
 
 

UCHWAŁY 
 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
 
 
 
 
 

 

 Nr 164/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych  
i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

 
 
 
 
 Nr 166/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania 

danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym 
wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  
28 czerwca 2020 r.  

 
 
 
 
 Nr 162/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu 

pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

 
 
 
 
 Nr 163/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych 

komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym 
zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania  
i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

 
 
 
 
 Nr 167/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania  

z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym  
w kraju  

 
 

  



  



 
UCHWAŁA NR 164/2020  

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  
 

z dnia 8 czerwca 2020 r.  
 

w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych  
do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  
 
 

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:  
 
§ 1. Ustala się regulaminy okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych  
do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  
28 czerwca 2020 r., stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały.  
 
§ 2. W wyborach, o których mowa w § 1, nie stosuje się uchwały Nr 46/2020 Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji 
wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(M.P. poz. 307).  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  
 

 
 

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  

 
Sylwester Marciniak 

  



Załączniki do uchwały Nr 164/2020  
Państwowej Komisji Wyborczej  

z dnia 8 czerwca 2020 r.  

 
 

Załącznik Nr 1  

 
 

REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH […] 
 

—  p o m i n i ę t y  —  
 
 

Załącznik Nr 2  

 
 

REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  
POWOŁANYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW  

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.  

 
 

§ 1. Obwodowa komisja wyborcza, zwana dalej „komisją”, wykonuje swoje zadania określone  
w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz  
z 2020 r. poz. 568), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, z zastrzeżeniem przepisów ustawy  
z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania 
korespondencyjnego (Dz.U. poz. 979), zwanej dalej „ustawą” stosując się do wytycznych i innych 
uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej. W razie wątpliwości komisja może 
zwracać się do okręgowej komisji wyborczej.  
 
§ 2. 1. Pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy przewodniczący 
komisji.  
2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego 
komisji.  
 
§ 3. 1. Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które 
zwołuje:  

1) komisarz wyborczy w obwodach utworzonych w kraju, a organizuje urzędnik wyborczy 
przy pomocy właściwego urzędu gminy;  

2) konsul w obwodach utworzonych za granicą;  
3) kapitan statku w obwodach utworzonych na polskich statkach morskich.  

2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:  
1) wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę;  
2) omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących  

w jej skład;  
3) ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem pakietów 

wyborczych, przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do 
głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, 
formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.  

3. Wybór przewodniczącego komisji i oddzielnie jego zastępcy odbywa się w głosowaniu jawnym, 
chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego. W razie równej liczby 
głosów ponawia się głosowanie.  
4. Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy 
wiekiem członek komisji uczestniczący w posiedzeniu. 5. Komisja zapoznaje się z wytycznymi  
i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi 
przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan 
pracy.  

  



 
§ 4. 1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym 
przewodniczącego lub jego zastępcy, z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym musi być 
równocześnie obecnych co najmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym 
przewodniczący komisji lub jego zastępca, a w przypadku komisji powołanej w składzie 3 osób – 
co najmniej 2 członków, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca. Natomiast wszystkie 
czynności związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie i sporządzeniem protokołu 
głosowania obwodowa komisja wyborcza wykonuje wspólnie, w możliwie pełnym składzie, lecz 
nie mniejszym niż połowa jej pełnego składu, w tym przewodniczący lub jego zastępca.  
3. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisów do protokołu.  
4. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.  
 
§ 5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W razie równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.  
 
§ 6. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:  

1) porządek obrad;  
2) imiona i nazwiska uczestników;  
3) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.  

2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.  
3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.  
 
§ 7. 1. Protokół głosowania w obwodzie oraz kopie protokołu głosowania w obwodzie podpisują 
wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy ich sporządzaniu.  
2. Uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania bądź 
ustalenia jego wyników, wpisuje się do protokołu głosowania w obwodzie. W razie braku miejsca 
na formularzu protokołu dołącza się je jako załączniki do protokołu.  
3. Uchwały, protokoły głosowania i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania 
opatrywane są pieczęcią komisji.  
 
§ 8. Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumentację 
członkom Państwowej Komisji Wyborczej i okręgowej komisji wyborczej oraz osobom przez nie 
upoważnionym.  
 
§ 9. 1. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach oraz posiedzeniach  
i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego 
wyników.  
2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, członek 
komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.  
3. W razie niewykonywania bądź niewłaściwego wykonywania obowiązków przez członka komisji 
komisarz wyborczy odwołuje go ze składu komisji.  
 
