
Za∏àcznik nr 40

OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W KOSZALINIE

1. Aleksander Nowiƒski — s´dzia Sàdu Okr´gowego w Koszalinie, Komisarz Wyborczy w Koszalinie

2. Marek Mazur — s´dzia Sàdu Okr´gowego w Koszalinie 

3. Grzegorz Rudy — s´dzia Sàdu Rejonowego w Koszalinie

4. Marcin Mazur — s´dzia Sàdu Rejonowego w Koszalinie

5. Pawe∏ Eliasz — s´dzia Sàdu Rejonowego w Ko∏obrzegu

6. Katarzyna Boruƒ — s´dzia Sàdu Rejonowego w Szczecinku

7. Marcin Zieliƒski — s´dzia Sàdu Rejonowego w Wa∏czu

8. Marcin Wawrzynkowski — s´dzia Sàdu Rejonowego w Bia∏ogardzie

Za∏àcznik nr 41

OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W SZCZECINIE

1. Marian Szabo — s´dzia Sàdu Okr´gowego w Szczecinie (w stanie spoczynku), 
Komisarz Wyborczy w Szczecinie

2. Tadeusz Julian Haczkiewicz — s´dzia Sàdu Apelacyjnego w Szczecinie

3. Romana Mrotek — s´dzia Sàdu Apelacyjnego w Szczecinie

4. Jolanta Hawryszko — s´dzia Sàdu Apelacyjnego w Szczecinie

5. Grzegorz Chojnowski — s´dzia Sàdu Apelacyjnego w Szczecinie

6. Jacek Szreder — s´dzia Sàdu Okr´gowego w Szczecinie

7. Piotr Brodniak — s´dzia Sàdu Okr´gowego w Szczecinie

8. Grzegorz Kasicki — s´dzia Sàdu Okr´gowego w Szczecinie

9. Pawe∏ Wojtysiak — s´dzia Sàdu Okr´gowego w Szczecinie

10. Marzenna Ernest — s´dzia Sàdu Rejonowego w Szczecinie
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 13 wrzeÊnia 2007 r.

w sprawie sposobu drukowania kart do g∏osowania oraz trybu ich dostarczenia 
obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2007 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499, z póên. zm.1)) Paƒstwowa Ko-
misja Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ sposób drukowania kart do g∏oso-
wania oraz tryb ich dostarczenia obwodowym komi-
sjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, za-
rzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2007 r., stanowià-
ce 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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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.



Zasady ogólne

1. Okr´gowa komisja wyborcza, na wniosek dyrekto-
ra w∏aÊciwej delegatury Krajowego Biura Wybor-
czego, ustala:

1) harmonogram druku kart do g∏osowania,
uwzgl´dniajàcy dwukrotnà korekt´ i kontrol´
jakoÊci druku kart w drukarni oraz ostateczne
sprawdzenie kart przez wyznaczonych cz∏on-
ków okr´gowej komisji wyborczej;

2) sposób zabezpieczenia kart do g∏osowania
w procesie druku oraz ich przechowywania
w drukarni;

3) termin i sposób dostarczenia kart z drukarni do
okr´gowej komisji wyborczej przez wykonawc´;

4) miejsce przechowywania i sposób zabezpiecze-
nia kart do g∏osowania do czasu ich dostarcze-
nia obwodowym komisjom wyborczym;

5) termin i sposób dostarczenia kart do g∏osowa-
nia obwodowym komisjom wyborczym wraz
z innymi materia∏ami wyborczymi;

6) sposób zabezpieczenia rezerwy kart do g∏oso-
wania i dysponowania tà rezerwà w dniu wybo-
rów.

2. Karty do g∏osowania powinny byç wydrukowane
i przygotowane do rozprowadzenia nie póêniej ni˝
do dnia 19 paêdziernika 2007 r.

3. Zlecenia druku kart i wyboru wykonawcy w trybie
okreÊlonym ustawà z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra-
wo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163, z póên. zm.1)) dokonuje dyrektor delega-
tury obs∏ugujàcej okr´gowà komisj´ wyborczà.

