
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 i obwo-
dowych komisji wyborczych, dotyczàce trybu i zasad

przekazywania Paƒstwowej Komisji Wyborczej da-
nych o liczbie osób uprawnionych do g∏osowania oraz
o liczbie wyborców, którym wydano karty do g∏osowa-
nia, w trakcie g∏osowania w wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdzierni-
ka 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
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 13 wrzeÊnia 2007 r.

w sprawie wytycznych dla okr´gowych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczàcych trybu i zasad 
przekazywania Paƒstwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do g∏osowania 
oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do g∏osowania, w trakcie g∏osowania w wyborach 

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

———————
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.

Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 13 wrzeÊnia 2007 r. (poz. 720)

WYTYCZNE DLA OKR¢GOWYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZÑCE TRYBU I ZASAD
PRZEKAZYWANIA PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DANYCH O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO G¸OSOWANIA ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO G¸OSOWANIA, 
W TRAKCIE G¸OSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZÑDZONYCH NA DZIE¡ 21 PAèDZIERNIKA 2007 R.

1. Obwodowe komisje wyborcze przeka˝à Paƒstwo-
wej Komisji Wyborczej dane o liczbie osób upraw-
nionych do g∏osowania oraz o liczbie wyborców,
którym wydano karty do g∏osowania, w trakcie
g∏osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2007 r.

2. Liczb´ osób uprawnionych do g∏osowania stanowi
liczba osób umieszczonych w spisie, ∏àcznie z oso-
bami dopisanymi przez komisj´ w trakcie g∏oso-
wania, natomiast liczb´ wyborców, którym wyda-
no karty do g∏osowania, stanowi suma podpisów
wyborców potwierdzajàcych otrzymanie karty do
g∏osowania, ∏àcznie z adnotacjami „odmowa pod-
pisu” (równie˝ tych wyborców, przy których na-
zwiskach znajdujà si´ adnotacje „bez Sejmu” lub
„bez Senatu”).

3. Okr´gowe komisje wyborcze zobowiàzane sà
szczegó∏owo omówiç na szkoleniach cz∏onków ob-
wodowych komisji wyborczych tryb i zasady prze-
kazywania danych o liczbie osób uprawnionych do
g∏osowania oraz o liczbie wyborców, którym wyda-
no karty do g∏osowania, zwanych dalej „danymi”.

4. Obwodowe komisje wyborcze dwukrotnie przeka-
˝à dane — wed∏ug stanu na godzin´ 1030 oraz na
godzin´ 1630, zwane dalej „godzinami sprawo-
zdawczymi”.

5. Obwodowe komisje wyborcze przeka˝à dane w∏a-
Êciwym okr´gowym komisjom wyborczym za po-
Êrednictwem pe∏nomocników ustanowionych
przez okr´gowà komisj´ wyborczà, zwanych dalej
„pe∏nomocnikami”, upowa˝nionych do telefonicz-
nego przyj´cia danych od wskazanych komisji ob-
wodowych.



6. Okr´gowe komisje wyborcze utworzà grupy komi-
sji obwodowych powiàzane z pe∏nomocnikami
i informacje o tym przeka˝à w∏aÊciwym obwodo-
wym komisjom wyborczym.

7. Informacja, którà otrzyma ka˝da z komisji obwodo-
wych wchodzàcych w sk∏ad grupy, powinna za-
wieraç:

1) wykaz obwodowych komisji wyborczych wcho-
dzàcych w sk∏ad grupy ze wskazaniem przy ka˝-
dej komisji:

a) numeru obwodu,

b) adresu komisji,

c) imienia i nazwiska przewodniczàcego komi-
sji,

d) numeru telefonu;

2) imi´ i nazwisko pe∏nomocnika, jego numer tele-
fonu i adres;

3) numer telefonu do okr´gowej komisji wybor-
czej przeznaczony wy∏àcznie do przyjmowania
informacji o sytuacjach awaryjnych, a nie do
przekazania danych;

4) wskazanie godziny, do której przyjmowane sà
dane przez pe∏nomocników (do godz. 1100 oraz
1700);

5) opis sposobu przekazywania danych z komisji
obwodowej pe∏nomocnikowi;

6) przypomnienie o koniecznoÊci zachowania dys-
cypliny przy przekazywaniu danych; telefonicz-
ne przekazywanie danych powinno byç krótkie
i rzeczowe, by nie blokowaç telefonu.