§ 10. Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań z urzędnikiem wyborczym oraz 
odpowiednio z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), konsulem bądź kapitanem statku,  
w szczególności w zakresie:  

1) przygotowania i wyposażenia lokalu wyborczego do głosowania;  
2) odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania 

sporządzanych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci 
komisji, obwieszczeń i innych materiałów wyborczych;  

3) przekazania protokołu głosowania w obwodzie do okręgowej komisji wyborczej;  
4) zapewnienia środków łączności i transportu oraz pomocy niezbędnej do pracy komisji.  

 
§ 11. W przypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji jej przewodniczący 
niezwłocznie powiadamia o tym komisarza wyborczego, za pośrednictwem urzędnika 
wyborczego, a gdy nie jest to możliwe - bezpośrednio. 

 
 
 
  



UCHWAŁA NR 166/2020  
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

 
z dnia 8 czerwca 2020 r.  

 
w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach 
wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych 

obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

 
 

Na podstawie art. 80 § 3 i art. 162 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza 
uchwala, co następuje:  
 
§ 1. 1. Ustala się tryb i sposób przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców 
oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania 
utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 
28 czerwca 2020 r., stanowiące załącznik do uchwały.  
2. Przepisy uchwały stosuje się w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  

 
 
 

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej  

 
Sylwester Marciniak 

  



Załącznik do uchwały Nr 166/2020  
Państwowej Komisji Wyborczej  

z dnia 8 czerwca 2020 r.  

 
 
 

Tryb i sposób przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców  
oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach 

głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 
 

1. Obwodowe komisje wyborcze w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. przekazują Państwowej Komisji Wyborczej 
Polskiej dane o:  

1) liczbie osób uprawnionych do głosowania, tj. liczbie osób umieszczonych w spisie 
wyborców łącznie z osobami dopisanymi prze komisję obwodową w trakcie głosowania,  

2) liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, tj. sumie liczby podpisów 
wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami  
o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie, oraz liczby adnotacji o wydaniu 
wyborcy pakietu wyborczego 

— zwane danej „danymi”.  
 

2. Obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania przekazują dane dwukrotnie — według stanu 
na godzinę: 12.00 i 17.00, zwane dalej „godzinami sprawozdawczymi”.  
 

3. Obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze 
przed upływem godzin sprawozdawczych.  

 

4. Obwodowe komisje wyborcze przekazują dane do Państwowej Komisji Wyborczej za 
pośrednictwem systemu informatycznego, o którym mowa w uchwale nr 162/2020 
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu 
pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. 

 

5. Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych komisje ustalają dane i przekazują do 
systemu informatycznego.  

 

6. Pełnomocnik ustanowiony przez okręgową komisję wyborczą, zwany dalej „pełnomocnikiem”, 
na bieżąco kontroluje w systemie informatycznym poprawność wprowadzonych przez komisje 
obwodowe danych i w przypadku stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się  
z pełnomocnikiem w celu poprawienia wprowadzonych danych.  

 

7. Osoba wyznaczona przez okręgową komisję wyborczą na bieżąco kontroluje w systemie 
informatycznym poprawność danych wprowadzonych przez komisje obwodowe i w przypadku 
stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się z pełnomocnikiem w celu 
poprawienia wprowadzonych danych.  

 

8. Przekazanie danych z komisji obwodowych następuje nie później niż 30 minut po upływie 
godziny sprawozdawczej (do godziny 12.30 i 17.30). Jeśli w tym czasie nie zostaną 
wprowadzone dane z którejś z komisji obwodowych, pełnomocnik powinien ustalić 
telefonicznie przyczynę nieprzekazania danych. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia 
telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych z komisji obwodowej nie byłoby 
możliwe do godziny 12.35 i 17.35, dane z tej komisji obwodowej nie będą uwzględniane.  

 

9. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego, dane  
z komisji obwodowej przekazuje się za pośrednictwem pełnomocników.  

  



 

10. Dane przekazywane telefonicznie przez komisje obwodowe pełnomocnikom powinny 
zawierać następującą treść:  

1) nazwa gminy;  
2) numer obwodu;  
3) adres komisji obwodowej;  
4) imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej (jeśli informację przekazuje 

zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinien podać imię i nazwisko 
przewodniczącego oraz własne);  

5) liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: „liczba uprawnionych: jeden, zero, 
dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery”;  

6) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: „liczba wydanych kart: 
cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden”.  

