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PROGRAM NARADY



Kodeks wyborczy (wyciąg)

Informacja o sposobie głosowania

Plomby zabezpieczające

MATERIAŁY WYBORCZE 3

Obwieszczenie o:
- zarejestrowanych listach kandydatów na posłów –
(format 620 mm x 620 mm/ 5 szt./obwód)
- zarejestrowanych kandydatach na senatora 
(format 297 mm x 420 mm/ 5 szt./obwód)



FREKWENCJA – na godz. 12.00 oraz 17.00 

WYŁĄCZNIE W STAŁYCH OBWODACH GŁOSOWANIA

Komisja w dniu głosowania ustala dwukrotnie :
‐ liczbę osób uprawnionych do głosowania,
‐ liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania

I. Procedura podstawowa

II. Procedura awaryjna 
(brak możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego)

Dane przekazywane są ściśle wg zasad ustalonych w uchwale NR 159/2019 PKW z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu
przekazywania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych
obwodach głosowania (…).

Obwodowa komisja wyborcza Państwowa 
Komisja Wyborcza‐ operator obwodowy 

wprowadza w systemie
WOW dane o frekwencji

Pełnomocnik
– nadzór w gminie

Okręgowa Komisja  
Wyborcza 

– nadzór na terenie 
właściwości terytorialnej

System informatyczny

Obwodowa  
komisja 
wyborcza

Pełnomocnik  
(Gmina) Państwowa 

Komisja 
Wyborcza

Osoba 
wyznaczona 

przez  
Okręgową 
Komisję 
Wyborczą

System informatyczny
(za pomocą pełnomocnika)

System informatyczny

Osoba 
wyznaczona

e‐mail

telefonicznie e‐mail 
(arkusz kalkulacyjny) 

telefonicznie
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Sporządzenie protokołów głosowania i podanie 
do publicznej wiadomości – pkt 109-120 Wytycznych PKW

Wydruk protokołów 
głosowania – po 2 egz.

Sporządzenie kopii protokołów 
głosowania (dodatkowy wydruk lub ksero) 
– co najmniej po 2 egz. oraz + 1 nośnik 
elektr. z zapisem danych z protokołów 
tylko gdy nie przesłano danych do sieci 
elektron.

Pełnomocnik –
po 1 egz.

Dokumentacja 
OKW – po 1 
egz. protokołu

Przekazanie 
Okręgowej 

Komisji 
Wyborczej 

Przekazanie 
w depozyt 
urzędnikowi 
wyborczemu

Przekazanie po 1 egz. 
kopii + nośnika elektr. tylko 
gdy nie przesłano danych do 
sieci elektron.
Pełnomocnikowi 
Okręgowej Komisji 
Wyborczej celem 
sprawdzenia zgodności 
arytm. i zatwierdzenia 
protokołów przez 
koordynatora gminnego

Wywieszenie 
po 1 egz. kopii 
w lokalu 
wyborczym do 
publicznej 
wiadomości

Przekazanie 
kopii 
członkom 
OKW i 
mężom 
zaufania

Przekazanie kopii protokołów przez 
Pełnomocnika Okręgowej Komisji 
Wyborczej wójtowi  w celu udostępniania 
wyborcom w okresie 30 dni

Po potwierdzeniu zgodności danych
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PRZEKAZANIE PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA
PEŁNOMOCNIKOWI 

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

URZĄD

Drugi egzemplarz kopii protokołu głosowania w obwodzie

przewodniczący OKW lub jego zastępca przekazuje niezwłocznie

wójtowi, za pośrednictwem pełnomocnika Okręgowej Komisji

Wyborczej – pkt 119 Wytycznych PKW.

Kolejne egzemplarze kopii protokołów głosowania

sporządza się w odpowiedniej liczbie i przekazuje

członkom OKW oraz mężom zaufania.

Nie jest to decyzja uznaniowa OKW, lecz jej obowiązek.



Jeden egzemplarz protokołu głosowania na listy na
posłów wraz ze wszystkimi załącznikami do niego jeśli były
sporządzone tj. adnotacje komisji, które nie zmieściły się
w protokole, ewentualne zarzuty wniesione przez mężów zaufania
i/lub członków komisji oraz zajętym wobec nich stanowiskiem
komisji umieszcza się w pierwszej kopercie, którą zakleja się,
pieczętuje na złączeniach oraz opisuje:

„Wybory do Sejmu
Okręg wyborczy nr 33
Obwód głosowania nr ........ Gmina ............................
Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej 
...........................................................”

