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719

UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 13 wrzeÊnia 2007 r.

w sprawie wytycznych dla okr´gowych komisji wyborczych, dotyczàcych przyjmowania zg∏oszeƒ 
i rejestracji okr´gowych list kandydatów na pos∏ów i kandydatów na senatorów w wyborach 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2007 r.

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´gowych komisji
wyborczych, dotyczàce przyjmowania zg∏oszeƒ i reje-
stracji okr´gowych list kandydatów na pos∏ów i kan-
dydatów na senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2007 r.,
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

———————
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, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173,
z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162
i Nr 112, poz. 766.



I. Przyjmowanie zg∏oszeƒ list okr´gowych i kandy-
datów na senatorów

1. Okr´gowa komisja wyborcza wykonuje zadania
okreÊlone w ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. —
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499, 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, z 2005 r. Nr 140,
poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766), zwa-
nej dalej „Ordynacjà wyborczà”, w sposób
i w trybie okreÊlonym w regulaminie, stanowià-
cym za∏àcznik nr 1 do uchwa∏y Paƒstwowej Ko-
misji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. w spra-
wie regulaminów okr´gowych i obwodowych
komisji wyborczych powo∏anych do przeprowa-
dzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P.
Nr 35, poz. 480).
Okr´gowa komisja wyborcza ustala na pierw-
szym posiedzeniu dzia∏ania zwiàzane z przyj-
mowaniem zg∏oszeƒ okr´gowych list kandyda-
tów na pos∏ów i kandydatów na senatorów,
uwzgl´dniajàc, ˝e wi´kszoÊç zg∏oszeƒ jest do-
konywana w okresie bezpoÊrednio poprzedza-
jàcym up∏yw terminu do ich dokonania. Ter-
min ten up∏ywa w dniu 26 wrzeÊnia 2007 r.
o godz. 2400 (art. 143 ust. 1 i art. 190 w zwiàz-
ku z art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. d Ordynacji wybor-
czej; dalej powo∏ywane przepisy dotyczà tej
ustawy). Informacj´ o miejscu, dniach i godzi-
nach dy˝urów podaje si´ do publicznej wiado-
moÊci przez wywieszenie w siedzibie komisji,
a tak˝e, w miar´ mo˝liwoÊci, w formie komuni-
katu w lokalnej prasie, rozg∏oÊniach radiowych
i telewizyjnych.
Dokumenty zwiàzane z przyjmowaniem zg∏o-
szeƒ okr´gowych list kandydatów na pos∏ów
i kandydatów na senatorów oraz rejestracjà
list i kandydatów sporzàdzane sà wed∏ug wzo-
rów okreÊlonych przez Paƒstwowà Komisj´
Wyborczà uchwa∏à z dnia 3 wrzeÊnia 2007 r.
w sprawie wzorów potwierdzenia zg∏oszenia
okr´gowej listy kandydatów na pos∏ów i proto-
ko∏u rejestracji okr´gowej listy kandydatów na
pos∏ów oraz wzorów potwierdzenia zg∏oszenia
kandydata na senatora i protoko∏u rejestracji
kandydata na senatora (M. P. Nr 58, poz. 658).

Przy przyjmowaniu zg∏oszeƒ okr´gowych list
kandydatów na pos∏ów i kandydatów na sena-
torów oraz rejestracji list i kandydatów komi-
sja powinna korzystaç z dostarczonego przez
Krajowe Biuro Wyborcze systemu informa-
tycznego, za pomocà którego gromadzone sà
dane i tworzone sà wymienione wy˝ej doku-
menty.
W sprawach ni˝ej wymienionych komisja po-
dejmuje postanowienia w formie odr´bnej
uchwa∏y:

1) wezwanie do usuni´cia wad zg∏oszenia oraz
do uzupe∏nienia wykazu podpisów wyborców
popierajàcych zg∏oszenie (art. 147 ust. 2,
art. 148 ust. 1);

2) odmowa rejestracji listy okr´gowej bàdê po-
szczególnych kandydatów z tej listy lub kan-
dydata na senatora (art. 147 ust. 2, art. 148
ust. 2, art. 149 ust. 2);

3) skreÊlenie kandydata z zarejestrowanej listy
okr´gowej lub skreÊlenie kandydata na sena-
tora (art. 153 ust. 1);

4) uzupe∏nienie zarejestrowanej listy okr´gowej
(art. 153 ust. 2);

5) uniewa˝nienie rejestracji listy okr´gowej lub
rejestracji kandydata na senatora (art. 153
ust. 3 i 4).