 

11. Przekazywanie danych przez pełnomocników do Państwowej Komisji Wyborczej odbywa się 
za pośrednictwem systemu informatycznego, o którym mowa w pkt 4, z zastrzeżeniem pkt 
16-18. 

 

12. W celu umożliwienia przekazania otrzymanych danych pełnomocnik musi być wyposażony  
w komputer z dostępem do Internetu oraz login i hasło uprawniające do dostępu do systemu 
informatycznego.  

 

13. Pełnomocnik powinien posiadać wykaz obwodowych komisji wyborczych, ze wskazaniem przy 
każdej komisji:  

1) nazwy gminy;  
2) numeru obwodu;  
3) adresu komisji;  
4) imienia i nazwiska przewodniczącego komisji;  
5) numeru telefonu.  

 

14. Do godziny 11.00 w dniu głosowania pełnomocnicy skontaktują się telefonicznie z komisjami 
obwodowymi, w celu potwierdzenia gotowości do wprowadzenia danych do systemu 
informatycznego i poprawności informacji o numerach telefonów. Jeśli członkowie komisji 
obwodowych posiadają telefony komórkowe, wskazane jest przekazanie ich numerów 
pełnomocnikowi, w przypadku potrzeby awaryjnego ich wykorzystania. W razie trudności  
z nawiązaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz okręgową komisję wyborczą.  
 

15. Pełnomocnik, przyjmując dane przekazywane drogą telefoniczną, sprawdza zgodność 
elementów identyfikujących komisję przekazującą (numer obwodu, adres komisji oraz imię  
i nazwisko przewodniczącego komisji), w razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która 
przekazała dane, pełnomocnik powinien połączyć się telefonicznie z komisją, która je 
przekazywała, i uzyskać potwierdzenie przyjętych danych.  

 

16. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego przez pełnomocnika, 
przekazuje on dane wykorzystując arkusz kalkulacyjny zawierający wyłącznie informacje 
określone w pkt 10 ppkt 1, 5 i 6 oraz liczbę obwodów, z których uzyskano dane, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail osoby wyznaczonej przez okręgową 
komisję wyborczą.  

 

17. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego oraz poczty 
elektronicznej pełnomocnik dane zbiorcze przekazuje telefonicznie osobie wyznaczonej przez 
okręgową komisję wyborczą. Dane przekazuje się w następującej kolejności:  

1) nazwa gminy;  
2) imię i nazwisko pełnomocnika;  
3) liczba obwodów z których uzyskano dane, w formie „liczba obwodów dziewiętnaście, 

powtarzam: dziewiętnaście”;  
4) suma liczb osób uprawnionych do głosowania w obwodach — w formie jak w pkt 10 ppkt 5;  
5) suma liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach — w formie jak  

w pkt 10 ppkt 6.  
 

18. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego, osoba wyznaczona 
przez okręgową komisję wyborczą ma obowiązek sporządzić arkusz kalkulacyjny zawierający 
dane określone w pkt 17 ppkt 1 i 3-5 oraz przekazać go za pośrednictwem poczty 
elektronicznej do wyznaczonej przez Państwową Komisję Wyborczą osoby.  

 

19. Osoby przyjmujące telefonicznie dane w okręgowej komisji wyborczej powinny posiadać  
wykaz pełnomocników, którzy przekazują im dane, oraz arkusze do wpisania tych danych. 
Dane przekazane telefonicznie są rejestrowane w systemie elektronicznym.  

 



20. Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez pełnomocników danych do okręgowej komisji 
wyborczej przyjmuje się godzinę 12.40 i 17.40. Jeśli w tym terminie okręgowa komisja 
wyborcza nie otrzyma danych od któregoś z pełnomocników bądź stwierdzi, że dane nie 
zostały przez pełnomocnika wprowadzone do systemu elektronicznego, osoba upoważniona 
przez komisję powinna połączyć się z nim telefonicznie w celu ustalenia przyczyny 
nieprzekazania danych.  

 

21. Jeżeli nie byłoby możliwości uzyskania połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn 
przekazanie danych przez pełnomocnika nie byłoby możliwe do godziny 12.45 i 17.45 
okręgowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania otrzymanych danych i przekazuje je do 
Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania 
danych, nie później niż o godzinie 12.50 i 17.50.  

 

22. Okręgowa komisja wyborcza przekazuje dane z podziałem na gminy, podając również 
informację o liczbie obwodów ogółem w gminie oraz o liczbie obwodów, z których dane 
zostały uzyskane.  

