Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzone
na dzień 13.10.2019 r.

Zgodnie z art. 161 § 1 Kodeksu wyborczego wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej
są wiążące dla komisji niższego stopnia. Dlatego też członkowie komisji zobowiązani
są zapoznać się z całością wytycznych i bezwzględnie je stosować.

Prawa i obowiązki członków komisji

Członkowie komisji są obowiązani nosić w widoczny
sposób identyfikatory z imieniem
i nazwiskiem oraz funkcją pełnioną w komisji.

Członkowie komisji nie mogą udzielać
wyborcom pomocy w głosowaniu.

Prawa i obowiązki
Przewodniczącego komisji
PRZEWODNICZĄCY:
zwołuje posiedzenia komisji i przewodniczy im,
odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju, przestrzeganie właściwego
toku czynności podczas głosowania,
czuwa nad przestrzeganiem tajności głosowania oraz przestrzeganiem
zakazu prowadzenia agitacji wyborczej na terenie budynku, w którym
znajduje się lokal wyborczy,
ma prawo zażądać opuszczenia lokalu przez osoby naruszające porządek
i spokój, zwrócić się do komendanta właściwego miejscowo
komisariatu Policji o zapewnienie koniecznej pomocy
(art. 49 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego).

Informuje mężów zaufania o przysługują
cych im prawach i wskazuje miejsce
w lokalu, w którym będą obserwować
przebieg czynności komisję.
W razie nieobecności przewodniczącego
jego obowiązki pełni
zastępca przewodniczącego komisji.

Mężowie zaufania
Wyznaczeni przez pełnomocników wyborczych komitetów
wyborczych (po jednym mężu zaufania do każdej komisji),
które zarejestrowały listę kandydatów na posłów lub senatora
w okręgu wyborczym, dla którego jest właściwa komisja
(lub wyznaczeni przez osoby upoważnione przez tych
pełnomocników).

Mężem zaufania może być osoba mająca czynne prawo wyborcze:
• będąca obywatelem polskim;
• która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
• która nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu;
• która nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym
orzeczeniem Trybunału Stanu;
• która nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym
orzeczeniem sądu.

Mężem zaufania nie może być:
• kandydat w wyborach;
• komisarz wyborczy;
• pełnomocnik wyborczy;
• pełnomocnik finansowy;
• urzędnik wyborczy;
• członek komisji wyborczej.

Mężowie zaufania

Przed przystąpieniem do swoich czynności przedstawiają przewodniczącemu
komisji:
• dokument tożsamości;
• zaświadczenie podpisane przez pełnomocnika wyborczego lub upoważnioną
przez niego osobę.
Jeżeli zaświadczenie wystawiła osoba upoważniona przez pełnomocnika,
mąż zaufania okazuje również kserokopię tego upoważnienia.
Zaświadczenie powinno zostać sporządzone według wzoru ustalonego
przez PKW (dotyczy treści).
Zobowiązani są do noszenia w widoczny sposób identyfikatora z imieniem,
nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego, który reprezentują
bez elementów kampanii wyborczej.

Mogą być obecni podczas pracy komisję.
Mogą zmieniać się w ciągu pracy komisji
do czasu zakończeniu głosowania, nie
mogą się zmieniać w trakcie czynności
komisji związanych z ustalaniem wyników
głosowania w obwodzie.

Mężowie zaufania

Prawa i obowiązki

Mają prawo w szczególności:
• być obecni podczas pracy komisji wyborczej do chwili sporządzania protokołów
oraz przy przewożeniu i przekazywaniu protokołów głosowania;
• zgłaszać przewodniczącemu komisji na bieżąco uwagi i zastrzeżenia;
• wnosić uwagi do protokołów głosowania, z wymienieniem konkretnych zarzutów;
• występować o wydanie kopii protokołów głosowania;
Mężowie zaufania nie mogą w szczególności:
• wykonywać żadnych czynności członka komisji;
• pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień;
• liczyć, dotykać, ani przeglądać kart do głosowania;
• utrudniać pracy komisji;
• zakłócać powagi głosowania;
• naruszać tajności głosowania;

Prace komisji mogą być rejestrowane
przez mężów zaufania z wykorzystaniem
własnych urządzeń rejestrujących
(bez transmisji). Materiały zawierające
zarejestrowaną pracę komisji mogą zostać
zakwalifikowane jako dokumenty z wyborów.
W tym przypadku komisja pakuje materiał,
opieczętowuje oraz przekazuje w depozyt
z innymi dokumentami z wyborów;.

