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5) przed przystàpieniem do g∏osowania poza lokalem wyborczym komisja piecz´tuje wlot urny zasadniczej, a cz∏onkom komisji, którzy b´dà prowadzili g∏osowanie przy wykorzystaniu urny pomocniczej, wydaje za pokwitowaniem spis wyborców,
odpowiednià liczb´ kart do g∏osowania oraz roboczy wykaz pacjentów szpitala lub pensjonariuszy
zak∏adu pomocy spo∏ecznej umo˝liwiajàcy sprawne dotarcie do uprawnionych, którzy wyrazili wol´ g∏osowania w pomieszczeniu, w którym przebywajà; nast´pnie komisja sprawdza, czy urna jest
pusta i piecz´tuje jà. Komisja jest obowiàzana dotrzeç z urnà do ka˝dego wyborcy, który wyrazi∏
wol´ skorzystania z tej formy udzia∏u w g∏osowaniu, a tak˝e umo˝liwiç g∏osowanie innym wyborcom;
6) g∏osowanie poza lokalem wyborczym mo˝e prowadziç co najmniej 2 cz∏onków komisji przez nià
wyznaczonych; cz∏onkom komisji mogà towarzyszyç m´˝owie zaufania;
7) wyborca po otrzymaniu kart do g∏osowania kwituje ich odbiór podpisem w spisie, a cz∏onek komisji
w rubryce spisu „Uwagi” umieszcza litery „UP”
(jako skrót od nazwy „urna pomocnicza”) w celu
póêniejszego rozliczenia kart do g∏osowania; podczas g∏osowania nale˝y dbaç o to, aby zachowana
by∏a tajnoÊç g∏osowania;
8) po zakoƒczeniu g∏osowania poza lokalem komisji
cz∏onkowie komisji rozliczajà si´ protokolarnie
z liczby otrzymanych wczeÊniej kart do g∏osowania (uwzgl´dniajàc ich liczb´ wymienionà w pokwitowaniu oraz liczb´ znaków „UP” w spisie),
zwracajà niewykorzystane karty do g∏osowania
i piecz´tujà wlot urny pomocniczej; zapiecz´towanà urn´ oddaje si´ pod dozór przewodniczàcemu
komisji;

Poz. 741 i 742

9) otwarcia urny pomocniczej komisja dokonuje po
zakoƒczeniu g∏osowania w obwodzie, przed otwarciem urny zasadniczej; po otwarciu urny pomocniczej komisja sprawdza, czy liczba kart ka˝dego rodzaju wyj´tych z urny pomocniczej odpowiada liczbie osób, które g∏osowa∏y przy wykorzystaniu urny
pomocniczej. Je˝eli komisja nie stwierdzi rozbie˝noÊci, karty wyj´te z urny pomocniczej w∏àcza si´
do obliczeƒ wyników g∏osowania dokonywanych
dla ca∏ego obwodu; w wypadku stwierdzenia ró˝nic nale˝y wyjaÊniç ich przypuszczalnà przyczyn´
i omówiç w punkcie 12 odpowiedniego protoko∏u
g∏osowania lub w formie za∏àcznika do protoko∏u;
10) w aktach komisji pozostajà: roboczy wykaz wyborców, którzy zamierzali g∏osowaç przy u˝yciu urny
pomocniczej, uchwa∏a komisji o przerwie w g∏osowaniu, pokwitowanie kart do g∏osowania, protokó∏ rozliczenia kart do g∏osowania, a tak˝e protokó∏ sprawdzenia, czy piecz´cie urny zasadniczej na
wlocie zapiecz´towanym na czas przerwy nie zosta∏y naruszone.
Zadania komisji w obwodach utworzonych za
granicà oraz na polskich statkach morskich
55. Komisje w obwodach utworzonych za granicà
oraz na polskich statkach morskich wykonujà swoje
zadania w sposób okreÊlony w niniejszych wytycznych, z tym ˝e:
1) zadania wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
zwiàzane z obs∏ugà i zapewnieniem techniczno-materialnych warunków pracy komisji wykonuje
odpowiednio konsul lub kapitan statku;
2) komisji tych nie dotyczà punkty 48—50; tryb przekazania wyników g∏osowania oraz protoko∏ów g∏osowania okr´gowym komisjom wyborczym reguluje
odr´bna uchwa∏a Paƒstwowej Komisji Wyborczej.

742
UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 wrzeÊnia 2007 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania okr´gowej komisji wyborczej w∏aÊciwej dla siedziby armatora
wyników g∏osowania i protoko∏ów g∏osowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2007 r.
Na podstawie art. 76 ust. 5 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)) Paƒstwowa
Komisja Wyborcza uchwala, co nast´puje:
———————
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,
Nr 112, poz. 766 i Nr 176, poz. 1238.