PRZEKAZANIE PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

– pkt 121 Wytycznych PKW

(pieczęć 
Komisji)

(pieczęć 
Komisji)
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Jeden egzemplarz protokołu głosowania na
kandydatów na senatora wraz ze wszystkimi załącznikami do
niego jeśli były sporządzone tj. adnotacje komisji, które nie zmieściły
się w protokole, ewentualne zarzuty wniesione przez mężów zaufania
i/lub członków komisji oraz zajętym wobec nich stanowiskiem komisji
umieszcza się w drugiej kopercie, którą zakleja się, pieczętuje na
złączeniach oraz opisuje:

„Wybory do Senatu
Okręg wyborczy nr ........
Obwód głosowania nr ........ Gmina ...............................
Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej 
...........................................................”.

PRZEKAZANIE PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

– pkt 121 Wytycznych PKW

(pieczęć 
Komisji)

(pieczęć 
Komisji)
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W trzeciej kopercie umieszcza się:

kopię protokołu głosowania na listy kandydatów na posłów oraz 

kopię protokołu głosowania na kandydatów na senatora, wraz ze 

wszystkimi załącznikami – pkt 124 ppkt 1 Wytycznych PKW;

PRZEKAZANIE PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

– pkt 121 i 123 Wytycznych PKW

Kopie protokołów głosowania
w wyborach do Sejmu i do Senatu
Obwód głosowania nr ........ Gmina ........................
Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej 
...........................................................”

(pieczęć 
Komisji)

(pieczęć 
Komisji)
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W czwartej kopercie umieszcza się: raport lub raporty ostrzeżeń
(jeśli zostały sporządzone) oraz nośnik elektroniczny – TYLKO
gdy OKW miała obsługę informatyczną, a dane z protokołów nie
zostały wcześniej przesłane za pomocą sieci elektronicznego
przekazywania danych.

PRZEKAZANIE PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

(pieczęć 
Komisji)

(pieczęć 
Komisji)
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Wskazane w poprzednich slajdach dokumenty
w kopertach 1 - 4 należy przekazać wyłącznie
pełnomocnikowi Okręgowej Komisji Wyborczej lub
osobie przez niego upoważnionej, a ich przekazanie
potwierdza się na piśmie.

W czasie przewożenia i przekazywania kopert
z protokołami mogą być obecni mężowie zaufania
i obserwatorzy międzynarodowi.

PRZEKAZANIE PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 11



 W przypadku niezgodności arytmetycznych stwierdzonych przez
pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej na podstawie
otrzymanej kopii protokołu, pełnomocnik zwraca
przewodniczącemu OKW do poprawienia protokół w nienaruszonej
kopercie.

 Poprawienie protokołu przez OKW może polegać na sporządzeniu
nowego protokołu głosowania w obwodzie.

 O sposobie sprostowania niezgodności arytmetycznych OKW
zawiadamia telefonicznie pełnomocnika Okręgowej Komisji
Wyborczej i po uzyskaniu potwierdzenia, że zostały one usunięte,
poprawia protokół.

POPRAWIENIE NIEZGODNOŚCI 
W PROTOKOŁACH GŁOSOWANIA 12



Poprawiony protokół OKW przekazuje ponownie

w tym samym jak uprzednio trybie - pkt. 121-125

Wytycznych PKW, wraz z jego kopią,

pełnomocnikowi Okręgowej Komisji Wyborczej.

Po otrzymaniu poprawionej kopii protokołu

pełnomocnik sprawdza, czy błędy usunięto

i potwierdza poprawność ustalonych danych.

PRZEKAZANIE PROTOKOŁU GŁOSOWANIA
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

- po poprawieniu - pkt 131-132 Wytycznych PKW
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Na podstawie kopii protokołów z poprawnie
ustalonymi danymi odrębnie w wyborach do
Sejmu i do Senatu przekazanej pełnomocnikowi
Okręgowej Komisji Wyborczej, koordynator
gminny ds. informatyki potwierdza każdy
protokół w systemie WOW – pkt 126 Wytycznych
PKW.

POPRAWIENIE NIEZGODNOŚCI 
W PROTOKOŁACH GŁOSOWANIA
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zarzuty, stanowisko/a komisji, 
Protokoły głosowania w obwodzie

Przewodniczący  lub zastępca 
przewodniczącego 

obwodowej komisji wyborczej

Pełnomocnik Okręgowej Komisji 
Wyborczej w Kielcach

Urząd Gminy – punkt odbioru

Okręgowa Komisja Wyborcza 
w Kielcach 

Kopie protokołu głosowania dla wójta
wraz z załącznikami, w tym ewentualnymi 
zarzutami wniesionymi przez mężów zaufania 
i/lub członków komisji oraz zajętym wobec 
nich stanowiskiem komisji

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach

niewykorzystane znaki holograficzne.