Obserwatorzy społeczni
Prawo wyznaczenia po jednym obserwatorze społecznym do komisji
mają stowarzyszenia i fundacje, które w swoim statucie mają zapisaną
realizację co najmniej jednego z celów, tj. troskę o demokrację
lub prawa obywatelskie albo rozwój społeczeństwa.

Obserwatorem społecznym nie może być:
•
•
•
•
•
•

Przed przystąpieniem do swoich czynności przedstawiają:
• dokument tożsamości;
• zaświadczenie podpisane przez osobę działającą w imieniu organu
uprawnionego do reprezentowania na zewnątrz stowarzyszenia/fundacji,
sporządzone według wzoru ustalonego przez PKW (dotyczytreści). Sprawdzenia
można dokonać w Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ekrs.ms.gov.pl/web/wys
zukiwarka-krs). W przypadku braku takiej możliwości komisja zwraca się o pomoc
w tej sprawie do urzędu gminy.
Obserwatorzy społeczni mają takie same uprawnienia, jakie przysługują mężom
zaufania z wyjątkiem:
• wnoszenia uwag do protokołów głosowania;
• obecności przy przewożeniu i przekazywaniu protokołów głosowania.

kandydat w wyborach;
komisarz wyborczy;
pełnomocnik wyborczy;
pełnomocnik finansowy;
urzędnik wyborczy;
członek komisji wyborczej.

Obserwatorzy międzynarodowi
Przy wszystkich czynnościach komisji mogą być
również obecni obserwatorzy międzynarodowi
zaproszeni przez Państwową Komisję Wyborczą.
Obserwatorzy międzynarodowi przedstawią
komisji zaświadczenie wydane przez Państwową
Komisję Wyborczą. Obserwatorzy posiadają
uprawnienia mężów zaufania,
z wyjątkiem prawa do wnoszenia uwag
do protokołów.

Dziennikarze
posiadający ważną legitymację dziennikarską
lub inny dokument potwierdzający reprezentowanie redakcji

mogą:
Zobowiązani są zgłosić swoją obecność przewodniczącemu komisji
.
oraz stosować się do zarządzeń mających na celu zapewnienie powagi
i tajności głosowania.
Dziennikarze nie mogą:
przeprowadzać wywiadów w lokalu, w którym odbywa się głosowanie,
przebywać w lokalu wyborczym przed rozpoczęciem głosowania
oraz po jego zakończeniu. Jednakże za zgodą właściwej okręgowej komisji

przebywać w czasie głosowania w lokalu
wyborczym,
filmować i fotografować przebieg głosowania
po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji
oraz osób, których wizerunek jest utrwalany,
filmować moment otwierania przez komisję
urny wyborczej i wyjmowania z niej kart do
głosowania. Po wykonaniu tej czynności
dziennikarze obowiązani są niezwłocznie opuścić
lokal komisji.

Lokal wyborczy

W lokalu wyborczym powinny znajdować się przede wszystkim:

•
•

•
•
•

godło RP (w miejscu widocznym dla wyborców);
urna wyborcza zgodna z wzorem wynikającym z uchwały PKW; Jeżeli wielkość urny
nie zapewni pomieszczenia w niej wszystkich kart do głosowania oddanych przez
wyborców, komisja występuje do wójta o zapewnienie urny dodatkowej, informuje o
tym urzędnikowi wyborczemu,
pomieszczenia/osłony zapewniające tajność głosowania, wyposażone w przybory
do pisania, plakat informacyjny PKW o sposobie głosowania,
dobre oświetlenie, w szczególności miejsc zapewniających tajność głosowania,
w widocznym miejscu i na wysokości umożliwiającej ich odczytanie przez wyborców
niepełnosprawnych urzędowe obwieszczenia i informacje.

