
lub

„Rezerwa kart do g∏osowania 

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okr´g wyborczy nr .....,

...............................................................................,
(siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej)

gmina ....................................................................,

Liczba kart do g∏osowania .................................”.

Rezerwowe karty do g∏osowania nale˝y zmagazy-
nowaç w urz´dach miast lub gmin wyznaczonych
przez okr´gowà komisj´ wyborczà, co umo˝liwi
ich sprawne dostarczenie do obwodów w miar´
wyst´pujàcych potrzeb. W punktach tych nale˝y
zapewniç Êrodek transportu dla dowiezienia kart
do obwodu g∏osowania stosownie do dyspozycji
okr´gowej komisji wyborczej.

Rezerw´ kart do g∏osowania zabezpiecza wójt lub
burmistrz (prezydent miasta) stosownie do pole-
ceƒ w∏aÊciwej okr´gowej komisji wyborczej.

Wydanie rezerwy kart do g∏osowania obwodo-
wym komisjom wyborczym mo˝e nastàpiç wy-
∏àcznie protokolarnie i na polecenie w∏aÊciwej
okr´gowej komisji wyborczej.

Przechowywanie i zabezpieczenie kart do
g∏osowania

10. Wydrukowane i przygotowane do przekazania kar-
ty do g∏osowania nale˝y przechowaç w warunkach
pe∏nego zabezpieczenia przed uszkodzeniem,

zniszczeniem lub utratà. OdpowiedzialnoÊç za za-
pewnienie nale˝ytego zabezpieczenia kart do g∏o-
sowania ponosi dyrektor w∏aÊciwej delegatury
Krajowego Biura Wyborczego.

Zaleca si´, aby karty do g∏osowania by∏y przecho-
wywane w odr´bnym, specjalnie do tego celu wy-
dzielonym pomieszczeniu.

11. Zapakowane karty do g∏osowania nale˝y dostar-
czyç do obwodów g∏osowania w dniu 24 wrze-
Ênia 2005 r., tj. w przeddzieƒ wyborów, i dor´czyç
za pokwitowaniem obwodowym komisjom wy-
borczym.

Post´powanie w przypadku zmian w zareje-
strowanych okr´gowych l istach kandydatów
na pos∏ów lub skreÊlenia kandydata na sena-
tora

12. W razie dokonania przez okr´gowà komisj´ wybor-
czà — po zarzàdzeniu druku kart do g∏osowania —
zmian w zarejestrowanych okr´gowych listach
kandydatów na pos∏ów (tj. skreÊlenia kandydata
z listy, uzupe∏nienia listy lub uniewa˝nienia reje-
stracji listy) lub skreÊlenia kandydata na senatora,
dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborcze-
go, który zleci∏ druk kart do g∏osowania, zapewnia
wykonanie obwieszczenia okr´gowej komisji wy-
borczej, o którym mowa w art. 158 ust. 2 Ordyna-
cji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Obwieszcze-
nia te nale˝y przekazaç do wywieszenia w lokalach
wyborczych za poÊrednictwem delegatury Krajo-
wego Biura Wyborczego obs∏ugujàcej okr´gowà
komisj´ wyborczà.
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesy∏ania i przetwarzania danych
o wynikach g∏osowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdzonych na dzieƒ 25 wrzeÊnia 2005 r. 

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 76 ust. 3, art. 164
ust. 6, art. 170 ust. 1 i art. 205 ust. 6 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z póên. zm.1)) Paƒstwo-
wa Komisja Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. Uchwa∏a okreÊla zasady i sposób wykorzysta-
nia elektronicznego systemu przesy∏ania i przetwa-

rzania danych o wynikach g∏osowania i wynikach
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej zarzàdzonych na dzieƒ
25 wrzeÊnia 2005 r. przy wykonywaniu zadaƒ zwiàza-
nych z przeprowadzeniem wyborów przez organy
wyborcze i organy jednostek samorzàdu terytorial-
nego.

§ 2. Warunkiem korzystania przez organy, o któ-
rych mowa w § 1, z techniki elektronicznej jest u˝ywa-
nie wy∏àcznie oprogramowania zaakceptowanego
przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà.