Raport ostrzeżeń, nośnik 
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16UDOSTĘPNIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Protokoły głosowania:

• Sporządza się w dwóch egzemplarzach

+ 1 kopia – wywiesić do wiadomości publicznej             

(od godz. 23:00)
+ 1 kopia – przekazać pełnomocnikowi OKW w Kielcach 

w punkcie odbioru protokołów 
w gminie do sprawdzenia 
i przekazania WBP

• podpisują wszyscy członkowie komisji obecni (nieobecnych
odhaczyć w systemie) przy jego sporządzeniu, także ci,
którzy wnieśli do niego uwagi,

• opatrzeć pieczęcią komisji.



17KARTY DO GŁOSOWANIA

Karta do głosowania 
w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (KIELCE)

210 mm x 257 mm

do 10 
kandydatów
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Karta do głosowania 
w wyborach 
do Senatu 

Rzeczypospolitej 
Polskiej

(Okręg wyborczy nr 81)
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Karta do głosowania 
w wyborach 
do Senatu 

Rzeczypospolitej 
Polskiej

(Okręg wyborczy nr 82)
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Karta do głosowania 
w wyborach 
do Senatu 

Rzeczypospolitej 
Polskiej

(Okręg wyborczy nr 83)



21KARTY DO GŁOSOWANIA

Karta do głosowania 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (KIELCE)

586,5 mm x 484 mm (16 posłów)

7 list 
kandydatów



22KARTY DO GŁOSOWANIA



23KARTY DO GŁOSOWANIA - DOSTAWA

Karta do głosowania 
w wyborach do Sejmu i do Senatu (woj. świętokrzyskie)

Karty do głosowania drukarnia DROGOWIEC Kielce będzie
rozwozić do poszczególnych urzędów gmin (miast) w dniach
9-10 października br. (środa-czwartek) – wizyta
samochodu z kartami będzie wcześniej zapowiedziana przez Drukarnię
bezpośrednio osobie, wskazanej w otrzymanym wykazie.



24NAKŁADKA NA KARTY DO GŁOSOWANIA

Nakładka na kartę do głosowania po 1 szt.
dla każdego obwodu głosowania

NAKŁADKA NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA
wykonywana jest na papierze offsetowym koloru białego o gramaturze 250 g/m2

NAKŁADKI ZOSTANĄ DOSTARCZONE DO GMIN
do 4.10.2019 r. (PIĄTEK)

Nakładka na kartę do głosowania po 1 szt. 
dla każdego obwodu głosowania 
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Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Sejmu RP - KIELCE



26Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Senatu RP - KIELCE
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SZKOLENIA 

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia
w szkoleniach oraz posiedzeniach i innych pracach komisji,
w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu
jego wyników

SZKOLENIA CZŁONKÓW OKW
( I ETAP – 28.09 (sobota) - 5.10.2019r. (sobota)
KTO: Przewodniczący, Zastępcy, UW, Osoby WBP,
GDZIE: Miasta powiatowe

(II ETAP – DO 12.10.2019r.)
KTO: Całe składy okw,
GDZIE: Urzędy gmin(miast)
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SZKOLENIE 

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
(Kalendarz szkoleń)

‐ Szkolenia  ‐ I ETAP (Powiat) ‐‐‐ Funkcyjni okw + UW + WBP 
‐ Szkolenia  ‐ II ETAP (Gmina) ‐‐‐ Całe składy okw



PE 2019 & SEJM/SENAT 2019

WYTYCZNE OKW - ZMIANY 29



OPERATORZY OKW - IDENTYFIKATOR

 Identyfikatory dla operatorów obwodowych
komisji wyborczych;

w systemie WOW zostało wdrożone generowanie
identyfikatorów (na wzór identyfikatorów dla członków
komisji);

Ewa Kowalska
OPERATOR 

INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI

OBWODOWEJ KOMISJI  WYBORCZEJ 

Nr 1 w gminie Kielce

W sytuacji, gdy operatorem jest członek
komisji, wystarczającym jest posługiwanie się
identyfikatorem członka komisji.
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DZIAŁALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKÓW POWOŁANYCH
PRZEZ OKRĘGOWE KOMISJE WYBORCZE ‐ WYDATKI

PEŁNOMOCNIK OKW

‐ 400 zł na gminę(miasto) + 40 zł na obwód;  

SS 2019 – PEŁNOMOCNICY OKW



Dziękuję Państwu 
za uwagę


