Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I i
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II
z dnia 2 pa dziernika 2018 r.
w sprawie okre lenia druku i przechowywania kart do g osowania oraz trybu ich
przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia g osowania
w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarz dzonych na dzie
21 pa dziernika 2018 r.

Na podstawie art. 167 § 1 w zwi zku z art. 437 § 1, art. 484 oraz
458 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000
i 1349)
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I i II postanawia:
§1
okre li zasady druku i przechowywania kart do g osowania oraz tryb ich przekazania
obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia g osowania w obwodzie
w wyborach zarz dzonych na dzie 21 pa dziernika 2018 r., zgodnie z za cznikiem do
postanowienia.
§2
Postanowienie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy II
w Zielonej Górze
/-/ Robert Stefan Macholak

Komisarz Wyborczy I
w Zielonej Górze
/-/ Bogumi Hoszowski

Za cznik do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I i II
z dnia 2 pa dziernika 2018 r.

Druk i przechowywanie kart do g osowania oraz tryb ich przekazania obwodowym
komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia g osowania w obwodzie

I.
Zasady ogólne
1. W sprawach dotycz cych przekazania kart do g osowania obwodowym komisjom
wyborczym stosuj si :
- uchwa

Pa stwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 wrze nia 2018 r. w sprawie wytycznych

i wyja nie

dotycz cych druku i przechowywania kart do g osowania oraz trybu ich

przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia g osowania
w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i

rad

dzielnic

m.st.

Warszawy

oraz

w

wyborach

wójtów,

burmistrzów

i prezydentów miast zarz dzonych na dzie 21 pa dziernika 2018 r.;
- uchwa

Pa stwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 wrze nia 2018 r. zmieniaj ca uchwa

w sprawie wytycznych i wyja nie

dotycz cych druku i przechowywania kart do

osowania oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds.
przeprowadzenia g osowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarz dzonych na dzie 21 pa dziernika 2018 r.
- uchwa
dla

Pa stwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 wrze nia 2018 r. w sprawie wytycznych

obwodowych

komisji

wyborczych

w obwodzie dotycz cych zada

ds.

ustalenia

wyników

g osowania

i trybu ustalenia wyników g osowania w wyborach

organów jednostek samorz du terytorialnego zarz dzonych na dzie

21 pa dziernika

2018 r.;
- uchwa

Pa stwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów kart

do g osowania oraz nak adek na karty do g osowania sporz dzonych w alfabecie Braille'a,
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
- uchwa

Pa stwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 wrze nia 2018 r. zmieniaj ca uchwa

w sprawie wzorów kart do g osowania oraz nak adek na karty do g osowania
sporz dzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast- uchwa

Pa stwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 wrze nia 2018 r.

w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia

osowania w obwodzie dotycz cych zada i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia
osowania w wyborach organów jednostek samorz du terytorialnego zarz dzonych na
dzie 21 pa dziernika 2018 r.
2. W

ciwe terytorialne komisje wyborcze ustalaj format i tre

które b

stosowane we w

kart do g osowania,

ciwych wyborach. Przy powy szej czynno ci nale y

sprawdzi czy w pisowni imion i nazwisk kandydatów nie ma b dów. Dane kandydatów
komisja porównuje z protoko em rejestracji oraz o wiadczeniem o zgodzie na
kandydowanie. Ponadto sprawdza czy na karcie nie pomini to któregokolwiek
z zarejestrowanych kandydatów oraz czy wyst puj

w

ciwe numery list. Weryfikacj

projektu kart do g osowania przeprowadza tak e urz dnik wyborczy.
3. Jeden egzemplarz uchwa y w

ciwej terytorialnej komisji wyborczej w sprawie

ustalenia formatu i tre ci kart do g osowania wraz z za cznikami, nale y niezw ocznie
przes

komisarzowi wyborczemu celem akceptacji. Natomiast drugi pozostaje

w dokumentacji komisji.
4. Komisarz

wyborczy,

po

sprawdzeniu

prawid owo ci

wykonania

zadania

o którym mowa wy ej, zarz dza druk kart do g osowania w wyborach zarz dzonych na
dzie 21 pa dziernika 2018 r.
5. Nale y zwróci

uwag ,

e druk kart do g osowania powinien si

odbywa

z zachowaniem warunków najwy szej staranno ci. Korekt sk adów kart do g osowania
w zakresie zgodno ci z ustalon tre ci karty i jej wzorem prowadz dwa niezale nie od
siebie dzia aj ce zespo y wyznaczonych cz onków terytorialnej komisji wyborczej
wspó dzia aj cych z urz dnikiem wyborczym. Stwierdzone b dy oba zespo y wzajemnie
konfrontuj i przekazuj wykonawcy, zatrzymuj c po 2 egzemplarze odbitki ka dej karty,
w tym po 1 egzemplarzu dla urz dnika wyborczego. Po usuni ciu b dów, zespo y
dokonuj