ZAKAZ AGITACJI WYBORCZEJ
w lokalu wyborczym oraz na terenie
budynku nie mogą być umieszczone
materiały o charakterze agitacyjnym.

Zadania komisji przed dniem wyborów
Wybór przewodniczącego komisji i jego zastępcy,
ustalenie sposobu wykonania swoich zadań
organizacja pracy przed i w dniu głosowania

W przeddzień głosowania komisja ( w składzie co najmniej 1/2 pełnego składu,
z przewodniczącym lub jego zastępcą) odbiera:
• karty do głosowania;
• formularze protokołów głosowania;
• swoją pieczęć;
• spis wyborców;
• listę wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania;
• osłony na spis wyborców zapewniające ochronę danych osobowych osób ujętych w
spisie.
• Spis wyborców (wraz z listą wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do
głosowania) oraz materiay biurowe
Odbiór dokumentów potwierdza się protokołem odbioru.

Komisja ustala także, w uzgodnieniu
z wójtem i urzędnikiem wyborczym,
miejsce i sposób
przechowywania materiałów do dnia głos
owania (należycie zabezpieczone).

Zadania komisji w dniu wyborów
przed otwarciem lokalu wyborczego
Komisja zbiera się w lokalu wyborczym na tyle wcześnie,
aby wykonać wszystkie czynności związane z
przygotowaniem głosowania, lecz nie później niż o godzinie 600.

KOMISJA:
•
•

•

•
•
•
•

Sprawdza odebrane dokumenty oraz swoją pieczęć.
Przelicza karty do głosowania, ustalone liczby komisja wpisuje w
pkt 1 protokołów głosowania na listy kandydatów na posłów i senatorów, staranne
przeliczenie kart do głosowania umożliwi prawidłowe rozliczenie ich po
głosowaniu.
Ostemplowuje karty do głosowania przed godziną 700, po ostemplowaniu
wszystkich kart pieczęcią komisji należy je wraz z pieczęcią komisji odpowiednio
zabezpieczyć.
Rozkłada spis wyborców wraz z osłoną oraz karty do głosowania w sposób
ułatwiający prowadzenie głosowania.
Sprawdza lokal (według "Wytycznych")
Ustawia uręnę w widocznym miejscu dla członków komisji.
Przewodniczący komisji obowiązkowo wyznacza członka komisji, który, przebywać
będzie orzy urnie w czasie głosowania (patrz "Wytyczne")

komisja wszystkie czynności wykonuje
w możliwie pełnym składzie, lecz nie mniejszym
niż 2/3 jej pełnego składu, w tym
przewodniczący komisji lub jego zastępca.
Jeżeli wskutek obliczeń okaże się, że 2/3 liczby
pełnego składu komisji jest liczbą ułamkową,
wówczas należy dokonać zaokrąglenia w górę.

Zadania komisji w trakcie głosowania
Otwarcie lokalu wyborczego
O godzinie 700 komisja otwiera lokal.

Od chwili rozpoczęcia głosowania do czasu jego zakończenia komisja wykonuje swoje
zadania w składzie zapewniającym wyborcom udział w głosowaniu bez zakłóceń przy
wydawaniu kart do głosowania, lecz nie mniejszym niż co najmniej 2/3 pełnego składu, w
tym zawsze z udziałem przewodniczącego komisji bądź jego zastępcy (art. 42 § 3 Kodeksu
wyborczego).
Wymóg obecności co najmniej 2/3 osób z komisji oznacza stałe przebywanie takiej liczby
członków w pomieszczeniu, w którym znajduje się urna.