 

23. Informacje o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym 
wydano karty do głosowania, obwodowa komisja wyborcza udostępnia na drzwiach 
wejściowych do lokalu wyborczego, niezwłocznie po przekazaniu Państwowej Komisji 
Wyborczej danych w sposób określony w pkt 4 lub 9. Informację podpisuje przewodniczący 
komisji lub jego zastępca i opatruje ją pieczęcią komisji.  

 

24. Okręgowe komisje wyborcze zobowiązane są przekazać informację, o której mowa w pkt 25, 
oraz szczegółowo omówić na szkoleniach komisji obwodowych tryb i sposób przekazywania 
danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano 
karty do głosowania.  

 

25. Informacja, którą otrzyma każda z obwodowych komisji wyborczych, powinna zawierać:  
1) opis sposobu przekazywania danych z komisji obwodowej do systemu informatycznego albo 

— w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego — 
pełnomocnikowi;  

2) imię i nazwisko pełnomocnika oraz jego numer telefonu;  
3) wskazanie godziny, do której dane są przyjmowane przez pełnomocników (do godziny 12.30  

i 17.30);  
4) numer telefonu do okręgowej komisji wyborczej przeznaczony wyłącznie do przyjmowania 

informacji w sytuacjach awaryjnych;  
5) przypomnienie o konieczności zachowania dyscypliny przy przekazywaniu danych; 

telefoniczne przekazywanie danych powinno być krótkie i rzeczowe, by nie blokować linii 
telefonicznej. 

 
  



UCHWAŁA NR 162/2020  
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

 
z dnia 8 czerwca 2020 r.  

 
w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej  

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  
 

 
Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala,  
co następuje:  
 
§ 1. 1. Ustala się warunki oraz sposób pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej jako 
narzędzia wspomagającego prace: obwodowych komisji wyborczych, gmin, komisarzy 
wyborczych, delegatur i zespołów Krajowego Biura Wyborczego, okręgowych komisji wyborczych 
oraz Państwowej Komisji Wyborczej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  
2. Wykorzystanie techniki elektronicznej jest pomocnicze i nie zastępuje ręcznego liczenia głosów 
przez obwodowe komisje wyborcze oraz konieczności porównania przez okręgowe komisje 
wyborcze danych zawartych w systemie informatycznym z dostarczonymi protokołami 
głosowania w obwodzie.  
 
§ 2. Warunkiem korzystania przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1, z techniki 
elektronicznej jest używanie wyłącznie oprogramowania zaakceptowanego i zapewnionego przez 
Państwową Komisję Wyborczą – systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych 
(WOW), zwanego dalej „systemem informatycznym”.  
 
§ 3. 1. System informatyczny umożliwia w szczególności:  

1) wprowadzenie i przechowywanie danych o terytorialnym zasięgu działania okręgowych 
komisji wyborczych;  

2) wprowadzenie i przechowywanie danych o składach okręgowych komisji wyborczych;  
3) wprowadzenie, przechowywanie i aktualizację danych o komitetach wyborczych 

i kandydatach na Prezydenta RP;  
4) przygotowanie danych do składu obwieszczeń o kandydatach na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz danych niezbędnych do sporządzenia kart do głosowania;  
5) wprowadzenie i przechowywanie danych o obwodach głosowania oraz o składach 

obwodowych komisji wyborczych;  
6) wprowadzenie i przechowywanie danych osób, które zgłosiły zamiar głosowania 

korespondencyjnego;  
7) wprowadzenie i przechowywanie danych o liczbie wyborców, o liczbie wydanych 

zaświadczeń o prawie do głosowania, o liczbie sporządzonych aktów pełnomocnictwa do 
głosowania oraz o liczbie wysłanych pakietów wyborczych;  

8) druk formularzy protokołów głosowania w obwodzie dla właściwej obwodowej komisji 
wyborczej;  

9) przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania 
ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie kart do głosowania wydanych wyborcom  
w stałych obwodach głosowania;  

10) wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projekcie protokołu głosowania  
w obwodzie; 

11) wydruk projektu protokołu głosowania w obwodzie z ewentualnym zestawieniem błędów 
oraz raportem ostrzeżeń, ułatwiającymi sprawdzenie poprawności ustalenia wyników 
głosowania w obwodzie, a w szczególności zgodności arytmetycznej danych;  

12) wprowadzenie danych z podpisanego protokołu głosowania w obwodzie do sieci 
elektronicznego przekazywania danych;  