4. Karty do g∏osowania nale˝y wydrukowaç na papie-
rze offsetowym o gramaturze 70—80 g/m2.

Nak∏ad kart do g∏osowania

5. Nak∏ad kart do g∏osowania ustala okr´gowa komi-
sja wyborcza, uwzgl´dniajàc liczb´ wyborców
w okr´gu.

Paƒstwowa Komisja Wyborcza zaleca, aby z usta-
lonego nak∏adu kart do g∏osowania karty w liczbie
stanowiàcej 5 % uprawnionych do g∏osowania
by∏y rezerwà okr´gowej komisji wyborczej. Rezer-
wa ta kierowana by∏aby do obwodów w miar´ po-
trzeb sygnalizowanych przez obwodowe komisje
wyborcze.

Pe∏ny nak∏ad kart do g∏osowania, odpowiadajàcy
liczbie wyborców, nale˝y dostarczyç dla obwodów
utworzonych w szpitalach, zak∏adach pomocy spo-
∏ecznej, zak∏adach karnych i aresztach Êledczych,
a tak˝e dla obwodów utworzonych za granicà i na
statkach.

Niezale˝nie od wy˝ej wspomnianych Êrodków or-
ganizacyjnych konieczne jest zapewnienie mo˝li-
woÊci ewentualnego dodruku kart do g∏osowa-
nia, na wypadek nadzwyczajnych wydarzeƒ.

Zarzàdzenie druku kart do g∏osowania 
na okr´gowe l isty kandydatów 

na pos∏ów i kandydatów na senatorów

6. Okr´gowa Komisja Wyborcza ustala, w drodze
uchwa∏y, brzmienie kart do g∏osowania, ze wska-
zaniem ich uk∏adów graficznych i formatów oraz
nak∏adu i przekazuje dyrektorowi delegatury Kra-
jowego Biura Wyborczego w celu zlecenia druku
kart. Przekazanie ww. uchwa∏y traktuje si´ jako za-
rzàdzenie druku karty.

Druk kart do g∏osowania 
na okr´gowe l isty kandydatów 

na pos∏ów i kandydatów na senatorów

7. Przygotowane do druku karty do g∏osowania na
okr´gowe listy kandydatów na pos∏ów i kandyda-
tów na senatorów dyrektor delegatury Krajowego
Biura Wyborczego przekazuje do zak∏adu poligra-
ficznego, wskazujàc ustalone przez okr´gowà ko-
misj´ wyborczà ogólne nak∏ady kart do g∏osowa-
nia wraz z zestawieniem liczby kart przypadajà-
cych poszczególnym gminom (miastom) i po-
szczególnym obwodom g∏osowania.

8. Druk kart do g∏osowania powinien odbywaç si´
z zachowaniem warunków najwy˝szej staranno-
Êci i kontroli jego wykonania.

Ustala si´ nast´pujàce zasady kontroli druku kart
do bezwzgl´dnego przestrzegania:
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Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 13 wrzeÊnia 2007 r. (poz. 722)

SPOSÓB DRUKOWANIA KART DO G¸OSOWANIA 
ORAZ TRYB ICH DOSTARCZENIA OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM 

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

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.



1) korekt´ ca∏ego sk∏adu karty do g∏osowania na
okr´gowe listy kandydatów na pos∏ów i karty
do g∏osowania na kandydatów na senatorów
w drukarni prowadzà dwa niezale˝nie od siebie
dzia∏ajàce zespo∏y pracowników wyznaczonych
przez dyrektora delegatury Krajowego Biura
Wyborczego. Pracownicy z zespo∏ów odpowie-
dzialni sà za jakoÊç korekty. Stwierdzone b∏´dy
oba zespo∏y wzajemnie konfrontujà i przekazujà
kierownikowi drukarni. Oba zespo∏y zatrzymujà
po 1 egzemplarzu odbitki sk∏adu ka˝dego rodza-
ju karty. Po usuni´ciu b∏´dów zespo∏y prowa-
dzà ponownà korekt´ na podstawie materia∏u
wyjÊciowego, tj. brzmienia karty ustalonego
przez okr´gowà komisj´ wyborczà;