Zadania komisji w trakcie głosowania
Ważność głosów

Komisja wydaje wyborcom po dwie karty. Na jednej, większej, jest spis kandydatów na
posłów. Na drugiej - kandydatów na senatorów.
Głos będzie ważny, jeśli wyborca: postawi znak „x” (co najmniej dwie przecinające się
linie w obrębie kratki, łącznie z krawędzią kratki) w kratce przy nazwisku wybranego
kandydata oraz odda tylko jeden głos - postawi jeden znak "x" przy jednym kandydacie na
liście z kandydatami do Sejmu i osobną na liście z kandydatami do Senatu.
W wyborach do Senatu postawienie znaku „x” przy nazwisku wybranego kandydata jest
równoznaczne z oddaniem głosu na niego. Senatorem zostanie ten, kto dostanie
najwięcej głosów.
W wyborach do Sejmu nasz głos jest w pierwszej kolejności wskazaniem dla listy (danej
partii czy ugrupowania), a dopiero w drugiej zaliczany jest konkretnemu kandydatowi z tej
listy.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przez
komisję jakichkolwiek skreśleń
i adnotacji na kartach do głosowania.

Zadania komisji w trakcie głosowania
Czynności przed wydaniem wyborcy
kart do głosowania

Przed wydaniem kart do głosowania komisja:
•

•
•
•

sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub każdego innego
dokumentu z fotografią, pod warunkiem że ustalenie tożsamości wyborcy na jego
podstawie nie budzi wątpliwości; wyborca może okazać dowolny dokument ze
zdjęciem, w tym również dokument, który utracił ważność.
Tożsamość wyborcy może zostać także stwierdzona na podstawie mTożsamości (patrz
"Wytyczne").
Ustala, czy wyborca jest ujęty w spisie wyborców.
Sprawdza, czy w rubryce „Uwagi” przy nazwisku wyborcy nie jest umieszczona
informacja o wysłaniu do niego pakietu wyborczego.

Zadania komisji w trakcie głosowania
Dopisywanie wyborców do spisu wyborców

Komisja dopisuje do spisu wyborców, na dodatkowym formularzu spisu
i umożliwia głosowanie:
•
•

•

•

osobie przedkładającej zaświadczenie o prawie do głosowania,
osobie pominiętej w spisie, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie
tego obwodu głosowania, a urzędnik gminy potwierdzi, że jest to pomyłka urzędnika
przy sporządzaniu spisu; sporządza się notatkę w tej sprawie i dołącza ją do spisu
wyborców,
osobie skreślonej ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z
umieszczeniem w spisie wyborców w obwodzie odrębnym, jeżeli udokumentuje, iż
opuściła daną jednostkę przed dniem głosowania,
obywatelowi polskiemu stale zamieszkującemu za granicą, głosującemu w kraju, jeżel
i przedstawi dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą wraz z jego
tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz ważny polski paszport.
patrz "Wytyczne"

Dokumentem potwierdzającym
stałe zamieszkanie za granicą jest np.:
karta stałego pobytu, dokument zatrudnienia za
granicą, itp.
Komisja sprawdza, czy w paszporcie nie ma
odcisku pieczęci innej komisji z datą głosowania
(13.10.2019 r.); w takim przypadku należy
odmówić dopisania wyborcy do spisu.
Dane objęte spisem wpisuje się w odpowiednich
rubrykach spisu na podstawie paszportu.
W rubrycespisu „Uwagi” wpisuje się numer
paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.
Po dopisaniu do spisu obywatela
polskiego zamieszkałego za granicą komisja
umieszcza w paszporcie na ostatniej wolnej
stronie na adnotacje wizowe odcisk swojej
pieczęcii wpisać datę głosowania.

Zadania komisji w trakcie głosowania
Wydawanie wyborcom kart do głosowania
Przy wydawaniu kart do głosowania komisja sprawdza, czy wydawane
karty są ostemplowane jej pieczęcią.
Wyborcy wydaje się po jednej karcie do głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Komisja sprawdza, czy wyborca potwierdził własnoręcznym podpisem,
w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców, fakt otrzymania kart (możliwe jest
składanie podpisu bez odwracania spisu). Jeżeli wyborca nie potwierdzi
własnoręcznym podpisem odbioru kart do głosowania, komisja odmawia ich
wydania.
Jedynie w przypadku gdy wyborca okaże komisji dokument potwierdzający, że jest
osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) członek komisji
wraz z przewodniczącym/zastępcą stwierdza fakt wydania kart oraz przyczynę braku
podpisu osoby otrzymującej karty.
W przypadku, gdy w rubryce spisu wyborców w linii przy nazwisku wyborcy, który
żąda wydania kart do głosowania znajduje się już podpis potwierdzający ich odbiór,
a komisja nie ma wiedzy, że powstał on w wyniku omyłki, komisja odmawia wydania
kart do głosowania.