8. Do godziny 930 w dniu wyborów pe∏nomocnicy
skontaktujà si´ telefonicznie z komisjami obwodo-
wymi wchodzàcymi w sk∏ad grupy, potwierdzajàc
w ten sposób sprawnoÊç po∏àczeƒ telefonicznych
i poprawnoÊç informacji o numerach telefonów.
JeÊli cz∏onkowie obwodowych komisji posiadajà
telefony komórkowe, celowe jest przekazanie in-
formacji o ich numerach pe∏nomocnikowi, co mo-
˝e u∏atwiç póêniejsze przekazanie danych (np.
w razie awarii telefonu stacjonarnego). W razie
trudnoÊci z uzyskaniem kontrolnych po∏àczeƒ tele-
fonicznych nale˝y niezw∏ocznie powiadomiç o tym
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz okr´-
gowà komisj´ wyborczà.

9. Pe∏nomocnik powinien przygotowaç arkusz z infor-
macjami o komisjach obwodowych, od których
otrzyma dane, z wolnymi rubrykami do wpisania
liczby osób uprawnionych do g∏osowania i liczby
wyborców, którym wydano karty do g∏osowania.

10. Pe∏nomocnik powinien byç wyposa˝ony w kalkula-
tor w celu u∏atwienia sumowania otrzymanych da-
nych.

11. Obwodowe komisje wyborcze, w miar´ mo˝liwo-
Êci, przyst´pujà do ustalenia danych jeszcze przed
up∏ywem godzin sprawozdawczych.

12. Niezw∏ocznie po up∏ywie godzin sprawozdaw-
czych komisje ustalajà dane i przekazujà je pe∏no-
mocnikom.

13. Dane przekazywane przez komisje obwodowe pe∏-
nomocnikom powinny zawieraç nast´pujàcà treÊç:

1) numer obwodu;

2) adres komisji obwodowej;

3) imi´ i nazwisko przewodniczàcego komisji ob-
wodowej (jeÊli informacj´ przekazuje zast´pca
przewodniczàcego lub inny cz∏onek komisji, po-
winien podaç imi´ i nazwisko przewodniczàce-
go oraz w∏asne);

4) liczb´ osób uprawnionych do g∏osowania w for-
mie: „liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa,
cztery; powtarzam: tysiàc dwadzieÊcia cztery”;

5) liczb´ wyborców, którym wydano karty do g∏o-
sowania, w formie: „liczba wydanych kart: czte-
ry, pi´ç, jeden; powtarzam: czterysta pi´çdzie-
siàt jeden”.

14. Pe∏nomocnik, przyjmujàc dane, sprawdza zgod-
noÊç elementów identyfikujàcych komisj´ przeka-
zujàcà (numer obwodu, adres komisji oraz imi´
i nazwisko przewodniczàcego komisji), a nast´p-
nie wpisuje w odpowiednich rubrykach liczb´
osób uprawnionych do g∏osowania i liczb´ wybor-
ców, którym wydano karty do g∏osowania. Po za-
koƒczeniu g∏osowania pe∏nomocnik podpisuje ar-
kusz z wpisanymi danymi z obwodów i przekazuje
okr´gowej komisji wyborczej w okreÊlonym przez
nià terminie.

15. W celu potwierdzenia to˝samoÊci osoby przekazu-
jàcej dane okr´gowa komisja wyborcza mo˝e
okreÊliç jednakowà dla ca∏ej grupy wymaganà ko-
lejnoÊç podania danych wymienionych w pkt 13
ppkt 1—3 (np. adres komisji, imi´ i nazwisko prze-
wodniczàcego, numer obwodu). W razie wàtpli-
woÊci co do to˝samoÊci osoby, która przekaza∏a
dane, pe∏nomocnik powinien po∏àczyç si´ telefo-
nicznie z komisjà, która je przekazywa∏a, i uzyskaç
potwierdzenie przyj´tych danych.

16. Pe∏nomocnik oczekuje na dane z komisji obwodo-
wych nie d∏u˝ej ni˝ 30 minut po up∏ywie godziny
sprawozdawczej (do godziny 1100 oraz 1700). JeÊli
w tym terminie pe∏nomocnik nie otrzyma danych
od którejÊ z komisji obwodowych, powinien po∏à-
czyç si´ z nià telefonicznie w celu ustalenia przy-
czyny nieprzekazania danych.