§ 1. Zasady i tryb przekazywania okr´gowej komisji wyborczej w∏aÊciwej dla siedziby armatora wyników g∏osowania i protoko∏ów g∏osowania z obwodów
utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdzonych na dzieƒ
21 paêdziernika 2007 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
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Poz. 742
Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 24 wrzeÊnia 2007 r. (poz. 742)

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKR¢GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W¸AÂCIWEJ DLA SIEDZIBY ARMATORA WYNIKÓW G¸OSOWANIA I PROTOKO¸ÓW G¸OSOWANIA
Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH
W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
ZARZÑDZONYCH NA DZIE¡ 21 PAèDZIERNIKA 2007 R.

1. Po sporzàdzeniu protoko∏ów g∏osowania w obwodzie na okr´gowe listy kandydatów na pos∏ów oraz
na kandydatów na senatorów obwodowa komisja
wyborcza wywiesza niezw∏ocznie kopie protoko∏ów
w miejscu ∏atwo dost´pnym dla zainteresowanych
i widocznym po zamkni´ciu lokalu.
2. Jeden egzemplarz ka˝dego protoko∏u wraz
z ewentualnymi uwagami m´˝ów zaufania i cz∏onków
komisji oraz wyjaÊnieniami komisji w sprawie tych
uwag komisja umieszcza w kopercie, zakleja jà i piecz´tuje na z∏àczeniu oraz opisuje:
„Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej” i odpowiednio „Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Okr´g wyborczy nr .....
Obwód g∏osowania nr .....
Okr´gowa Komisja Wyborcza w .....................................
...........................................................................................
Nazwa statku ....................................................................
Armator .........................................................................”.
Koperty z protoko∏ami oraz drugie egzemplarze
protoko∏ów wraz z za∏àcznikami przewodniczàcy komisji dor´cza niezw∏ocznie kapitanowi statku.
3. Kapitan statku przekazuje armatorowi drugie egzemplarze protoko∏ów g∏osowania wraz z za∏àcznikami telefaksem. Otrzymane telefaksem protoko∏y armator opatruje swojà piecz´cià i podpisuje.
4. W razie braku mo˝liwoÊci przekazania protoko∏ów telefaksem kapitan statku przekazuje armatorowi
za pomocà dost´pnych Êrodków ∏àcznoÊci treÊç protoko∏ów, ewentualnych uwag m´˝ów zaufania i cz∏on-

ków komisji oraz wyjaÊnieƒ komisji do∏àczonych do
protoko∏ów. Przekazane dane z protoko∏ów armator
zapisuje na odpowiednich formularzach protoko∏ów
g∏osowania w obwodzie, wykreÊlajàc wyrazy „protokó∏” i wpisujàc „informacja o wynikach”; sporzàdzony w ten sposób zapis wyników g∏osowania armator
opatruje swojà piecz´cià i podpisem. Uwagi m´˝ów
zaufania i cz∏onków komisji oraz wyjaÊnienia komisji
do∏àczone do protoko∏ów armator zapisuje w formie
odr´bnego dokumentu i opatruje go swojà piecz´cià
oraz podpisem. Na dokumentach armator odnotowuje imi´ i nazwisko osoby przekazujàcej mu informacje.
5. Armator przekazuje niezw∏ocznie otrzymane od
kapitanów statków protoko∏y g∏osowania bàdê sporzàdzone informacje o wynikach g∏osowania w obwodach okr´gowej komisji wyborczej w∏aÊciwej dla siedziby armatora. W razie przed∏u˝ajàcego si´ oczekiwania na dane z któregoÊ obwodu armator podejmuje
stosowne dzia∏ania w celu ich uzyskania. Do przekazywania danych przez armatora okr´gowej komisji wyborczej mo˝e byç zastosowany odpowiednio tryb
okreÊlony w pkt 3 i 4.
6. W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciàgu 24 godzin od zakoƒczenia g∏osowania w obwodzie
armator informuje okr´gowà komisj´ wyborczà w∏aÊciwà dla siedziby armatora o przyczynach nieuzyskania danych, podajàc numery i siedziby tych obwodów.
7. Przewodniczàcy obwodowej komisji wyborczej
przekazuje kapitanowi statku ponadto spis wyborców
wraz z do∏àczonymi do niego zaÊwiadczeniami, pakiety z kartami do g∏osowania i pozosta∏e dokumenty
oraz piecz´ç komisji.
8. Otrzymane od obwodowej komisji wyborczej
koperty z protoko∏ami g∏osowania oraz drugie egzemplarze protoko∏ów wraz z pozosta∏ymi dokumentami
i piecz´cià komisji kapitan statku przekazuje niezw∏ocznie po powrocie do kraju armatorowi, który
przekazuje je okr´gowej komisji wyborczej w∏aÊciwej
dla siedziby armatora.