Postanowienia w tych sprawach wymagajà uza-
sadnienia, a gdy przys∏uguje od nich Êrodek
prawny — tak˝e zamieszczenia odpowiedniego
pouczenia.

2. Okr´gowa komisja wyborcza, wykonujàc czyn-
noÊci zwiàzane z przyjmowaniem zg∏oszeƒ, po-
winna mieç na uwadze, ˝e:

1) prawo do zg∏oszenia list kandydatów na po-
s∏ów i kandydatów na senatorów majà tylko
te komitety wyborcze, które uzyska∏y od Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej uchwa∏´ w spra-
wie przyj´cia zawiadomienia o zamiarze
zg∏aszania kandydatów na pos∏ów (senato-
rów) lub zawiadomienia o utworzeniu komi-
tetu wyborczego, zwanà dalej uchwa∏à
w sprawie przyj´cia zawiadomienia
(art. 103). Bie˝àca informacja o tych komite-
tach jest dost´pna dla ka˝dej okr´gowej ko-
misji wyborczej. Zb´dne jest zatem ˝àdanie
od zg∏aszajàcego przedk∏adania komisji
uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
w tej sprawie;
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Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 13 wrzeÊnia 2007 r. (poz. 719)

WYTYCZNE PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA OKR¢GOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, 
DOTYCZÑCE PRZYJMOWANIA ZG¸OSZE¡ I REJESTRACJI OKR¢GOWYCH LIST 

KANDYDATÓW NA POS¸ÓW I KANDYDATÓW NA SENATORÓW 
W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

ZARZÑDZONYCH NA DZIE¡ 21 PAèDZIERNIKA 2007 R.



2) komitet wyborczy mo˝e zg∏osiç w ka˝dym
okr´gu wyborczym tylko jednà list´ kandy-
datów na pos∏ów, liczba zaÊ kandydatów na
liÊcie nie mo˝e byç mniejsza ni˝ liczba po-
s∏ów wybieranych w tym okr´gu i nie wi´k-
sza ni˝ dwukrotnoÊç tej liczby (art. 139 ust. 1,
art. 143 ust. 2). Odpowiednio, komitet wy-
borczy mo˝e zg∏aszaç najwy˝ej tylu kandy-
datów na senatorów, ilu senatorów jest wy-
bieranych w danym okr´gu wyborczym
(art. 195 ust. 1);

3) kandydat na pos∏a mo˝e byç zg∏oszony tylko
w jednym okr´gu wyborczym i tylko z jednej
listy okr´gowej, a kandydat na senatora — tyl-
ko w jednym okr´gu i tylko w ramach zg∏osze-
nia przez jeden komitet wyborczy (art. 139
ust. 2 i art. 195 ust. 2);

4) nie mo˝na kandydowaç równoczeÊnie na po-
s∏a i na senatora (art. 8 ust. 2);

5) kandydatem na pos∏a lub na senatora mo˝e
byç tylko obywatel polski, majàcy prawo
wybierania, który najpóêniej w dniu wybo-
rów osiàgnà∏ wiek: kandydat na pos∏a —
21 lat, a kandydat na senatora — 30 lat (art.
99 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej);
nie mo˝e byç kandydatem na pos∏a ani na
senatora osoba, wobec której wydano pra-
womocne orzeczenie sàdu stwierdzajàce
utrat´ prawa wybieralnoÊci, o którym mowa
w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 18 paêdzier-
nika 2006 r. o ujawnianiu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa
z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumen-
tów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z póên.
zm.) — art. 8 ust. 1a;

6) ka˝da lista kandydatów na pos∏ów powinna
byç poparta podpisami co najmniej 5 000
wyborców stale zamieszka∏ych w danym
okr´gu wyborczym (art. 142 ust. 1) albo do
zg∏oszenia powinno byç do∏àczone zaÊwiad-
czenie Paƒstwowej Komisji Wyborczej
o uprawnieniu danego komitetu do zg∏asza-
nia list bez poparcia podpisami wyborców
(art. 142 ust. 2 i 3);

7) zg∏oszenie ka˝dego kandydata na senatora
wymaga odr´bnego poparcia podpisami co
najmniej 3 000 wyborców stale zamieszka∏ych
w danym okr´gu; do zg∏oszeƒ kandydatów na
senatorów przepisów o zaÊwiadczeniu nie
stosuje si´ (art. 196 ust. 1 i 5 oraz art. 198
ust. 2).

