
c) przekazania danych o zarejestrowanych kandy-
datach na Prezydenta RP do systemów informa-
tycznych obs∏ugujàcych prac´ okr´gowych ko-
misji wyborczych i obwodowych komisji wy-
borczych;

7) przy ustalaniu przez Paƒstwowà Komisj´ Wybor-
czà wyników g∏osowania i wyników wyborów Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w nast´pujà-
cym zakresie:

a) kontroli poprawnoÊci ustalenia zbiorczych wy-
ników g∏osowania przez okr´gowe komisje wy-
borcze,

b) ustalenia wyników g∏osowania na kandydatów
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

c) sporzàdzenia projektu protoko∏u wyników g∏o-
sowania,

d) sporzàdzenia obwieszczenia o wynikach g∏oso-
wania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

§ 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

informatyczne prac Paƒstwowej Komisji Wybor-
czej;

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
do spraw informatyki, koordynatora okr´gowego,
kierownika operatorów i operatora;

3) wójt (burmistrz, prezydent miasta) — w odniesie-
niu do koordynatora gminnego, operatora obs∏ugi
informatycznej 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 komisji wyborczych i obwodowych komisji wy-
borczych.

§ 9. 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 22 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania okr´gowej komisji wyborczej w∏aÊciwej dla m. st. Warszawy 
wyników g∏osowania i protoko∏ów g∏osowania z obwodów utworzonych za granicà 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarzàdzonych na dzieƒ 25 wrzeÊnia 2005 r. 

Na podstawie art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-
pospolitej 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. Zasady i tryb przekazywania okr´gowej komi-
sji wyborczej w∏aÊciwej dla m. st. Warszawy wyników

g∏osowania i protoko∏ów g∏osowania z obwodów
utworzonych za granicà w wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zarzàdzonych na dzieƒ 25 wrzeÊnia 2005 r.,
okreÊla 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

———————
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.
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Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 22 sierpnia 2005 r. (poz. 669)

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKR¢GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W¸AÂCIWEJ 
DLA M. ST. WARSZAWY WYNIKÓW G¸OSOWANIA I PROTOKO¸ÓW G¸OSOWANIA 

Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICÑ W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZÑDZONYCH NA DZIE¡ 25 WRZEÂNIA 2005 R.

1. Po sporzàdzeniu protoko∏ów g∏osowania w obwo-
dzie na okr´gowe listy kandydatów na pos∏ów
oraz na kandydatów na senatorów, obwodowa ko-
misja wyborcza niezw∏ocznie wywiesza kopie pro-
toko∏ów w miejscu ∏atwo dost´pnym dla zaintere-
sowanych i widocznym po zamkni´ciu lokalu.

2. Jeden egzemplarz ka˝dego protoko∏u z ewentual-
nymi uwagami m´˝ów zaufania i cz∏onków komi-
sji oraz wyjaÊnieniami komisji w sprawie tych
uwag, komisja umieszcza w kopertach, zakleja je
i piecz´tuje na z∏àczeniu oraz opisuje:

„Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej okr´g
wyborczy nr 19 i odpowiednio ”Wybory do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej okr´g wyborczy nr 18

Obwód g∏osowania nr .......... 

Okr´gowa Komisja Wyborcza w Warszawie w∏a-
Êciwa dla m. st. Warszawy

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej 

...........................................................................”.

Koperty z protoko∏ami przewodniczàcy komisji do-
r´cza niezw∏ocznie konsulowi.

3. Je˝eli bezpoÊrednie dor´czenie protoko∏ów jest
utrudnione, komisja przekazuje konsulowi proto-
ko∏y g∏osowania wraz z za∏àcznikami telefaksem.
Otrzymane telefaksem protoko∏y konsul opatruje
swojà piecz´cià i podpisuje.

4. W razie braku mo˝liwoÊci przekazania protoko∏ów
w sposób wskazany w pkt 3 komisja przekazuje
konsulowi telefonicznie treÊç protoko∏ów, ewentu-
alnych uwag m´˝ów zaufania i cz∏onków komisji
oraz wyjaÊnieƒ komisji do tych uwag. Przekazane
dane z protoko∏ów konsul zapisuje na formula-
rzach protoko∏ów g∏osowania w obwodzie, wykre-
Êlajàc w tytule formularza wyraz „protokó∏” i wpi-
sujàc „informacja o wynikach”. Sporzàdzony
w ten sposób zapis wyników g∏osowania konsul
opatruje swojà piecz´cià i podpisem. Uwagi m´-
˝ów zaufania i cz∏onków komisji oraz wyjaÊnienia
komisji zg∏oszone do protoko∏ów konsul zapisuje
w formie odr´bnego dokumentu i opatruje go
swojà piecz´cià oraz podpisem. Na dokumentach
konsul odnotowuje imi´ i nazwisko osoby przeka-
zujàcej mu informacje.

5. Konsul przekazuje niezw∏ocznie otrzymane z ob-
szaru swojej w∏aÊciwoÊci protoko∏y g∏osowania
bàdê sporzàdzone informacje o wynikach g∏oso-
wania w obwodach ministrowi w∏aÊciwemu do

spraw zagranicznych. W razie przed∏u˝ajàcego si´
oczekiwania na dane z któregoÊ obwodu konsul
podejmuje stosowne dzia∏ania w celu ich uzyska-
nia. Do przekazywania danych przez konsula sto-
suje si´ wewn´trznà ∏àcznoÊç clarisowà Minister-
stwa Spraw Zagranicznych. W przypadku braku
mo˝liwoÊci skorzystania z ∏àcznoÊci clarisowej
mo˝e byç zastosowany odpowiednio tryb okreÊlo-
ny w pkt 3 i 4.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych przeka-
zuje niezw∏ocznie protoko∏y g∏osowania bàdê spo-
rzàdzone informacje o wynikach g∏osowania w ob-
wodach Okr´gowej Komisji Wyborczej w Warsza-
wie w∏aÊciwej dla m. st. Warszawy. Do przekazy-
wania danych stosuje si´ odpowiednio pkt 3 i 4.