§ 3. 1. System informatyczny wspomagajàcy orga-
ny wyborcze w pracach przygotowawczych przed

———————
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.



dniem wyborów oraz przy ustalaniu wyników g∏oso-
wania i wyników wyborów zapewnia:

1) wprowadzenie i przechowywanie danych o obwo-
dach g∏osowania i o okr´gach wyborczych;

2) wprowadzenie i przechowywanie danych o komi-
tetach wyborczych;

3) wprowadzenie i przechowywanie informacji o okr´-
gowych listach kandydatów na pos∏ów i o kandyda-
tach na senatorów;

4) wprowadzenie, sprawdzenie poprawnoÊci i prze-
chowywanie danych zawartych w protoko∏ach
g∏osowania w obwodach;

5) przesy∏anie z obwodowej komisji wyborczej bez-
poÊrednio lub za poÊrednictwem pe∏nomocnika
okr´gowej komisji wyborczej, powo∏anego w try-
bie art. 74 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP
i do Senatu RP, do okr´gowej komisji wyborczej
i z okr´gowej komisji wyborczej do Paƒstwowej
Komisji Wyborczej danych, obejmujàcych odpo-
wiednio wyniki g∏osowania i wyniki wyborów;

6) ustalenie wyników g∏osowania i wyników wybo-
rów w okr´gach wyborczych oraz zbiorczo w skali
kraju;

7) sporzàdzenie wydruków kontrolnych zawierajà-
cych dane z protoko∏ów g∏osowania w poszczegól-
nych obwodach;

8) sporzàdzenie, w formie wydruku, projektów proto-
ko∏ów g∏osowania w obwodach, w okr´gach
i w skali kraju;

9) przechowywanie danych zawartych w protoko∏ach
g∏osowania w obwodach, w okr´gach wyborczych
i w skali kraju.

2. System informatyczny zapewnia kontrol´ po-
prawnoÊci arytmetycznej danych z protoko∏ów obwo-
dowych komisji wyborczych oraz wykrywanie i usu-
wanie w okreÊlonym trybie b∏´dów przy wprowadza-
niu przez okr´gowe komisje wyborcze danych z tych
protoko∏ów, przez porównanie dwukrotnie wprowa-
dzonych tych samych danych na dwóch ró˝nych sta-
nowiskach lub przez porównanie danych przekaza-
nych do systemu informatycznego z obwodu g∏oso-
wania z danymi wprowadzonymi przez okr´gowà ko-
misj´ wyborczà z protoko∏u g∏osowania w obwodzie.

3. System informatyczny ma zapewniç Paƒstwo-
wej Komisji Wyborczej wglàd we wszystkie dane licz-
bowe wprowadzone do systemu przez obwodowe
i okr´gowe komisje wyborcze.

4. Przesy∏anie z obwodowych komisji wyborczych
lub od pe∏nomocników okr´gowej komisji wyborczej
do okr´gowych komisji wyborczych i z okr´gowych
komisji wyborczych do Paƒstwowej Komisji Wybor-
czej danych obejmujàcych wyniki g∏osowania i wyniki
wyborów odbywa si´ przy wykorzystaniu publicznej
sieci elektronicznego przekazywania danych, z zapew-
nieniem bezpieczeƒstwa komunikacji i autoryzacji
oraz poprawnoÊci i integralnoÊci przekazanych da-
nych.

§ 4. Obs∏ug´ informatycznà Paƒstwowej Komisji
Wyborczej zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wy-
borczego za poÊrednictwem Zespo∏u Prawnego i Or-
ganizacji Wyborów.

§ 5. 1. Obs∏ug´ okr´gowej komisji wyborczej w za-
kresie eksploatacji systemu informatycznego zapew-
nia pe∏nomocnik ds. obs∏ugi informatycznej, podpo-
rzàdkowany przewodniczàcemu komisji.

2. Pe∏nomocnik ds. obs∏ugi informatycznej nadzo-
ruje prac´ zespo∏u, w sk∏ad którego wchodzà: kierow-
nik operatorów, operatorzy i koordynator okr´gowy
odpowiedzialny za szkolenie operatorów wspomaga-
jàcych obwodowe komisje wyborcze i za wsparcie
techniczne oprogramowania do obs∏ugi informatycz-
nej obwodowych komisji wyborczych. 

3. Techniczne warunki pracy pe∏nomocnikom
ds. obs∏ugi informatycznej, zespo∏om operatorów i ko-
ordynatorom okr´gowym zapewnia Kierownik Krajo-
wego Biura Wyborczego za poÊrednictwem dyrekto-
rów delegatur.

§ 6. 1. Obs∏ug´ obwodowej komisji wyborczej
w zakresie zastosowania programu informatycznego
niezb´dnego dla wykonania czynnoÊci, o których mo-
wa w § 3 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, oraz udost´pnienie u˝ywa-
nego do tego celu sprz´tu informatycznego zapewnia
wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadania
zleconego gminie, ustanawiajàc w tym celu operatora
informatycznej obs∏ugi komisji obwodowej.

2. Zadania operatora, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e wykonywaç cz∏onek obwodowej komisji wybor-
czej, w tym tak˝e osoba wskazana do sk∏adu tej komi-
sji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spo-
Êród pracowników samorzàdowych gminy lub gmin-
nych jednostek organizacyjnych.