3. Zg∏oszenie, na piÊmie, okr´gowej listy kandyda-
tów na pos∏ów lub kandydata na senatora po-
winno byç dor´czone okr´gowej komisji wybor-
czej przez pe∏nomocnika wyborczego komitetu
lub osob´ przez niego upowa˝nionà, osobiÊcie,
najpóêniej w dniu 26 wrzeÊnia 2007 r. do
godz. 2400 (art. 143 ust. 1 i 3 w zwiàzku z art. 10
ust. 2 pkt 1 lit. d).
Przyjmowanie dokumentów zg∏oszenia komisja
mo˝e powierzyç wyznaczonym osobom bàdê

utworzonym w tym celu zespo∏om. Przyjmujàcy
zg∏oszenie sprawdzajà w obecnoÊci zg∏aszajàce-
go, czy zosta∏o ono z∏o˝one przez uprawnionà
osob´ i czy spe∏nia warunki okreÊlone w art. 143,
144, 195, 196 i 198, numerujà i opatrujà piecz´-
cià komisji arkusze wykazu podpisów, a nast´p-
nie wydajà potwierdzenie zg∏oszenia okr´gowej
listy kandydatów na pos∏ów lub zg∏oszenia kan-
dydata na senatora.
Po przyj´ciu zg∏oszenia niedopuszczalne jest do-
konywanie jakichkolwiek zmian na okr´gowej li-
Êcie kandydatów na pos∏ów lub w zg∏oszeniu
kandydata na senatora (art. 144 ust. 6). Nie-
zw∏ocznie po przyj´ciu zg∏oszenia, nie póêniej
jednak ni˝ w ciàgu 3 dni, okr´gowa komisja wy-
borcza bada je w regulaminowym sk∏adzie
i ustala, czy zg∏oszenie spe∏nia ustawowe wy-
magania.

Obowiàzkowymi elementami zg∏oszenia sà:

1) nazwa i adres komitetu wyborczego, numer
okr´gu, w którym zg∏aszana jest lista okr´go-
wa lub kandydat na senatora, oraz nazwisko
i adres pe∏nomocnika wyborczego komitetu,
a gdy zg∏oszenia dokonuje osoba upowa˝nio-
na przez pe∏nomocnika — równie˝ udzielone
jej upowa˝nienie, zawierajàce dane przewi-
dziane w art. 143 ust. 3. Upowa˝nienie powin-
no byç opatrzone datà wystawienia i podpi-
sem pe∏nomocnika;

2) dane zg∏oszonych kandydatów: ich nazwi-
ska, imiona, zawód i miejsce zamieszkania
oraz oznaczenie ka˝dego kandydata nazwà
lub skrótem nazwy partii, której jest on
cz∏onkiem, albo oznaczenie, ˝e nie nale˝y do
partii politycznej. Brak w zg∏oszeniu infor-
macji o przynale˝noÊci do partii politycznej,
bez wyraênego wskazania, ˝e kandydat nie
jest cz∏onkiem ˝adnej partii, nale˝y trakto-
waç jako nieudzielenie informacji w tym za-
kresie, co stanowi wad´ zg∏oszenia. Gdyby
przy nazwisku kandydata by∏a wskazana
przynale˝noÊç do wi´cej ni˝ jednej partii,
oznaczenie jego przynale˝noÊci wskazuje
zg∏aszajàcy.
Zg∏aszajàcy mo˝e wnosiç równie˝ o umiesz-
czenie przy nazwisku kandydata nieb´dàce-
go cz∏onkiem partii politycznej oznaczenia,
˝e jest on popierany przez parti´ politycznà,
wskazujàc nazw´ bàdê skrót nazwy tej partii.
Wniosek w tej sprawie mo˝e byç z∏o˝ony tyl-
ko wraz ze zg∏oszeniem, a fakt udzielenia po-
parcia powinien byç potwierdzony na pi-
Êmie przez w∏aÊciwy statutowy organ danej
partii. Potwierdzenia mo˝e dokonaç równie˝
terenowy organ statutowy partii, jeÊli jest
do tego uprawniony na podstawie statutu
partii lub otrzyma∏ pisemne upowa˝nienie
od w∏aÊciwego organu statutowego. Nazwi-
sko kandydata mo˝e byç oznaczone nazwà
lub skrótem nazwy tylko jednej partii; ozna-
czenie nie mo˝e przekraczaç 40 znaków dru-
karskich (art. 144 ust. 1—3);
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3) wskazanie skrótu nazwy komitetu wyborcze-
go, którym zarejestrowanà list´ lub kandy-
data na senatora nale˝y oznaczyç na urz´do-
wych obwieszczeniach i kartach do g∏osowa-
nia (art. 144 ust. 4). Je˝eli zg∏aszajàcy nie
z∏o˝y wniosku o takie oznaczenie, okr´gowa
komisja wyborcza oznacza list´ lub kandyda-
ta na senatora pe∏nà nazwà komitetu wybor-
czego. Oznaczenie nazwà i skrótem nazwy
umieszcza si´ w tym samym brzmieniu, jakie
zawarte jest w uchwale Paƒstwowej Komisji
Wyborczej w sprawie przyj´cia zawiadomie-
nia. Je˝eli w uchwale w sprawie przyj´cia za-
wiadomienia nie ma skrótu nazwy komitetu,
okr´gowa komisja wyborcza nie uwzgl´dnia
wniosku o oznaczenie listy okr´gowej lub
kandydata na senatora skrótem nazwy tego
komitetu.