Komisja odmawia ponownego wydania
kart (lub karty) do głosowania
niezależnie od przyczyn tego żądania
(np.
z
powodu
pomyłkowego
wypełnienia karty, zniszczenia jej itp.).

Zadania komisji w trakcie głosowania
Wydawanie wyborcom kart do głosowania
Komisja obowiązkowo stosuje osłony na spis zabezpieczające dane osobowe innych osób
ujętych w spisie. Powyższe dotyczy również dodatkowego formularza spisu wyborców,
który powinien być osłaniany. Niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie
powyższego obowiązku skutkować może odpowiedzialnością za naruszenie przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych.
W przypadku, gdy wyborca odmówi przyjęcia jednej z kart do głosowania,
członek komisji w rubryce spisu wyborców „Uwagi” czyni adnotację „bez Sejmu” lub
„bez Senatu” i opatruje ją swoją parafą.
Jeżeli wyborca, który odmówił przyjęcia jednej z kart do głosowania, następnie
będzie chciał otrzymać kartę do głosowania w wyborach, w których nie uczestniczył,
komisja wydaje wyborcy tę kartę. Przewodniczący komisji w rubryce spisu wyborców w
rubryce „Uwagi” skreśla adnotację odpowiednio „bez Sejmu” lub „bez Senatu” i
skreślenie to opatruje swoją parafą.
Na wniosek wyborcy komisja jest obowiązana wyjaśnić mu sposób głosowania
w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz warunki ważności głosu, zgodnie z
informacjami umieszczonymi na kartach do głosowania. Wyjaśnienie to nie może
zawierać elementów agitacyjnych.

Komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy
niepełnosprawnego, do przekazania
ustnie treści obwieszczeń wyborczych.
Czynności te wykonuje przewodniczący
komisji lub zastępca
przewodniczącego w obecności innego
członka komisji.

Zadania komisji w trakcie głosowania
Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu, może w dniu
głosowania doręczyć komisji oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa, a także głosować
osobiście, jeżeli nie głosował jeszcze w jego imieniu pełnomocnik. Głosowanie osobiste
wyborcy powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Komisja nie dopuści natomiast do głosowania wyborcy, którego pełnomocnik wziął udział
w głosowaniu w jego imieniu wcześniej. Również złożenie oświadczenia o cofnięciu
pełnomocnictwa jest w takiej sytuacji bezskuteczne.
Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania komisja obowiązana jest
odnotować w spisie wyborców oraz na otrzymanej wraz ze spisem liście wyborców, którzy
udzielili pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu, a otrzymane oświadczenia
dołączyć do spisu wyborców.

Zadania komisji w trakcie głosowania
Przebieg głosowania
W czasie głosowania komisja zwraca uwagę, by wyborcy głosowali osobiście i w taki sposób,
aby nie została naruszona tajność głosowania, a także aby głosowanie nie zostało
wykorzystane przez wyborców do prowadzenia agitacji wyborczej.
Karty do głosowania wyborcy powinni wrzucać do urny tak, aby strona zadrukowana była
niewidoczna. Wyborcy nie wrzucają do urny innych przedmiotów niż karty do głosowania.
W razie stwierdzenia takich przypadków fakt ten należy opisać w punkcie 22 protokołów
głosowania.
Osobie niepełnosprawnej, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu inna osoba, w tym
także niepełnoletnia; pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać
na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego
wyborcy; dopuszczalne jest, aby na życzenie osoby niepełnosprawnej w miejscu
zapewniającym tajność głosowania przebywała osoba udzielająca pomocy. Pomocy w
głosowaniu nie może udzielać członek komisji, mąż zaufania, obserwator społeczny, ani
obserwator międzynarodowy.
Komisja zwraca uwagę, by wyborcy nie wynosili kart do głosowania poza lokal wyborczy.
W przypadku gdy komisja zauważy, że ktoś wyniósł karty/kartę do głosowania na zewnątrz,
obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym Policję i fakt ten opisać w punkcie 22
protokołów głosowania.