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustanawia
tak˝e koordynatora gminnego odpowiedzialnego za
szkolenie operatorów obs∏ugi informatycznej obwo-
dowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne ob-
s∏ugi informatycznej tych komisji.

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w ramach
zadaƒ zleconych gminie, zapewnia, w porozumieniu
z dyrektorem w∏aÊciwej delegatury Krajowego Biura
Wyborczego, udost´pnienie sprz´tu informatycznego
niezb´dnego dla wykonania zadaƒ pe∏nomocnika
okr´gowej komisji wyborczej.

§ 7. Technika elektroniczna w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej jest wykorzystywana w szczególnoÊci:

1) w pracach przygotowawczych przed dniem wybo-
rów w gminie, dla wprowadzenia do systemu in-
formatycznego lub przekazania w∏aÊciwej okr´go-
wej komisji wyborczej danych o podziale gminy
na obwody g∏osowania z okreÊleniem liczby wy-
borców w obwodzie;

2) przy ustalaniu wyników g∏osowania w obwodzie
oraz ich przes∏aniu bezpoÊrednio przez obwodowà
komisj´ wyborczà, w nast´pujàcym zakresie:
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a) sprawdzenia arytmetycznej poprawnoÊci usta-
lonych wyników g∏osowania w obwodzie oraz
sporzàdzenia projektu protoko∏ów g∏osowania
w obwodzie,

b) sporzàdzenia kopii danych o wynikach g∏oso-
wania w obwodzie na noÊniku elektronicznym
(dyskietce), 

c) przekazania w∏aÊciwej okr´gowej komisji wy-
borczej danych o wynikach g∏osowania w ob-
wodzie za poÊrednictwem sieci elektronicznego
przekazywania danych;

3) przy czynnoÊciach zwiàzanych z ustaleniem wyni-
ków g∏osowania w obwodzie oraz ich przesy∏a-
niem za poÊrednictwem pe∏nomocnika okr´gowej
komisji wyborczej, w nast´pujàcym zakresie:

a) sprawdzenia arytmetycznej poprawnoÊci ustalo-
nych wyników g∏osowania przez komisj´ obwo-
dowà nieobj´tà wsparciem informatycznym,

b) sporzàdzenia kopii danych o wynikach g∏oso-
wania w obwodzie na noÊniku elektronicznym
(dyskietce),

c) przekazania w∏aÊciwej okr´gowej komisji wy-
borczej danych o wynikach g∏osowania w ob-
wodzie za poÊrednictwem sieci elektronicznego
przekazywania danych;

4) w pracach przygotowawczych do ustalenia wyni-
ków g∏osowania przez okr´gowà komisj´ wybor-
czà, w nast´pujàcym zakresie:

a) wprowadzenia lub weryfikacji danych o podzia-
le gmin na obwody g∏osowania oraz o liczbie
wyborców wpisanych do spisów wyborców,

b) wprowadzenia danych o sk∏adzie osobowym
oraz o siedzibie okr´gowej komisji wyborczej,

c) wprowadzenia danych o okr´gowych listach
kandydatów na pos∏ów i o kandydatach na se-
natorów oraz sporzàdzenia projektów kart do
g∏osowania i obwieszczeƒ o zarejestrowanych
listach i kandydatach;

5) przy ustaleniu przez okr´gowà komisj´ wyborczà
wyników g∏osowania i wyników wyborów oraz ich
przesy∏aniu, w nast´pujàcym zakresie:

a) kontroli poprawnoÊci ustalenia wyników g∏oso-
wania w obwodach,

b) ustalenia wyników g∏osowania w okr´gu wy-
borczym do Sejmu i sporzàdzenia projektu pro-
toko∏u wyników g∏osowania w okr´gu wybor-
czym,

c) dokonania podzia∏u mandatów pomi´dzy
uprawnione listy okr´gowe, ustalenia wyników
wyborów pos∏ów w okr´gu wyborczym i spo-
rzàdzenia projektu protoko∏u wyników wybo-
rów pos∏ów w okr´gu wyborczym,

d) ustalenia wyników g∏osowania i wyników wy-
borów senatorów w okr´gu wyborczym i spo-
rzàdzenia projektu protoko∏u wyników g∏oso-
wania i wyników wyborów senatorów w okr´gu
wyborczym,

e) ustalania liczby wyborców, którym wydano kar-
ty do g∏osowania w trakcie g∏osowania w wybo-
rach do Sejmu i do Senatu, i przekazania tych
danych Paƒstwowej Komisji Wyborczej za po-
Êrednictwem sieci elektronicznego przekazywa-
nia danych,

f) przekazania Paƒstwowej Komisji Wyborczej da-
nych z protoko∏ów okr´gowej komisji wybor-
czej za poÊrednictwem sieci elektronicznego
przekazywania danych;