Do zg∏oszenia muszà byç za∏àczone wymienione
poni˝ej dokumenty:

— wykaz podpisów wyborców popierajàcych
zg∏oszenie listy okr´gowej lub kandydata na
senatora wraz z oÊwiadczeniem o liczbie z∏o-
˝onych podpisów albo — przy zg∏oszeniu li-
sty okr´gowej — zaÊwiadczenie Paƒstwowej
Komisji Wyborczej o uprawnieniu komitetu
wyborczego do zg∏aszania list bez poparcia
podpisami wyborców (art. 144 ust. 5 pkt 1,
art. 196 ust. 1). Wykaz podpisów popierajà-
cych list´ okr´gowà powinien obejmowaç
co najmniej 5 000 wyborców, a wykaz podpi-
sów popierajàcych kandydata na senatora
— co najmniej 3 000 wyborców, stale za-
mieszka∏ych w tym okr´gu wyborczym,
w którym dana lista bàdê kandydat sà zg∏a-
szani (art. 142 ust. 1, art. 196 ust. 1). Badajàc
wykaz podpisów popierajàcych zg∏oszenia
kandydatów na senatorów, okr´gowa komi-
sja ma jednoczeÊnie na uwadze, i˝ ka˝dy
kandydat powinien byç poparty podpisami
wyborców. Zatem, gdyby komitet wyborczy
objà∏ jednym zg∏oszeniem wi´cej ni˝ jedne-
go kandydata na senatora, to do zg∏oszenia
powinny byç do∏àczone odr´bne wykazy
podpisów co najmniej 3 000 wyborców z te-
go okr´gu z poparciem dla ka˝dego z kandy-
datów.
Sprawdzajàc prawid∏owoÊç z∏o˝enia wyma-
ganej liczby podpisów, komisja zwraca uwa-
g´, czy ka˝da strona wykazu odpowiada
ustawowym wymogom (art. 140 ust. 2 i 3,
art. 196 ust. 3 i 4). JeÊli karta z wymaganymi
danymi zespolona b´dzie z kartà bez tych da-
nych, podpisy od miejsca zespolenia traktu-
je si´ jako z∏o˝one wadliwie. Formularz wy-
kazu powinien byç z∏o˝ony w oryginale. Wy-
pe∏nione strony wykazu b´dàce kopiami
traktuje si´ jako wadliwe. Czytelnie wpisane
powinny byç wszystkie dane wyborcy udzie-
lajàcego poparcia, obj´te wykazem: nazwi-
sko, imi´, adres zamieszkania (miejscowoÊç,
ulica, numer domu i numer mieszkania,
a w miejscowoÊciach, w których nie ma ulic
— numer domu (posesji) i numer lokalu lub