Komisja, na żądanie wyborcy, obowiązana jest
wydać zaświadczenie potwierdzające
wzięcie udziału w głosowaniu.
(wzór w "|Wytycznych")

Zadania komisji w trakcie głosowania
Przebieg głosowania

Komisja na bieżąco sprawdza liczbę podpisów w spisie potwierdzających otrzymanie
kart przez wyborców.
W przypadku gdy liczba ta przekroczy 60% liczby otrzymanych przez komisję kart
do głosowania danego rodzaju (do Sejmu lub do Senatu), komisja obowiązana jest
powiadomić okręgową komisję wyborczą, za pośrednictwem urzędu gminy, o możliwej
potrzebie uruchomienia dla niej kart z rezerwy.
Gdy liczba ta przekroczy 80% liczby otrzymanych przez komisję kart do głosowania
danego rodzaju, komisja występuje do okręgowej komisji wyborczej, za pośrednictwem
urzędu gminy, o wydanie kart z rezerwy.

Komisja czuwa, aby nie doszło do przepełnienia
urny wyborczej. Jeżeli urna zapełni się, komisja
zakleja oraz opieczętowuje tę urnę i
wykorzystuje drugą urnę. Przed rozpoczęciem
stosowania drugiej urny komisja sprawdza, czy
jest ona pusta, a następnie zamyka ją i
opieczętowuje. Obie urny powinny być
ustawione w takim miejscu, by były przez cały
czas głosowania pod nadzorem wyznaczonego
członka komisji oraz widoczne dla członków
komisji i mężów zaufania, obserwatorów
społecznych
oraz obserwatorów międzynarodowych.

Zadania komisji w trakcie głosowania
Przebieg głosowania

Przepisy Kodeksu wyborczego nie zabraniają robienia zdjęć w lokalu
wyborczym przez wyborców pod warunkiem, że m.in. nie narusza to:
• porządku w lokalu wyborczym,
• powagi i tajności głosowania,
• praw osób trzecich do ochrony dóbr osobistych, w szczególności ochrony wizerunku,
• przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
• nie zakłóca przebiegu głosowania.
Niedopuszczalne jest robienie zdjęć lub nagrywanie spisu wyborców.

Członkowie komisji korzystają z ochrony
prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych i ponoszą odpowiedzialność jak
funkcjonariusze publiczni. W związku z
tym opublikowanie zdjęć zrobionych w lokalu
wyborczym zarówno
przez przedstawicieli mediów, jak i przez
wyborców może wiązać się z
odpowiedzialnością cywilną związaną
z opublikowaniem wizerunków osób
uczestniczących w głosowaniu, członków
komisji lub mężów zaufania albo
obserwatorów społecznych bez ich zgody.

Zadania komisji w trakcie głosowania
Przekazywanie Państwowej Komisji Wyborczej
danych o frekwencji oraz podanie ich
do publicznej wiadomości

Komisja (poza komisjami w obwodach odrębnych i domach studenckich
oraz zespołach domów studenckich) przekazuje Państwowej Komisji
Wyborczej dane o frekwencji, tj. dane o liczbie osób uprawnionych do
głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w
trakcie głosowania oraz podaje je do publicznej wiadomości.

Dane te przekazuje się i podaje do publicznej
wiadomości według stanu na godzinę
1200 oraz 1700, w trybie i na zasadach
określonych w uchwale Państwowej
Komisji Wyborczej, o której mowa
w pkt 33 ppkt 1.

Zadania komisji w trakcie głosowania
Zadania komisji związane
z głosowaniem korespondencyjnym
(patrz "Wytyczne")

Wykonując czynności, należy pamiętać, by na bieżąco ustalać:
•liczbę otrzymanych kopert zwrotnych;
•liczbę kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu
głosu;
•liczbę kopert zwrotnych, w których oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
nie było podpisane przez wyborcę;
•liczbę kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania;
•liczbę kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty
do głosowania;
•liczbę kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny.