6) w pracach przygotowawczych przez Paƒstwowà
Komisj´ Wyborczà, w nast´pujàcym zakresie:

a) ewidencjonowania zawiadomieƒ o utworzeniu
komitetów wyborczych wyborców,

b) ewidencjonowania zawiadomieƒ o zamiarze zg∏a-
szania kandydatów na pos∏ów i senatorów przez
partie polityczne i koalicje partii politycznych,

c) sporzàdzenie i przekazanie okr´gowym komi-
sjom wyborczym informacji o treÊci oÊwiadczeƒ
lustracyjnych tych kandydatów na pos∏ów i kan-
dydatów na senatorów, którzy oÊwiadczenie ta-
kie z∏o˝yli uprzednio w zwiàzku z ubieganiem
si´ o funkcj´ publicznà;

7) przy ustalaniu przez Paƒstwowà Komisj´ Wybor-
czà wyników g∏osowania i wyników wyborów,
w nast´pujàcym zakresie:

a) ustalenia zbiorczych wyników g∏osowania na li-
sty okr´gowe w skali kraju i stwierdzenia, które
listy spe∏niajà warunek uprawniajàcy do uczest-
niczenia w podziale mandatów w okr´gach wy-
borczych,

b) sporzàdzenia dla okr´gowych komisji wybor-
czych i przekazania zawiadomienia o listach
okr´gowych, które spe∏niajà warunki uprawnia-
jàce do uczestniczenia w podziale mandatów
w okr´gach wyborczych,

c) sprawdzenia prawid∏owoÊci ustalenia wyników
wyborów pos∏ów i senatorów w okr´gach wy-
borczych,

d) sporzàdzenia projektu protoko∏u zbiorczych wy-
ników g∏osowania na okr´gowe listy kandyda-
tów na pos∏ów,

e) sporzàdzenia obwieszczenia o wynikach wybo-
rów do Sejmu RP,

f) sporzàdzenia obwieszczenia o wynikach wybo-
rów do Senatu RP.

§ 8. 1. Szczegó∏owy zakres zadaƒ osób uczestni-
czàcych w obs∏udze informatycznej okreÊli:

1) Kierownik Krajowego Biura Wyborczego — w od-
niesieniu do osób odpowiedzialnych za wsparcie in-
formatyczne prac Paƒstwowej Komisji Wyborczej;

2) dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w porozumieniu z przewodniczàcym okr´gowej
komisji wyborczej — w odniesieniu do pe∏nomoc-
nika okr´gowej komisji wyborczej, pe∏nomocnika
ds. informatyki, koordynatora okr´gowego, kie-
rownika operatorów i operatora;
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3) wójt (burmistrz, prezydent miasta) — w odniesie-
niu do koordynatora gminnego, operatora infor-
matycznej obs∏ugi obwodowej komisji wyborczej
i operatora obs∏ugi informatycznej pe∏nomocnika
okr´gowej komisji wyborczej.

2. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego opra-
cuje i przeka˝e przewodniczàcym okr´gowych komisji
wyborczych, dyrektorom delegatur Krajowego Biura
Wyborczego oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom

miast) projekty zakresu zadaƒ poszczególnych osób
uczestniczàcych w obs∏udze informatycznej okr´go-
wych i obwodowych komisji wyborczych.

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

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 4 sierpnia 2005 r.

o zwolnieniu stanowiska s´dziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.1)) obwieszcza si´,
co nast´puje:

W sàdach powszechnych zosta∏y zwolnione:

1) dwa stanowiska s´dziego sàdu okr´gowego w Sà-
dzie Okr´gowym w Koszalinie;

2) dwa stanowiska s´dziego sàdu okr´gowego w Sà-
dzie Okr´gowym w Poznaniu;

3) cztery stanowiska s´dziego sàdu rejonowego
w Sàdzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopol-
skim;

4) stanowisko s´dziego sàdu rejonowego w Sàdzie
Rejonowym w Koninie;

5) stanowisko s´dziego sàdu rejonowego w Sàdzie
Rejonowym w Mi´dzyrzeczu;

6) stanowisko s´dziego sàdu rejonowego w Sàdzie
Rejonowym w Radomiu;

7) stanowisko s´dziego sàdu rejonowego w Sàdzie
Rejonowym w S∏upcy.

Minister SprawiedliwoÊci: w z. J. M. ˚uralski

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

z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376,  Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98 i Nr 131, poz. 1102.
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KOMUNIKAT PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 sierpnia 2005 r.

o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Leppera

Paƒstwowa Komisja Wyborcza informuje, ˝e na
podstawie art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 27 wrzeÊnia
1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 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) zare-
jestrowa∏a w dniu 8 sierpnia 2005 r. Komitet Wyborczy

Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Leppera z siedzibà w Warszawie, Aleje Jero-
zolimskie 30 lok. 10.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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