7. W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciàgu
24 godzin od zakoƒczenia g∏osowania w obwodzie
konsul informuje ministra w∏aÊciwego do spraw
zagranicznych o numerach i siedzibach obwodów
g∏osowania, z których nie uzyskano wyników oraz
przyczynach ich nieuzyskania. Otrzymane infor-
macje minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych
przekazuje Okr´gowej Komisji Wyborczej w War-
szawie w∏aÊciwej dla m. st. Warszawy.

8. Przewodniczàcy obwodowej komisji wyborczej
przekazuje w∏aÊciwemu konsulowi:

1) koperty z protoko∏ami g∏osowania w obwodzie
(jeÊli nie zosta∏y one przekazane wczeÊniej);

2) drugie egzemplarze protoko∏ów, spis wybor-
ców wraz z do∏àczonymi do niego zaÊwiadcze-
niami, pakiety z kartami do g∏osowania i pozo-
sta∏e dokumenty oraz piecz´ç komisji.

9. Otrzymane koperty z protoko∏ami konsul przekazu-
je najbli˝szà pocztà dyplomatycznà ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych, który prze-
kazuje je Okr´gowej Komisji Wyborczej w Warsza-
wie w∏aÊciwej dla m. st. Warszawy.

10. Drugie egzemplarze protoko∏ów wraz z pozosta∏y-
mi dokumentami i piecz´cià komisji konsul prze-
chowuje jako depozyt. 

11. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych mo˝e
zarzàdziç stosowanie wspomagania informatycz-
nego w tych obwodowych komisjach wyborczych,
w których mo˝liwe jest przekazanie danych z pro-
toko∏ów na noÊniku elektronicznym do konsula.

12. Dane z protoko∏ów zapisane w pliku elektronicz-
nym konsul przekazuje dodatkowo ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych w trybie
okreÊlonym w pkt 5.
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13. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych przeka-
zuje niezw∏ocznie dane z protoko∏ów g∏osowania,
otrzymane w trybie okreÊlonym w pkt 12, Okr´go-
wej Komisji Wyborczej w Warszawie w∏aÊciwej dla
m. st. Warszawy przy wykorzystaniu publicznej
sieci elektronicznego przekazywania danych.

14. W przypadku zarzàdzenia wspomagania informa-
tycznego obwodowej komisji wyborczej, minister
w∏aÊciwy do spraw zagranicznych przekazuje kon-

sulowi oprogramowanie, has∏a oraz dane zawiera-
jàce wykaz obwodów oraz katalogi okr´gowych list
kandydatów na pos∏ów i kandydatów na senatorów.

15. Wykonanie zadaƒ okreÊlonych w pkt 13 i 14 zapew-
nia powo∏ana, przez Okr´gowà Komisj´ Wyborczà
w Warszawie w∏aÊciwà dla m. st. Warszawy w trybie
art. 74 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Se-
natu RP, na pe∏nomocnika osoba wskazana przez
ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych.

670

UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 22 sierpnia 2005 r.

w sprawie sposobu sporzàdzania i przekazania kart do g∏osowania dla obwodów g∏osowania 
utworzonych za granicà w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdzonych na dzieƒ 25 wrzeÊnia 2005 r.

Na podstawie art. 159 i 190 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. Niezw∏ocznie po ustaleniu przewidywanej licz-
by wyborców konsul zawiadamia, za poÊrednictwem
ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych, Okr´-
gowà Komisj´ Wyborczà w Warszawie w∏aÊciwà dla
okr´gu wyborczego nr 19 do Sejmu i okr´gu wybor-
czego nr 18 do Senatu, o liczbie potrzebnych kart do
g∏osowania.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych,
o ile to mo˝liwe, zapewnia dostarczenie konsulom kart
do g∏osowania przekazanych przez komisj´, o której
mowa w § 1.

§ 3. 1. Je˝eli do 7. dnia przed dniem wyborów kon-
sulowi nie zostanà dostarczone karty do g∏osowania
wydrukowane w kraju, konsul sporzàdza je w brzmie-
niu przekazanym przez Okr´gowà Komisj´ Wyborczà,
wed∏ug wzoru i w sposób okreÊlony w uchwale Paƒ-

stwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r.
w sprawie wzorów kart do g∏osowania w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej (M. P. Nr 29, poz. 495 oraz z 2005 r.
Nr 35, poz. 481).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na kar-
cie, w miejscu przeznaczonym na piecz´ç okr´gowej
komisji wyborczej, umieszcza si´ odcisk piecz´ci kon-
sula.

§ 4. Konsul przekazuje obwodowej komisji wybor-
czej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporzàdzone
przez siebie karty do g∏osowania.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszà
uchwa∏à stosuje si´ odpowiednio przepisy uchwa∏y
Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r.
w sprawie sposobu drukowania kart do g∏osowania
oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wy-
borczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdzo-
nych na dzieƒ 25 wrzeÊnia 2005 r. (M. P. Nr 48, poz. 660).

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

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej: 
F. Rymarz

———————
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.