ponownego sprawdzenia kart do g osowania na podstawie materia u

wyj ciowego, tj. ustalonej tre ci karty. W przypadku stwierdzenia,

e sk ad kart do

osowania zosta wykonany prawid owo, cz onkowie obu zespo ów terytorialnej komisji
wyborczej wspó dzia aj cy z urz dnikiem wyborczym zezwalaj na uruchomienie druku
pe nego nak adu karty, wspólnie podpisuj c kart do druku.
II.
Dostarczenie kart do g osowania.
1. Wykonanie kart do g osowania oraz ich dostarczenie obwodowym komisjom
wyborczym

ds.

przeprowadzenia

g osowania

w

obwodzie,

w

porozumieniu

z terytorialnymi komisjami wyborczymi oraz we wspó dzia aniu z urz dnikami
wyborczymi, nale y do:
a) marsza ka województwa – dla wyborów do sejmiku województwa;
b) starosty – dla wyborów do rady powiatu;
c) wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – dla wyborów do rady gminy (rady miejskiej),

oraz dla wyborów wójta (burmistrza i prezydenta miasta).
2. Karty o których mowa wy ej marsza ek województwa i starosta przekazuje obwodowym
komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia g osowania w obwodzie, za po rednictwem
ciwego wójta (burmistrza i prezydenta miasta). S one przekazywane bezpo rednio
z drukarni, której marsza ek województwa lub starosta zleci druk kart do g osowania.
3. Nadzór nad prawid owym dostarczeniem kart do g osowania obwodowym komisjom
wyborczym ds. przeprowadzenia wyników g osowania w obwodzie sprawuje w

ciwy

komisarz wyborczy.
III.
Wspó dzia anie organów przy druku kart do g osowania.
1. Terytorialna komisja wyborcza wraz we wspó dzia aniu z urz dnikiem wyborczym
ustala:
a) harmonogram druku kart do g osowania uwzgl dniaj cy dwukrotn korekt i kontrol
jako ci druku kart oraz ostateczne sprawdzenie kart przez wyznaczonych cz onków
terytorialnej komisji wyborczej oraz urz dników wyborczych z uwzgl dnieniem
konieczno ci wcze niejszego przygotowania pakietów wyborczych stosowanych w
osowaniu korespondencyjnym dla wyborców niepe nosprawnych;
b) zasady kontroli tre ci kart do g osowania;
c) nak ad kart do g osowania dla poszczególnych okr gów wyborczych oraz nak ad kart do
osowania dla wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
d) termin druku kart;
e) sposób i termin dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia
osowania w obwodzie kart do g osowania;
f) sposób zabezpieczenia rezerwy kart do g osowania i dysponowania t rezerw w dniu
wyborów.
2. Marsza ek województwa, starostowie, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) we
wspó dzia aniu z w

ciwym urz dnikiem wyborczym:

a) zlecaj druk kart do g osowania;
b) ustalaj zabezpieczenie kart do g osowania oraz ich zapakowanie wed ug okr gów
wyborczych i obwodów g osowania;
c) ustalaj termin i sposób odbioru kart od wykonawcy;
d) zapewniaj

dy ur w zak adach drukuj cych karty w przeddzie

wyborów i w dniu

osowania.
IV.
Odbiór kart do g osowania oraz sposób ich przechowywania do dnia g osowania.
1. Karty do g osowania przeznaczone do g osowania korespondencyjnego musz zosta
wykonane oraz dostarczone do urz du gminy najpó niej do dnia 9 pa dziernika 2018 r.,
natomiast pozosta a cz

nak adu kart do g osowania powinna by

i przekazana do urz dów gmin do dnia 18 pa dziernika 2018 r.

