie-
pe∏nosprawnych,

b) zapewnienia Êrodków ∏àcznoÊci i transportu,

c) dostarczenia kart do g∏osowania, formularzy
protoko∏ów i obwieszczeƒ wyborczych obwodo-
wym komisjom wyborczym,

d) udzielania pomocy w przekazywaniu pe∏no-
mocnikowi, o którym mowa w art. 47 ust. 1 Or-
dynacji wyborczej, zestawieƒ wyników g∏oso-

wania w obwodzie oraz w dostarczeniu proto-
ko∏ów g∏osowania w obwodzie do okr´gowej
komisji wyborczej.

§ 17. Komisja czuwa nad wykonywaniem, zgodnie
z prawem, zadaƒ wyborczych przez organy gmin
i w razie potrzeby podejmuje czynnoÊci wskazane
w art. 230a Ordynacji wyborczej.

§ 18. W razie utworzenia inspekcji komisja okreÊla
zakres i sposób wykonywania przez nià zadaƒ z zakre-
su nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego
i kontroli przygotowaƒ do wyborów.

§ 19. 1. Osoby dokonujàce inspekcji dzia∏ajà w za-
kresie zleconym przez komisj´, legitymujàc si´ upo-
wa˝nieniem podpisanym przez przewodniczàcego ko-
misji oraz opatrzonym jej piecz´cià.

2. Osoby wchodzàce w sk∏ad inspekcji sà upraw-
nione do wglàdu w dokumentacj´ obwodowych komi-
sji wyborczych, a tak˝e dokumentacj´ znajdujàcà si´
w organach administracji samorzàdowej i w podle-
g∏ych im jednostkach oraz do uczestniczenia w posie-
dzeniach obwodowych komisji wyborczych, z wyjàt-
kiem posiedzeƒ zwiàzanych z obliczeniem wyników
g∏osowania.

3. Sprawozdania z inspekcji przekazywane sà nie-
zw∏ocznie komisji.

§ 20. Przewodniczàcy wydaje cz∏onkom komisji do-
kument potwierdzajàcy cz∏onkostwo i pe∏nione w ko-
misji funkcje.

§ 21. W wypadku koniecznoÊci zmiany w sk∏adzie
komisji przewodniczàcy komisji niezw∏ocznie powia-
damia o tym Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà.
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Za∏àcznik nr 2

REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§ 1. Obwodowa komisja wyborcza, zwana dalej
„komisjà”, wykonuje swoje zadania okreÊlone w usta-
wie — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zwa-
nej dalej „Ordynacjà wyborczà”, stosujàc si´ do wy-
tycznych i innych uchwa∏ oraz wyjaÊnieƒ Paƒstwowej
Komisji Wyborczej. W razie wàtpliwoÊci komisja mo˝e
zwracaç si´ do okr´gowej komisji wyborczej.

§ 2. 1. Pracami komisji kieruje, zwo∏uje jej posie-
dzenia i im przewodniczy przewodniczàcy komisji.

2. W razie nieobecnoÊci przewodniczàcego jego
obowiàzki pe∏ni zast´pca przewodniczàcego komisji.

§ 3. 1. Komisja niezw∏ocznie po jej powo∏aniu zbie-
ra si´ na pierwszym posiedzeniu, które organizuje od-
powiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), konsul
bàdê kapitan statku.

2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:

1) wybiera ze swego sk∏adu przewodniczàcego komi-
sji oraz jego zast´pc´, w g∏osowaniu jawnym, chy-
ba ˝e cz∏onek komisji za˝àda przeprowadzenia g∏o-
sowania tajnego; w razie równej liczby g∏osów po-
nawia si´ g∏osowanie;

2) omawia swoje zadania i tryb pracy, a tak˝e obo-
wiàzki i uprawnienia osób wchodzàcych w jej
sk∏ad;

3) ustala zadania do dnia wyborów, w tym zwiàzane
z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem
i zabezpieczeniem kart do g∏osowania, formularzy
protoko∏ów, spisu wyborców, piecz´ci komisji, ob-
wieszczeƒ i innych materia∏ów.

3. Komisja zapoznaje si´ z wytycznymi i innymi
uchwa∏ami oraz wyjaÊnieniami Paƒstwowej Komisji
Wyborczej dotyczàcymi przeprowadzenia g∏osowania
i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie spo-
rzàdza plan pracy.



§ 4. 1. Komisja podejmuje rozstrzygni´cia w obec-
noÊci co najmniej po∏owy swego sk∏adu, w tym prze-
wodniczàcego lub jego zast´pcy.