13) zapisanie danych z protokołu głosowania w obwodzie w postaci pliku na elektronicznym 
nośniku danych, w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do sieci 
elektronicznego przekazywania danych;  

14) potwierdzenie przez koordynatora gminnego ds. informatyki zgodności danych 
elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej z kopiami protokołów 
głosowania w obwodzie przekazanymi przez tę obwodową komisję wyborczą;  

15) weryfikację i zatwierdzenie danych z protokołów głosowania w obwodzie na poziomie 
właściwej okręgowej komisji wyborczej;  

16) gromadzenie i przekazywanie skanów protokołów głosowania w obwodzie;  



17) sporządzenie, w formie wydruku, projektu protokołu zbiorczych wyników głosowania dla 
okręgowej komisji wyborczej;  

18) sporządzenie, w formie wydruku, projektu protokołu Państwowej Komisji Wyborczej  
o wynikach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;  

19) sporządzenie, w formie wydruku, projektu obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej 
o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;  

20) przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania w obwodzie, na poziomie 
jednostki samorządu terytorialnego, okręgowych komisji wyborczych oraz w skali kraju.  

2. System informatyczny umożliwia okręgowej komisji wyborczej nadzór nad poprawnością 
ustalenia wyników głosowania przez obwodowe komisje wyborcze z obszaru jej właściwości 
terytorialnej.  
3. System informatyczny zapewnia wgląd Państwowej Komisji Wyborczej we wszystkie 
wprowadzone do niego dane z protokołów głosowania w obwodzie, a okręgowej komisji 
wyborczej w dane z protokołów głosowania w obwodzie z całego obszaru właściwości 
terytorialnej.  
4. System informatyczny zapewnia wprowadzenie danych do sieci elektronicznego 
przekazywania danych oraz ich przesyłanie, z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji  
i autoryzacji oraz poprawności i integralności przekazanych danych.  
5. W systemie informatycznym prowadzona jest ewidencja osób posiadających dostęp do niego 
oraz ich uprawnień.  
6. System informatyczny udostępnia systemowi eWybory, przygotowanemu przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych dla wyborców, konsulów i gmin wykonujących czynności związane ze 
sporządzaniem spisów wyborców, informacje o uprawnieniach użytkowników do obsługi rejestru 
wyborców.  
 

§ 4. Obsługę informatyczną Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Szef Krajowego Biura 
Wyborczego przy pomocy Zespołu Informatyki Krajowego Biura Wyborczego i powołanego przez 
Szefa Krajowego Biura Wyborczego Zespołu ds. systemu Wsparcie Organów Wyborczych 
(WOW).  
 

§ 5. 1. Obsługę informatyczną okręgowej komisji wyborczej oraz komisarza wyborczego 
zapewnia dyrektor właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, przy pomocy 
pełnomocnika do spraw informatyki, który nadzoruje pracę osób realizujących zadania delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego w tym zakresie.  
2. Zadania delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakresie obsługi informatycznej okręgowej 
komisji wyborczej określa załącznik nr 1 do uchwały.  
 

§ 6. 1. Obsługę informatyczną obwodowej komisji wyborczej zapewnia wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) w ramach zadań zleconych gminie, powołując w tym celu operatorów informatycznej 
obsługi obwodowych komisji wyborczych.  
2. Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej określa załącznik nr 2 
do uchwały.  
3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustanawia koordynatora gminnego ds. informatyki 
odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych 
komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy. Koordynator gminny ds. informatyki 
może też stać na czele gminnego/miejskiego zespołu informatycznego.  
4. Zadania koordynatora gminnego ds. informatyki bądź gminnego/miejskiego zespołu 
informatycznego określa załącznik nr 3 do uchwały.  
 

§ 7. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia operatorom informatycznej obsługi 
obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatorowi gminnemu ds. informatyki lub 
gminnemu/miejskiemu zespołowi informatycznemu niezbędne urządzenia techniczne oraz dostęp 
do Internetu.  
2. Prawa majątkowe do urządzeń technicznych, które zapewnia wójt (burmistrz, prezydent 
miasta), winny przysługiwać wyłącznie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego 
lub podmiotom im podległym.  
 

§ 8. Przepisy uchwały stosuje się także w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  
 

 
Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 
 

Sylwester Marciniak 
  



Załączniki do uchwały Nr 162/2020  
Państwowej Komisji Wyborczej  

z dnia 8 czerwca 2020 r.  
 