tylko numer domu w przypadku braku od-
r´bnie numerowanych lokali), numer PESEL
oraz w∏asnor´czny jego podpis. Nie jest wy-
magane podawanie kodu pocztowego. Nale-
˝y uznaç za prawid∏owo udzielone poparcie,
gdy zamiast wskazania pe∏nego brzmienia
nazwy miejscowoÊci w rubryce „Adres za-
mieszkania” popierajàcy pos∏u˝y si´ po-
wszechnie u˝ywanym i jednoznacznie rozu-
mianym skrótem tej nazwy, je˝eli inne dane
dotyczàce adresu zamieszkania (nazwa ulicy,
nr domu, nr lokalu) zosta∏y podane zgodnie
z wymaganiami. Za prawid∏owo udzielone
poparcie nale˝y uznaç równie˝ takie, w któ-
rym zamiast dok∏adnego podania adresu za-
mieszkania w rubryce na to przeznaczonej
postawiono znak odnoÊnika do adresu wska-
zanego w pozycji bezpoÊrednio wy˝ej
umieszczonej w wykazie podpisów, je˝eli
osoby wymienione w tych pozycjach noszà
to samo nazwisko, co wskazywa∏oby, i˝ sà
cz∏onkami rodziny wspólnie zamieszka∏ymi
pod tym samym adresem;

— pisemna zgoda ka˝dego kandydata na kan-
dydowanie w wyborach zarzàdzonych na
dzieƒ 21 paêdziernika 2007 r. ze wskazaniem
numeru okr´gu wyborczego, w którym b´-
dzie kandydowa∏, oraz nazwy komitetu wy-
borczego, który zg∏osi∏ jego kandydatur´.
Zgoda na kandydowanie powinna zawieraç
dane przewidziane w art. 144 ust. 5 pkt 2,
z tym ˝e podanie daty urodzenia kandydata
lub tylko jego wieku (w latach) spe∏nia usta-
wowy wymóg;

— oÊwiadczenie ka˝dego kandydata (art. 144
ust. 5 pkt 3), z∏o˝one wed∏ug wzoru stanowià-
cego za∏àcznik nr 1a do ustawy z dnia 18 paê-
dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych do-
kumentów. Je˝eli kandydat, w zwiàzku z pe∏-
nieniem funkcji publicznej okreÊlonej w po-
wo∏anej ustawie, wczeÊniej sk∏ada∏ oÊwiad-
czenie, o którym wy˝ej mowa, sk∏ada zamiast
niego informacj´ wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 2a do powo∏anej ustawy. Je-
˝eli z informacji wynikaç b´dzie, ˝e kandydat
z∏o˝y∏ oÊwiadczenie wed∏ug wczeÊniej obo-
wiàzujàcych wzorów, z∏o˝enie informacji na-
le˝y traktowaç jako wad´ zg∏oszenia. 
OÊwiadczeƒ nie sk∏adajà kandydaci urodzeni
po dniu 31 lipca 1972 r. (art. 7 ust. 1 ustawy
wy˝ej wymienionej).

II. Rejestracja list okr´gowych i kandydatów na sena-
torów

1. Po ustaleniu prawid∏owoÊci dokumentów zg∏o-
szenia i wymaganego poparcia wyborców wyra-
˝onego w wykazie podpisów, okr´gowa komisja
wyborcza postanawia o zarejestrowaniu listy
okr´gowej lub kandydata na senatora. W razie
stwierdzenia wad dokumentów lub braku wyma-
ganego poparcia wyborców komisja postanawia
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o wezwaniu do usuni´cia wad zg∏oszenia lub
uzupe∏nienia wykazu podpisów bàdê te˝ o od-
mowie rejestracji listy lub kandydata na senato-
ra (art. 147, art. 148, art. 149 ust. 2).

1) Je˝eli dokumenty zg∏oszenia i wykaz podpi-
sów wyborców popierajàcych zg∏oszenie
spe∏niajà ustawowo okreÊlone warunki, okr´-
gowa komisja wyborcza sporzàdza niezw∏ocz-
nie protokó∏ rejestracji listy okr´gowej lub
kandydata na senatora. Jeden egzemplarz
protoko∏u komisja dor´cza zg∏aszajàcemu,
a drugi, wraz z oÊwiadczeniami i informacja-
mi przewidzianymi w art. 144 ust. 5 pkt 3,
przesy∏a niezw∏ocznie Paƒstwowej Komisji
Wyborczej.