2. Rozstrzygni´cia komisji mogà mieç form´ od-
r´bnych uchwa∏ bàdê wpisanych do protoko∏u.

3. Uchwa∏y podpisuje przewodniczàcy posiedze-
nia.

§ 5. Komisja podejmuje rozstrzygni´cia wi´kszo-
Êcià g∏osów. W razie równej liczby g∏osów decyduje
g∏os przewodniczàcego posiedzenia.

§ 6. 1. Z posiedzenia komisji sporzàdza si´ proto-
kó∏, w którym podaje si´:

1) porzàdek obrad;

2) imiona i nazwiska uczestników;

3) podj´te rozstrzygni´cia i ustalenia.

2. Do protoko∏u do∏àcza si´ podj´te uchwa∏y.

3. Protokó∏ podpisuje przewodniczàcy posiedze-
nia.

§ 7. 1. Protokó∏ g∏osowania w obwodzie oraz zesta-
wienie wyników g∏osowania w obwodzie przekazywa-
ne pe∏nomocnikowi, o którym mowa w art. 47
ust. 1 Ordynacji wyborczej, podpisujà wszystkie osoby
wchodzàce w sk∏ad komisji, obecne przy jego sporzà-
dzaniu.

2. Uchwa∏y komisji lub zarzàdzenia jej przewodni-
czàcego, dotyczàce przebiegu g∏osowania bàdê usta-
lenia jego wyników, wpisuje si´ do protoko∏u g∏oso-
wania.

3. Uchwa∏y, protoko∏y g∏osowania i inne dokumen-
ty komisji oraz wydawane karty do g∏osowania opa-
trywane sà piecz´cià komisji.

§ 8. Komisja udziela informacji o wykonywaniu
swoich zadaƒ i udost´pnia dokumentacj´ cz∏onkom
Paƒstwowej Komisji Wyborczej, okr´gowej komisji
wyborczej oraz osobom przez nie upowa˝nionym.

§ 9. 1. Cz∏onkowie komisji majà obowiàzek uczest-
niczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji,
w szczególnoÊci w przeprowadzeniu g∏osowania
i ustaleniu jego wyników.

2. W razie niemo˝noÊci wzi´cia udzia∏u w pracach
komisji, zw∏aszcza w dniu wyborów, cz∏onek komisji
powinien jak najwczeÊniej zawiadomiç o tym prze-
wodniczàcego komisji.

§ 10. Komisja wspó∏dzia∏a w wykonywaniu swoich
zadaƒ wyborczych odpowiednio z wójtem (burmi-
strzem, prezydentem miasta), konsulem bàdê kapita-
nem statku, w szczególnoÊci w zakresie:

1) przygotowania i wyposa˝enia lokalu wyborczego
do g∏osowania;

2) odbioru i zabezpieczenia kart do g∏osowania, for-
mularzy protoko∏ów, spisu wyborców, piecz´ci ko-
misji, obwieszczeƒ i innych materia∏ów wybor-
czych;

3) przekazania protoko∏ów g∏osowania do okr´gowej
komisji wyborczej i zestawieƒ wyników g∏osowa-
nia w obwodzie pe∏nomocnikowi, o którym mowa
w art. 47 ust. 1 Ordynacji wyborczej;

4) zapewnienia Êrodków ∏àcznoÊci i transportu oraz
pomocy niezb´dnej do pracy komisji.

§ 11. Przewodniczàcy wydaje cz∏onkom komisji do-
kument potwierdzajàcy cz∏onkostwo i pe∏nione w ko-
misji funkcje.

§ 12. W wypadku koniecznoÊci dokonania zmiany
w sk∏adzie komisji jej przewodniczàcy niezw∏ocznie
powiadamia o tym odpowiednio wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), konsula bàdê kapitana statku. 
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 czerwca 2005 r.

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wzorów kart do g∏osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 157 ust. 4 w zwiàzku z art. 190
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wybor-
cza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499,
z póên. zm.1)) Paƒstwowa Komisja Wyborcza uchwala,
co nast´puje:

§ 1. W uchwale Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wzorów kart do
g∏osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P.
Nr 29, poz. 495) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Karta do g∏osowania w wyborach do Sejmu
sk∏ada si´ z odpowiedniej liczby zadruko-
wanych jednostronnie, zbroszurowanych

———————
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 oraz
z 2004 r. Nr 25, poz. 219.