 

Załącznik nr 1  
 

Zadania delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakresie obsługi informatycznej 
okręgowej komisji wyborczej 

 
1. Zadania merytoryczne:  

 

1) wprowadzenie do systemu informatycznego składu, danych kontaktowych oraz zasięgu 
działania właściwej okręgowej komisji wyborczej;  

2) nadzór nad aktualizowaniem w systemie informatycznym danych dotyczących podziału gmin 
na obwody głosowania, w tym nad wprowadzeniem danych dotyczących obwodów odrębnych;  

3) nadzór nad wprowadzaniem do systemu informatycznego oraz aktualizacją przez 
użytkowników gminnych składów obwodowych komisji wyborczych i kontrola poprawności tych 
danych;  

4) nadzór nad wprowadzaniem do systemu informatycznego oraz aktualizacją przez 
użytkowników gminnych danych osób, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego 
i kontrola poprawności tych danych;  

5) nadzór nad wprowadzaniem i aktualizowaniem w systemie informatycznym danych 
dotyczących liczby uprawnionych do głosowania, wydanych zaświadczeń o prawie do 
głosowania, sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz wysłanych pakietów 
wyborczych;  

6) przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej, dla koordynatorów gminnych ds. informatyki, z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej;  

7) przygotowanie i przeprowadzenie w terminie określonym przez Szefa Krajowego Biura 
Wyborczego testów ogólnokrajowych, przekazanie wniosków i spostrzeżeń w formie raportu 
podsumowującego przebieg testów;  

8) rejestracja i nadanie uprawnień, a także generowanie i dystrybucja oraz zmiana loginów i haseł 
dla użytkowników gminnych;  

9) prowadzenie ewidencji użytkowników systemu informatycznego na obszarze właściwości;  
10) zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu informatycznego w wyznaczonym serwisie 

internetowym;  
11) nadzór nad dystrybucją oprogramowania i plików definicyjnych z danymi wyborczymi dla 

obwodów offline;  
12) nadzór nad wprowadzaniem do systemu informatycznego danych o liczbie osób ujętych  

w spisie wyborców oraz o liczbie kart do głosowania wydanych w trakcie głosowania 
(frekwencji) oraz danych z protokołów głosowania w obwodzie;  

13) weryfikacja oraz zatwierdzanie protokołów głosowania w obwodzie w systemie 
informatycznym na podstawie dostarczonych oryginałów dokumentów;  

14) wprowadzenie do systemu informatycznego danych elektronicznych z protokołu głosowania, 
który nie został przesłany za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania 
danych;  

15) przygotowanie projektu protokołu zbiorczych wyników głosowania sporządzanego przez 
okręgową komisję wyborczą;  

16) skanowanie protokołów głosowania w obwodzie oraz protokołu zbiorczych wyników 
głosowania, w celu wgrania ich do systemu informatycznego i umieszczenia na stronie 
internetowej Państwowej Komisji Wyborczej;  

17) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora delegatury, komisarza wyborczego 
i okręgową komisję wyborczą.  

 
2. Zadania organizacyjne i techniczne:  

 

1) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa, w szczególności uwierzytelniania 
dwuskładnikowego przy logowaniu do systemu informatycznego, oraz zabezpieczenie systemu 
informatycznego przed nieuprawnionym dostępem;  

2) zapewnienie sprawnego przygotowania dostępu użytkowników do systemu informatycznego,  
w tym:  
a) zapewnienie odpowiedniej liczby połączonych siecią komputerową stacji roboczych  
      i drukarek, z dostępem do publicznej sieci przekazywania danych przez dwa niezależne 
      łącza,  
b) sprawdzenie poprawności działania sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego,  
c) rozwiązywanie problemów z funkcjonowaniem oprogramowania;  



3) nadzór nad przygotowaniem technicznym pomieszczeń, w których będzie umiejscowiony oraz 
eksploatowany sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny;  

4) zapewnienie zasilania energetycznego o odpowiedniej mocy dla używanego sprzętu 
teleinformatycznego;  

5) nadzór nad instalacją i sprzętem w zakresie usuwania ewentualnych usterek i awarii;  
6) skompletowanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i nośników informacji;  
7) znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego.  