2) Okr´gowa komisja wyborcza, stwierdziwszy
wady zg∏oszenia inne ni˝ brak wymaganej
liczby prawid∏owo z∏o˝onych podpisów wy-
borców (np. niekompletne dokumenty zg∏o-
szenia bàdê b∏´dy w tych dokumentach), wzy-
wa osob´ zg∏aszajàcà do ich usuni´cia w ter-
minie 3 dni, a jeÊli wady nie zostanà usuni´te
w terminie — odmawia rejestracji.
W wypadku nieusuni´cia wad zg∏oszenia
w odniesieniu do poszczególnych kandyda-
tów zg∏oszonych na liÊcie okr´gowej, list´ re-
jestruje si´ w zakresie nieobj´tym wadà, a od-
mawia rejestracji w odniesieniu do kandyda-
tów zg∏oszonych wadliwie; jest to jednak do-
puszczalne tylko wówczas, gdy liczba kandy-
datów pozostajàcych na liÊcie nie jest mniej-
sza ni˝ liczba pos∏ów wybieranych w danym
okr´gu wyborczym. W wypadku gdy liczba
prawid∏owo zg∏oszonych kandydatów jest
mniejsza od liczby wybieranych pos∏ów, ko-
misja odmawia rejestracji listy w ca∏oÊci
(art. 147 ust. 2).
Nieusuni´cie w terminie wad zg∏oszenia kan-
dydata na senatora powoduje zawsze odmo-
w´ rejestracji kandydata.
W postanowieniu o odmowie rejestracji po-
daje si´ uzasadnienie odmowy oraz poucze-
nie o przys∏ugujàcym zg∏aszajàcemu prawie
odwo∏ania do Paƒstwowej Komisji Wybor-
czej, w terminie 2 dni od dnia dor´czenia
postanowienia okr´gowej komisji wybor-
czej; postanowienie dor´cza si´ niezw∏ocz-
nie osobie zg∏aszajàcej list´ lub kandydata
(art. 147 ust. 3 w zwiàzku z art. 10 ust. 2
pkt 2).

3) Je˝eli liczba prawid∏owo z∏o˝onych podpi-
sów wyborców popierajàcych zg∏oszenie li-
sty okr´gowej lub kandydata na senatora
jest mniejsza ni˝ ustawowo wymagana,
okr´gowa komisja wyborcza wzywa zg∏asza-
jàcego do uzupe∏nienia wykazu podpisów.
Sposób uzupe∏nienia wykazu podpisów
okr´gowa komisja wyborcza ustala odpo-
wiednio do charakteru stwierdzonej wady,
z tym ˝e wykaz podpisów z∏o˝ony komisji
wraz ze zg∏oszeniem nie mo˝e byç przekaza-
ny zg∏aszajàcemu w celu uzupe∏nienia.
Uzupe∏nienie wykazu podpisów mo˝e byç

dokonane tylko do czasu up∏ywu terminu
przewidzianego do zg∏oszenia list lub kandy-
datów na senatora, tj. do dnia 26 wrzeÊnia
2007 r. do godz. 2400. JeÊli ustalenia wad wy-
kazu podpisów komisja dokona∏a po up∏ywie
ustawowego terminu dla przyjmowania zg∏o-
szeƒ lub gdy do up∏ywu tego terminu zg∏a-
szajàcy nie dokona∏ uzupe∏nienia wykazu
podpisów, okr´gowa komisja wyborcza od-
mawia rejestracji listy lub kandydata na se-
natora i niezw∏ocznie dor´cza zg∏aszajàcemu
postanowienie wraz z uzasadnieniem oraz
pouczeniem o mo˝liwoÊci jego zaskar˝enia
do w∏aÊciwego miejscowo sàdu okr´gowe-
go, w terminie 3 dni od dnia dor´czenia po-
stanowienia okr´gowej komisji wyborczej
(art. 148).

4) JeÊli w toku sprawdzania wykazu podpisów
wyborców okr´gowa komisja wyborcza po-
weêmie uzasadnione wàtpliwoÊci co do
prawdziwoÊci danych zawartych w wykazie
bàdê co do wiarygodnoÊci podpisów, doko-
nuje ona w terminie 3 dni sprawdzenia tych
danych bàdê wiarygodnoÊci podpisów,
w sposób przewidziany w art. 149 ust. 1. Mi-
mo i˝ termin na dokonanie tych czynnoÊci ma
charakter instrukcyjny, nale˝y dà˝yç do jego
dotrzymania. O terminie podj´cia post´powa-
nia wyjaÊniajàcego nale˝y powiadomiç osob´
zg∏aszajàcà.
Je˝eli w wyniku przeprowadzonego post´-
powania okr´gowa komisja wyborcza
stwierdzi, ˝e zg∏oszenie okr´gowej listy bàdê
kandydata na senatora nie zosta∏o poparte
ustawowo wymaganà liczbà podpisów, nie
wzywa do uzupe∏nienia wykazu, lecz posta-
nawia o odmowie rejestracji tej listy bàdê
kandydata. Postanowienie wraz z uzasadnie-
niem i pouczeniem o trybie zaskar˝enia do
w∏aÊciwego miejscowo sàdu okr´gowego,
w terminie 2 dni od dnia dor´czenia posta-
nowienia okr´gowej komisji wyborczej, do-
r´cza si´ niezw∏ocznie osobie dokonujàcej
zg∏oszenia (art. 149 w zwiàzku z art. 10 ust. 2
pkt 2).