wykonana

2. Urz dnik wyborczy wraz z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) ustala termin
odbioru od drukarni kart do g osowania oraz kto dokona wy ej wymienionej czynno ci
wydaj c do tego stosowne upowa nienie.
3. Urz dnik wyborczy zawiadamia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Zielonej Górze o ustalonym terminie odbioru kart do g osowania.
4. Przechowywanie

kart

do

g osowania

powinno

gwarantowa

odpowiednie

zabezpieczenie przed ingerencj osób trzecich, a tak e przed fizycznym zniszczeniem lub
uszkodzeniem. Dla zapewnienia optymalnych warunków przechowywania kart marsza ek
województwa, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta) okre la w porozumieniu
z terytorialn i obwodowymi komisjami wyborczymi odpowiedni termin przekazania kart
oraz zapewnia warunki techniczne dla ich przechowania. W powy szej sprawie nale y
kierowa

si

lokalnymi mo liwo ciami urz dów i do wiadczeniem wynikaj cym

z przeprowadzanych wcze niej wyborów oraz korzysta , w miar mo liwo ci z pomocy
b publicznych, takich jak stra miejska i Policja. Nadzór nad w

ciwym wykonaniem

tego zadania sprawuje komisarz wyborczy za po rednictwem urz dnika wyborczego.
V.
Przekazanie kart do g osowania obwodowym komisjom wyborczym.
1. Przekazanie kart do g osowania powinno odby

si

protokolarnie. Protokó

sporz dzany jest w dwóch egzemplarzach po jednej dla obwodowej komisji wyborczej ds.
przeprowadzenia

g osowania

w

obwodzie,

drugi

dla

osoby

dostarczaj cej.

W protokole nale y wskaza , wed ug poszczególnych obwodów g osowania i okr gów
w tych obwodach liczb

otrzymanych kart, które powinny otrzyma

poszczególne

obwodowe komisje wyborcze oraz faktycznie otrzyman liczb kart kolejno w wyborach
do rady gminy, wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wyborach do rady
powiatu i wyborach sejmiku województwa.
2. Odebra

karty do g osowania mog

cz onkowie obwodowej komisji wyborczej ds.

przeprowadzenia g osowania w obwodzie (co najmniej ½ sk adu w tym przewodnicz cy
komisji lub jego zast pca). Cz onkowie, którzy dokonali wy ej wymienionej czynno ci
podpisuj

protokó

przekazania kart do g osowania. Urz dnik wyborczy przesy a

telefaksem lub za po rednictwem poczty elektronicznej wype niony i podpisany protokó
Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze.
3. Cz onkowie

obwodowej

komisji

wyborczej

ds.

przeprowadzenia

w obwodzie po otrzymaniu kart do g osowania sprawdzaj
zostaj

czy karty do g osowania

dostarczone w odpowiedniej ilo ci oraz czy dotycz

wyborczego i w

g osowania

w

ciwego okr gu

ciwej obwodowej komisji wyborczej, a tak e czy nie zawieraj b dów

drukarskich. Ustalone dane, nale y wpisa do protoko u.
4. W przypadku otrzymania niedostatecznej liczby kart lub stwierdzenia innego rodzajów
dów marsza ek województwa, starosta, wójt (burmistrz Prezydent Miasta Zielona góra)
powiadamia o tym niezw ocznie kierownika drukarni i ustala z nim sposób naprawienia
braków.

5. W czynno ciach zwi zanych z przekazaniem kart obwodowym komisjom wyborczym
uczestniczy urz dnik wyborczy, który po przeliczeniu kart przez cz onków komisji,
przekazuje Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze
telefoniczn

informacj

o zgodno ci liczby otrzymania kart z ustalonym dla

poszczególnych komisji nak adem. Informacj nale y przekaza do godz. 15:00 w dniu
19 pa dziernika 2018 r. Je eli dokonano ju

protokolarnego przekazania kart do

osowania do wszystkich przeprowadzonych wyborów urz dnik przesy a zbiorczy
protokó o odbiorze kart do g osowania przez obwodow

komisj

wyborcz

przeprowadzenia wyników g osowania telefaksem pod numer 68 320 24 48 b

ds.
za

po rednictwem poczty elektronicznej na adres: zga-stanislaw.blonkowski@kbw.gov.pl
6. Szczegó y dotycz ce odbioru i przekazania kart do g osowania w wyborach do sejmiku
województwa oraz rady powiatu ustala odpowiednio marsza ek województwa, starosta
w porozumieniu z wójtem (burmistrzami) z terenu powiatu.
Wskazane jest przekazanie kart do g osowania razem z kartami w wyborach do rady gminy
i wyborach wójta(burmistrza)
7. Karty do g osowania nale y przekaza obwodowym komisjom ds. przeprowadzenia
osowania w obwodzie w przeddzie

g osowania, jednak e terytorialne komisje

wyborcze oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenta miasta) uwzgl dniaj w tym zakresie
lokalne warunki i mo liwo

zabezpieczenia bezpiecznego przechowania kart.

8. Dostarczenie obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia g osowania
w obwodzie kart do g osowania w wyborach do sejmiku województwa zapewnia
marsza ek województwa. W zakresie post powania z kartami dla tych wyborów niniejszy
harmonogram stosuje si odpowiednio.