2) ostatecznej kontroli jakoÊci sk∏adu kart do g∏o-
sowania dokonujà dwaj wyznaczeni cz∏onko-
wie okr´gowej komisji wyborczej, którzy infor-
mujà dyrektora delegatury Krajowego Biura Wy-
borczego, i˝ mo˝na uruchomiç druk ustalonego
nak∏adu karty, i podpisujà kart´ do druku, poda-
jàc dat´, imi´ i nazwisko. Odbitka ka˝dego ro-
dzaju karty skierowanej do druku jest przecho-
wywana w delegaturze Krajowego Biura Wybor-
czego w aktach okr´gowej komisji wyborczej; 

3) po wydrukowaniu kart do g∏osowania wyzna-
czeni cz∏onkowie okr´gowej komisji wyborczej
sprawdzajà treÊç karty z odbitkà tej karty uru-
chamiajàcej druk i sporzàdzajà z tej czynnoÊci
stosownà notatk´, która pozostaje w aktach ko-
misji.

Pakowanie kart do g∏osowania

9. Wydrukowane karty do g∏osowania na okr´gowe
listy kandydatów na pos∏ów oraz kandydatów na
senatorów nale˝y zapakowaç (odr´bnie dla ka˝de-
go rodzaju wyborów) w nast´pujàcy sposób:

1) nak∏ad kart do g∏osowania dzieli si´ odr´bnie
na cz´Êci wed∏ug obwodów g∏osowania;

2) na paczkach kart do g∏osowania nale˝y odpo-
wiednio wpisaç:

„Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okr´g wyborczy nr .........

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

Obwód g∏osowania nr ........

w ............................................................................

gmina ....................................................................

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

lub

„Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okr´g wyborczy nr ........

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

Obwód g∏osowania nr ........

w ............................................................................

gmina .....................................................................

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

Przed zapakowaniem ka˝dej paczki nale˝y
sprawdziç: czy karty do g∏osowania dotyczà
w∏aÊciwego okr´gu wyborczego, czy nie ma
kart pustych lub z niekompletnym nadrukiem,
czy nie zosta∏y przemieszane karty do g∏osowa-
nia na okr´gowe listy kandydatów na pos∏ów
z kartami do g∏osowania na kandydatów na se-
natorów itp.;

3) rezerw´ nak∏adu kart do g∏osowania nale˝y za-
pakowaç w oddzielne paczki. Paczki te powinny
byç odpowiednio oznakowane, np.:

„Rezerwa kart do g∏osowania

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okr´g wyborczy nr .........

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

gmina .....................................................................

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

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 zmaga-
zynowaç w urz´dach miast lub gmin wyznaczo-
nych 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 do-
wiezienia 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
poleceƒ w∏aÊciwej okr´gowej komisji wybor-
czej.

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.
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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 20 paê-
dziernika 2007 r., tj. w przeddzieƒ wyborów, i do-
r´czyç za pokwitowaniem obwodowym komisjom
wyborczym.

Post´powanie w przypadku zmian 
w zarejestrowanych okr´gowych l istach 

kandydatów na pos∏ów lub skreÊlenia 
kandydata na senatora

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 lub uniewa˝nienia rejestracji listy) lub skre-
Êlenia kandydata na senatora, dyrektor delegatury
Krajowego Biura Wyborczego, który zleci∏ druk
kart do g∏osowania, zapewnia wykonanie ob-
wieszczenia okr´gowej komisji wyborczej, o któ-
rym mowa w art. 158 ust. 1 i 2 Ordynacji wybor-
czej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej. Obwieszczenia te na-
le˝y przekazaç do wywieszenia w lokalach wybor-
czych za poÊrednictwem delegatury Krajowego
Biura Wyborczego obs∏ugujàcej okr´gowà komi-
sj´ wyborczà.
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 0-22 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl
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