2. Okr´gowa komisja wyborcza wykonuje zadania
zwiàzane z rejestracjà list okr´gowych i kandy-
datów na senatorów, majàc na uwadze terminy
wykonania innych czynnoÊci wyborczych, prze-
widziane w ustawie. Komisja zapewnia zw∏asz-
cza sprawne rozpatrywanie zg∏oszeƒ list lub kan-
dydatów na senatorów, tak aby zakoƒczyç proce-
dur´ rejestracyjnà w jak najkrótszym czasie po
dokonaniu zg∏oszeƒ. Ma to szczególne znaczenie
wobec zg∏oszeƒ wniesionych bezpoÊrednio
przed up∏ywem terminu do ich dokonania, w od-
niesieniu do których post´powanie rejestracyj-
ne, w tym ewentualne usuwanie stwierdzonych
wad, odbywaç si´ b´dzie po tym terminie; nie
mo˝e to jednak mieç wp∏ywu na terminowe spo-
rzàdzenie przez komisj´ i podanie do publicznej
wiadomoÊci obwieszczeƒ o zarejestrowanych li-
stach i kandydatach.
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III. Numery list okr´gowych i obwieszczenia o zareje-
strowanych listach i kandydatach

1. Po przekazaniu przez Paƒstwowà Komisj´ Wybor-
czà informacji o wylosowanych jednolitych nu-
merach dla list komitetów wyborczych, które za-
rejestrowa∏y listy w wi´cej ni˝ jednym okr´gu wy-
borczym, okr´gowa komisja wyborcza przeprowa-
dza losowanie numerów dla list tych komitetów
wyborczych, których listy zosta∏y zarejestrowane
wy∏àcznie w danym okr´gu wyborczym.
Przed przystàpieniem do losowania komisja
ustala sposób jego przeprowadzenia. O terminie
i miejscu losowania zawiadamia si´ osoby, które
dokona∏y zg∏oszeƒ.
Losowanie nale˝y przeprowadziç w dniu, w któ-
rym Paƒstwowa Komisja Wyborcza przeka˝e in-
formacj´ o wylosowanych przez siebie nume-
rach. O terminie losowania numerów przez Paƒ-
stwowà Komisj´ Wyborczà okr´gowe komisje
wyborcze zostanà wczeÊniej powiadomione, 
co umo˝liwi podanie osobom, które dokona∏y 
zg∏oszeƒ, terminu i miejsca losowania dokony-
wanego przez okr´gowe komisje wyborcze, z od-
powiednim wyprzedzeniem.
Z przeprowadzonego losowania sporzàdza si´
protokó∏, a o wylosowanych numerach list za-
wiadamia niezw∏ocznie zg∏aszajàcych (art. 151).

2. Po wylosowaniu numerów list okr´gowa komi-
sja wyborcza ustala treÊç obwieszczenia o zare-
jestrowanych listach okr´gowych, zawierajàce-
go informacje o ich numerach, nazwach i skró-
tach nazw komitetów wyborczych oraz dane
o kandydatach zawarte w zg∏oszeniach list.
W obwieszczeniu podaje si´ tak˝e treÊç cz´-
Êci A oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów, kandydatów, któ-
rzy w oÊwiadczeniu wskazali, ˝e pracowali, pe∏-
nili s∏u˝b´ i/lub byli tajnymi wspó∏pracownikami
organów bezpieczeƒstwa paƒstwa w okresie od
dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
W odniesieniu do kandydatów, którzy przed∏o-
˝yli informacj´ o uprzednim z∏o˝eniu oÊwiad-
czeƒ, o których wy˝ej mowa, treÊç oÊwiadcze-
nia okr´gowa komisja wyborcza ustala, wyst´-
pujàc z pytaniem do Biura Lustracyjnego Insty-
tutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ko-
pi´ odpowiedzi z Biura Lustracyjnego okr´go-
wa komisja wyborcza przekazuje Paƒstwowej
Komisji Wyborczej wraz z dokumentami, o któ-
rych mowa w pkt II.1.1 zdanie drugie.
Na obwieszczeniach nie umieszcza si´ symboli
graficznych partii ani komitetów wyborczych.
Obwieszczenia powinny byç rozplakatowane
w terminie do dnia 11 paêdziernika 2007 r. Je-
den egzemplarz obwieszczenia przesy∏a si´
niezw∏ocznie Paƒstwowej Komisji Wyborczej.
Okr´gowa komisja wyborcza ustala odr´bnie
treÊç obwieszczenia zawierajàcego informacj´
o zarejestrowanych kandydatach na senatorów,