 
 

Załącznik nr 2  
 

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej: 
 
1) udział w szkoleniu z zakresu obsługi systemu informatycznego (stacjonarnym bądź  

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej) organizowanym przez koordynatora 
gminnego ds. informatyki;  

2) wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego – jeśli będzie on 
zakładał udział wyznaczonych operatorów;  

3) odbiór loginu i hasła służącego do logowania się do systemu informatycznego;  
4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa i zabezpieczenie systemu 

informatycznego przed nieuprawnionym dostępem;  
5) znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego;  
6) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do 

publicznej sieci przesyłania danych i zainstalowanego oprogramowania;  
7) ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej harmonogramu pracy w dniu 

głosowania;  
8) przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz  

o liczbie wydanych kart do głosowania (frekwencji), zgodnie z wytycznymi wskazanymi  
w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej;  

9) wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projektach protokołów głosowania  
w obwodzie w obecności członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczącego 
komisji lub jego zastępcy;  

10) umożliwienie wydruku projektów protokołów głosowania w obwodzie z ewentualnym 
zestawieniem błędów oraz raportem ostrzeżeń, ułatwiającymi sprawdzenie zgodności 
arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;  

11) sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ostrzeżeń oraz 
niezgodności liczb w projektach protokołów głosowania w obwodzie;  

12) wprowadzenie danych z podpisanych protokołów głosowania w obwodzie do sieci 
elektronicznego przekazywania danych;  

13) zapisanie danych z protokołu głosowania w obwodzie w postaci pliku na elektronicznym 
nośniku danych, w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do sieci 
elektronicznego przekazywania danych;  

14) przekazanie komisji wydruków z systemu informatycznego.  
 

 
Załącznik nr 3  

 
Zadania koordynatora gminnego ds. informatyki  

lub gminnego/miejskiego zespołu informatycznego: 
 
1) udział w szkoleniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, organizowanym 

przez zespół informatyczny delegatury Krajowego Biura Wyborczego;  
2) wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego;  
3) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do publicznej sieci przesyłania 

danych;  
4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa, w szczególności uwierzytelniania 

dwuskładnikowego przy logowaniu do systemu informatycznego, oraz zabezpieczenie 
systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem;  

5) znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego;  
6) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym danych dotyczących 

obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania, wydanych 
zaświadczeń o prawie do głosowania, sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania 
oraz wysłanych pakietów wyborczych;  

7) udział we wprowadzaniu do systemu informatycznego danych osób, które zgłosiły zamiar 
głosowania korespondencyjnego;  



8) udział we wprowadzaniu do systemu informatycznego danych członków (kandydatów na 
członków) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja ich składów;  

9) udział we wprowadzaniu do systemu informatycznego danych o terminach pierwszych 
posiedzeń oraz szkoleń obwodowych komisji wyborczych;  

10) nadzór nad operatorami informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych – 
prowadzenie ewidencji, dystrybucja loginów i haseł oraz szkolenie (stacjonarne bądź  
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej);  

11) dystrybucja oprogramowania i plików definicyjnych z danymi wyborczymi dla obwodów 
offline; 

12) zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu informatycznego oraz meldunków  
o gotowości do wyborów delegaturze Krajowego Biura Wyborczego;  

13) przygotowanie szablonów formularzy protokołów głosowania w obwodzie z właściwymi 
danymi (wykorzystywanych jako projekty protokołów głosowania bądź jako protokoły  
w sytuacji problemów z systemem informatycznym);  

14) przekazanie operatorom informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych nośników 
informatycznych, na których powinni oni zapisać pliki z protokołami głosowania w obwodzie, 
jeżeli nie zostaną przesłane za pomocą sieci elektronicznego przekazywania danych;  

15) nadzór nad wprowadzaniem do systemu informatycznego danych o liczbie osób ujętych  
w spisie wyborców oraz o liczbie kart do głosowania wydanych w trakcie głosowania 
(frekwencji) oraz danych z protokołów głosowania w obwodzie;  

16) potwierdzenie zgodności danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji 
wyborczej z danymi z kopii protokołów głosowania przekazanych przez tę obwodową 
komisję wyborczą;  

17) w sytuacji awaryjnej - zapewnienie możliwości wprowadzenia danych do systemu 
informatycznego za obwody, które z różnych przyczyn nie mogły tego dokonać;  

18) sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej istotnych ostrzeżeń oraz 
niezgodności liczb w protokołach głosowania w obwodzie.  