17. Je˝eli nie by∏oby mo˝liwoÊci po∏àczenia si´ telefo-
nicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych
z komisji obwodowej nie by∏oby mo˝liwe do go-
dziny 1110 oraz 1710, pe∏nomocnik dokonuje pod-
sumowania danych liczbowych z pomini´ciem ob-
wodu, z którego ich nie otrzyma∏, i przekazuje te
dane okr´gowej komisji wyborczej.

18. Pe∏nomocnik dwukrotnie dodaje otrzymane z ob-
wodów dane o osobach uprawnionych do g∏oso-
wania, a nast´pnie o wyborcach, którym wydano
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karty do g∏osowania. Otrzymanie takich samych
liczb po dwukrotnym dodawaniu jest warunkiem
przekazania zbiorczych danych okr´gowej komisji
wyborczej.

19. Przekazanie danych do okr´gowej komisji wybor-
czej nast´puje na wskazany numer telefonu i za-
wiera w swojej treÊci:

1) nazw´ gminy;

2) imi´ i nazwisko pe∏nomocnika;

3) sum´ liczb osób uprawnionych do g∏osowania
w obwodach wchodzàcych w sk∏ad grupy —
w formie jak w pkt 13 ppkt 4;

4) sum´ liczb wyborców, którym wydano karty do
g∏osowania, w obwodach wchodzàcych w sk∏ad
grupy — w formie jak w pkt 13 ppkt 5;

5) ewentualnie wskazanie numerów i siedzib ko-
misji obwodowych, które nie przekaza∏y da-
nych.

20. Przy przyjmowaniu danych przez okr´gowà komi-
sj´ wyborczà pe∏nomocników nale˝y przypisaç do
okreÊlonych numerów telefonów przeznaczonych
do przyjmowania danych, przy za∏o˝eniu ˝e pod
jednym numerem odbierane sà dane od 10—15
pe∏nomocników.

21. Osoby przyjmujàce dane w siedzibie okr´gowej
komisji wyborczej powinny posiadaç wykaz pe∏no-

mocników, którzy przekazujà im dane, oraz arku-
sze do wpisania tych danych, a tak˝e kopie infor-
macji przekazanych w∏aÊciwym grupom komisji,
o których mowa w pkt 7.

22. Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez
pe∏nomocników danych do okr´gowej komisji wy-
borczej przyjmuje si´ godzin´ 1120 oraz 1720. JeÊli
w tym terminie okr´gowa komisja wyborcza nie
otrzyma danych od któregoÊ z pe∏nomocników,
powinna po∏àczyç si´ z nim telefonicznie w celu
ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.

23. Je˝eli nie by∏oby mo˝liwoÊci po∏àczenia si´ telefo-
nicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych
od pe∏nomocnika nie by∏oby mo˝liwe do godziny
1125 oraz 1725, okr´gowa komisja wyborcza doko-
nuje podsumowania danych z pomini´ciem da-
nych od tych pe∏nomocników, od których tych da-
nych nie otrzyma∏a.

24. Okr´gowa komisja wyborcza dokonuje podsumo-
wania danych na obszarze swojej w∏aÊciwoÊci
i przekazuje je do Paƒstwowej Komisji Wyborczej
za poÊrednictwem sieci elektronicznego przekazy-
wania danych, nie póêniej ni˝ o 1130 i 1730.

25. Okr´gowa komisja wyborcza przekazuje dane z po-
dzia∏em na gminy, podajàc równie˝ informacj´
o liczbie obwodów ogó∏em w gminie oraz o liczbie
obwodów, z których dane nie zosta∏y uzyskane.
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  13 wrzeÊnia  2007 r.

w sprawie powo∏ania okr´gowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2007 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1—3 w zwiàzku z art. 193
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordy-
nacja wyborcza 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 celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2007 r.
powo∏uje si´, z zastrze˝eniem § 2, okr´gowe komisje
wyborcze, w sk∏ad których wchodzà s´dziowie wymie-
nieni w za∏àcznikach nr 1—41 do uchwa∏y.

§ 2. Okr´gowa Komisja Wyborcza w Chrzanowie
jest w∏aÊciwa wy∏àcznie do przeprowadzenia wybo-
rów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w okr´gu wy-
borczym nr 12.

§ 3. 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.