podajàc dane zawarte w zg∏oszeniach kandyda-
tów, te same, które umieszcza si´ w obwiesz-
czeniu o zarejestrowanych listach okr´gowych,
z tym ˝e nazwiska i imiona zarejestrowanych
kandydatów na senatorów umieszcza si´ na ob-
wieszczeniu w porzàdku alfabetycznym. Powin-
ny one, analogicznie do obwieszczeƒ o zareje-
strowanych listach okr´gowych, zostaç podane
do publicznej wiadomoÊci oraz przekazane Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej (art. 152).

IV. Zmiany w zarejestrowanych listach okr´gowych
i uniewa˝nienie rejestracji kandydatów na senato-
rów

1. Okr´gowa komisja wyborcza skreÊla z listy okr´-
gowej nazwisko kandydata na pos∏a, który
zmar∏, utraci∏ prawo wybieralnoÊci lub z∏o˝y∏ ko-
misji na piÊmie oÊwiadczenie o wycofaniu zgody
na kandydowanie (art. 153 ust. 1).
Uzupe∏nienie zarejestrowanej listy okr´gowej
o nowego kandydata mo˝e mieç miejsce tylko
wtedy, gdy skreÊlenie nazwiska kandydata na-
stàpi∏o wskutek jego Êmierci i spowodowa∏o, ˝e
na liÊcie tej pozosta∏o mniej kandydatów ni˝ wy-
nosi liczba pos∏ów wybieranych w danym okr´-
gu. W takim wypadku komisja powiadamia oso-
b´ zg∏aszajàcà t´ list´ o mo˝liwoÊci zg∏oszenia
nowego kandydata; zg∏oszenie nowego kandy-
data nie wymaga poparcia podpisami wybor-
ców. Uzupe∏nienia listy mo˝na dokonaç najpóê-
niej w dniu 8 paêdziernika 2007 r. (art. 153
ust. 2 i art. 233 ust. 2).
Gdy skreÊlenie kandydata z listy nastàpi∏o z innej
przyczyny ni˝ Êmierç kandydata lub jeÊli lista nie
zosta∏a uzupe∏niona do dnia 8 paêdziernika
2007 r., a pozostaje na niej mniej kandydatów ni˝
liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu — komisja
uniewa˝nia rejestracj´ tej listy. Od postanowie-
nia komisji w tej sprawie nie przys∏uguje Êrodek
prawny (art. 153 ust. 3).
Je˝eli przed dniem wyborów nastàpi∏o rozwiàza-
nie komitetu wyborczego (art. 106 ust. 3), okr´-
gowa komisja uniewa˝nia rejestracj´ listy tego
komitetu. Od postanowienia komisji nie przys∏u-
guje Êrodek prawny (art. 153 ust. 4).

2. Je˝eli kandydat na senatora zmar∏, utraci∏ prawo
wybieralnoÊci lub z∏o˝y∏ komisji na piÊmie
oÊwiadczenie o wycofaniu zgody na kandydowa-
nie albo nastàpi∏o rozwiàzanie komitetu wybor-
czego, okr´gowa komisja wyborcza uniewa˝nia
rejestracj´ kandydata. Od postanowienia komisji
w tej sprawie nie przys∏uguje Êrodek prawny.

3. Zawiadomienie wyborców o zmianach nast´pu-
je w formie obwieszczenia. JeÊli wydrukowanie
obwieszczenia przed dniem wyborów jest nie-
mo˝liwe, nale˝y zapewniç umieszczenie odpo-
wiedniej informacji w lokalach obwodowych ko-
misji wyborczych i, w miar´ mo˝liwoÊci, podaç
jà w formie komunikatu w lokalnej prasie, roz-
g∏oÊniach radiowych i telewizyjnych. Jeden eg-
zemplarz obwieszczenia lub informacji przekazu-
je si´ niezw∏ocznie Paƒstwowej Komisji Wybor-
czej (art. 153 ust. 5).
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