
§ 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.



i trwale po∏àczonych kart lub jest jednà kar-
tà zadrukowanà jednostronnie.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zbroszurowanà kart´ do g∏osowania sporzà-
dza si´ w formacie A-5 lub A-4 albo w for-
macie B-5 lub B-4, zale˝nie od liczby zareje-
strowanych list okr´gowych i liczby kandy-
datów, w sposób okreÊlony w ust. 3—7.”,

c) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a—7c w brzmieniu:

„7a. Kart´ do g∏osowania, b´dàcà jednà kartà,
sporzàdza si´ w formacie A-2, B-2 lub B-3,
zale˝nie od liczby zarejestrowanych list
okr´gowych i liczby kandydatów, w spo-
sób okreÊlony w ust. 7b i 7c.

7b. Karta do g∏osowania w górnej cz´Êci z le-
wej strony opatrzona jest oznaczeniem
„Okr´g wyborczy nr .....” i nazwà miejsco-
woÊci, w której mieÊci si´ siedziba okr´go-
wej komisji wyborczej, a poÊrodku w gór-
nej cz´Êci jest umieszczony napis „Karta do
g∏osowania w wyborach do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej na okr´gowe listy kan-
dydatów na pos∏ów w dniu .....”.

7c. Listy kandydatów na pos∏ów umieszcza si´
w kolejnoÊci ich numerów w kolumnach
oddzielonych linià pionowà, a listy w ko-
lumnach oddziela si´ linià poziomà, prze-
znaczajàc dla ka˝dej listy jednakowe pole.
Ust´py 6 i 7 stosuje si´ odpowiednio.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wzór:

1) zbroszurowanej karty do g∏osowania
w wyborach do Sejmu stanowià za∏àczni-
ki nr 1 i 2,

2) karty do g∏osowania w wyborach do Sej-
mu, b´dàcej jednà kartà, stanowi za∏àcz-
nik nr 2a.”;

2) dodaje si´ za∏àcznik nr 2a do uchwa∏y w brzmieniu
okreÊlonym w za∏àczniku do niniejszej 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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Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 6 czerwca 2005 r. (poz. 481)

WZÓR