Pakiety wyborcze niedoręczone wyborcom,
przekazywane komisji do
zakończenia głosowania, komisja na bieżąco
pakuje w zbiorcze opakowania i zabezpiecza je.
W przypadku doręczania kolejnych pakietów
wyborczych są one dołączane
do zamkniętych opakowań, bez otwierania
wcześniej spakowanych pakietów. Pakiety
te w opakowaniu zbiorczym zamkniętym i
opieczętowanym przekazywane są w depozyt
z innymi dokumentami.

Zadania komisji w trakcie głosowania
Przerwa w głosowaniu

Głosowania nie wolno przerywać, chyba że w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń zostanie
ono przejściowo lub trwale uniemożliwione. Przez nadzwyczajne wydarzenie należy
rozumieć wyłącznie takie, które realnie uniemożliwia głosowanie (np. katastrofa
budowlana dotycząca budynku, w którym znajduje się lokal wyborczy); nie są
nadzwyczajnymi wydarzeniami sytuacje o charakterze techniczno-organizacyjnym (brak
właściwej pieczęci, trudność w dostaniu się do budynku lub lokalu przed rozpoczęciem
głosowania, zapełnienie się urny itp.).
O przyczynach uzasadniających – zdaniem komisji – zarządzenie przerwy w głosowaniu,
jego przedłużenie lub odroczenie komisja powiadamia niezwłocznie okręgową komisję
wyborczą i za jej zgodą podejmuje uchwałę o zarządzeniu przerwy w głosowaniu, jego
przedłużeniu lub odroczeniu. Uchwałę tę komisja załącza do protokołów głosowania w
obwodzie i czyni o tym adnotację w punkcie 18 protokołów głosowania.

W razie przerwania lub odroczenia
głosowania komisja zakleja i opieczętowuje
wlot urny, ustala liczbę niewykorzystanych
kart do głosowania (odrębnie w wyborach
do Sejmu i Senatu), liczbę osób
uprawnionych do głosowania, czyli liczbę
osób ujętych w spisie wyborców, oraz liczbę
wydanych kart – na podstawie podpisów
osób w spisie wyborców (odrębnie
w wyborach do Sejmu i Senatu). Następnie
spis wyborców, niewykorzystane karty
do głosowania oraz inne dokumenty komisji
umieszcza w odrębnych
pakietach, opieczętowuje je i opisuje.

Zadania komisji w trakcie głosowania
Przerwa w głosowaniu

Urnę wraz z pakietami oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji.
Z czynności tych należy sporządzić protokół, podając w nim liczbę niewykorzystanych
kart do głosowania (odrębnie w wyborach do Sejmu i Senatu), liczbę osób
uprawnionych do głosowania i liczbę wydanych kart (odrębnie w wyborach do Sejmu i
Senatu).
Po sporządzeniu protokołu przewodniczący komisji zamyka lokal wyborczy
i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Pieczęć komisji oddaje się
na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji.
Wójt zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu. Komisja
oczekuje na przybycie przedstawiciela wójta, który będzie odpowiedzialny za ochronę
lokalu. Przed wznowieniem głosowania komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie
na wejściu do lokalu wyborczego, na urnie (ewentualnie plomby) i pakietach z kartami
oraz spisem nie zostały naruszone.

W razie naruszenia pieczęci (ewentualnie
plomb) braku pakietów albo dokumentów
komisja opisuje stwierdzony stan
w protokołach głosowania, zawiadamia o
tym niezwłocznie okręgową komisję
wyborczą oraz wójta i następnie wykonuje
czynności wskazane przez okręgową komisję
wyborczą.

Zadania komisji w trakcie głosowania
Zakończenie głosowania
Komisja zamyka lokal o 21:00. Wyborcom przybyłym do lokalu przed tą godziną należy
umożliwić oddanie głosu. W przypadku podjęcia uchwały o przedłużeniu głosowania,
lokal wyborczy jest zamykany o godzinie wynikającej z uchwały.
W obwodach odrębnych i w obwodach utworzonych w domach studenckich oraz
zespołach domów studenckich komisja może zarządzić wcześniejsze zakończenie
głosowania, pod warunkiem że wszyscy wyborcy oddali swoje głosy. Zarządzenie
wcześniejszego zakończenia głosowania może nastąpić najwcześniej o godzinie 1800.

Informację o wcześniejszym zakończemiu głosowania należy podać do publicznej
wiadomości, lecz nie wcześniej niż o godzinie 21.00.
O zarządzeniu zakończenia głosowania przewodniczący komisji niezwłocznie zawiadamia
osobę kierującą jednostką, wójta oraz okręgową komisję wyborczą.
Po zamknięciu lokalu i po zakończeniu głosowania w lokalu mogą przebywać poza
członkami komisji w liczbie co najmniej 2/3 jej pełnego składu, w tym przewodniczący/
zastępca, mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni i obserwatorzy międzynarodowi.
Wyłącznie w czasie otwierania urny i wyjmowania z niej kart dopuszczalna jest obecność
w lokalu dziennikarzy.

Mężowie zaufania/obserwatorzy
społeczni/obserwatorzy międzynarodowi
nie mogą uczestniczyć w liczeniu głosów
ani pomagać członkom komisji w wykonywaniu
ich zadań.

Zadania komisji w trakcie głosowania
Ustalenie wyników głosowania i sporządzenie
protokołów głosowania

Czynności związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie i sporządzeniem
protokołów głosowania komisja wykonuje wspólnie. Nie jest dopuszczalne tworzenie
z członków komisji grup roboczych, które wykonywałyby oddzielnie czynności
po zakończeniu głosowania.
Komisja przystępuje do ustalenia wyników głosowania i sporządzenia
projektów protokołów głosowania na listy kandydatów na posłów i na senatorów,
wykorzystując w tym celu dostarczone formularze protokołów.
Liczby w protokołach głosowania wpisuje się, zaczynając od prawej strony,
tj. w następujący sposób: liczby jednocyfrowe wpisuje się w ostatniej kratce z prawej
strony, liczby dwucyfrowe – w dwóch ostatnich kratkach z prawej strony, liczby
trzycyfrowe – w trzech ostatnich kratkach z prawej strony itd., czyli tak, aby ostatnia
cyfra wpisywanej liczby wypadła w ostatniej kratce z prawej strony.

Jeżeli ustalona przez komisję liczba
wynosi zero, w ostatniej kratce z prawej
strony należy wpisać cyfrę „0”.

Rozliczenie kart do głosowania

Ustalenie liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania odrębnie w wyborach
do Sejmu i do Senatu.
Ustalenia tego dokonuje się na podstawie liczby podpisów potwierdzających otrzymanie
kart do głosowania (łącznie z adnotacjami dotyczącymi braku możliwości złożenia
podpisu przez wyborców niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).
Należy zwrócić szczególną uwagę na adnotacje umieszczone w rubryce „Uwagi”
spisu dotyczące sytuacji, gdy wyborcy pobrali jedną kartę do głosowania, np. „tylko do
Sejmu” bądź „tylko do Senatu”.

Protokół głosowania wypełnia się,
przestrzegając zasad ustalonych przez
PKW patrz "Wytyczne")

Postępowanie z dokumentami z wyborów
(rozdział VIII "Wytycznych")

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu protokołów głosowania przez
okręgową komisję wyboczą przewodniczący komisji przekazuje w
depozyt urzędnikowi wyborczemu wszystkie opakowania zbiorcze
i paczki z dokumentami. Ponadto przewodniczący komisji przekazuje
urzędnikowi wyborczemu pieczęć komisji. Sposób przekazania należy
uzgodnić wcześniej z osobami, którym materiały te są przekazywane.

Komisja przygotowuje dokumenty z
wyborów opierając się na INSTRUKCJI !
przekazanej przez urzędnika wyborczego
i pełnomocnika KBW przed dniem wyborów.