  



 
UCHWAŁA NR 163/2020  

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  
 

z dnia 8 czerwca 2020 r.  
 

w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia  
w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach 

protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

 
 
 

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:  
 
§ 1. Ustala się wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące sprawdzenia w systemie 
informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania 
i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 28 czerwca 2020 r., stanowiące załącznik do uchwały.  
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  
 
 
 

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej 

 
Sylwester Marciniak 

 
  



Załącznik do uchwały Nr 163/2020  
Państwowej Komisji Wyborczej  

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

 
 

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące sprawdzenia w systemie 
informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów 

głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 
 

 
I. Warunki poprawności arytmetycznej danych liczbowych w projektach protokołów 

głosowania i w protokołach głosowania podlegające sprawdzeniu w systemie 
informatycznym  

 
Warunki arytmetyczne dotyczące danych w projektach protokołów głosowania i w protokołach 
głosowania podzielono na dwa rodzaje:  

1) warunki konieczne, które muszą być spełnione bezwzględnie;  
2) warunki dodatkowe, które powinny być spełnione, ale w szczególnych okolicznościach 

mogą być niezachowane.  
Ponadto w systemie informatycznym „Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)” zdefiniowano 
warunki, które służą sprawdzeniu zgodności niektórych danych liczbowych z projektów 
protokołów głosowania i protokołów głosowania w wyborach.  

 
1. Warunki konieczne  

 
1) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, nie może być większa od liczby 

wyborców uprawnionych do głosowania;  
2) liczba niewykorzystanych kart do głosowania nie może być większa od liczby kart, które 

otrzymała komisja;  
3) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika musi być równa 0 w obwodach odrębnych, 

zagranicznych i na statkach morskich;  
4) suma liczby wyborców głosujących przez pełnomocnika i liczby wyborców głosujących na 

podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania nie może być większa od liczby 
wyborców, którym wydano karty do głosowania;  

5) liczby dotyczące głosowania korespondencyjnego muszą być równe 0 w obwodach 
nieobjętych głosowaniem korespondencyjnym;  

6) suma liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania i liczby wyborców, którym 
wysłano pakiety wyborcze nie może być większa od liczby wyborców uprawnionych do 
głosowania;  

7) liczba otrzymanych kopert zwrotnych nie może być większa, niż liczba wyborców, którym 
wysłano pakiety wyborcze;  

8) suma liczby kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 
głosu oraz liczby kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było prawidłowo wypełnione i 
podpisane, nie może być większa od liczby otrzymanych kopert zwrotnych; 

9) suma liczby kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania oraz liczby 
kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania, nie 
może być większa od liczby otrzymanych kopert zwrotnych;  

10) liczba otrzymanych kopert zwrotnych musi być nie większa od sumy liczb kopert  
z poszczególnymi wadami;  

11) liczba wrzuconych do urny kopert na karty do głosowania nie może być większa od liczby 
otrzymanych kopert zwrotnych;  

12) liczba kart wyjętych z urny musi być większa niż 0, gdy liczba osób, którym wydano karty do 
głosowania jest większa niż 0, w obwodach stałych;  

13) liczba kart wyjętych z urny musi być równa sumie liczby kart nieważnych i liczby kart 
ważnych;  

14) liczba kart ważnych musi być równa sumie liczby głosów nieważnych i liczby głosów 
ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów;  

15) suma liczb głosów nieważnych z poszczególnych powodów musi być równa liczbie głosów 
nieważnych;  

16) suma liczb głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów musi być równa 
liczbie głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów;  

17) liczba w rubryce „Razem” głosów oddanych na wszystkich kandydatów musi być równa 
sumie liczb głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;  

18) przy nazwiskach kandydatów skreślonych po wydrukowaniu kart do głosowania nie może 
być wpisana żadna liczba.  



 
2. Warunki dodatkowe  

 
1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania powinna być większa od zera;  
2) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, powinna być większa od zera; 
3) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania nie powinna przekraczać 90% 

liczby wyborców uprawnionych do głosowania w obwodach stałych w kraju;  
4) suma liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania, i liczby niewykorzystanych 

kart do głosowania powinna być równa liczbie kart do głosowania otrzymanych przez 
komisję;  

5) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika powinna być:  
a) mniejsza od liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania, gdy ta jest większa 

od zera,  
b) nie większa niż 10% liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania;  

6) liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 
powinna być:  

a) mniejsza od liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania, gdy ta jest większa 
od zera,  

b) nie większa niż 10% liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania, za 
wyjątkiem obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz obwodów odrębnych;  

7) liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny nie powinna być większa niż 
liczba otrzymanych kopert zwrotnych pomniejszona o liczbę kopert zwrotnych 
niespełniających warunków;  

8) liczba kart wyjętych z urny powinna być większa od zera;  
9) liczba kart do głosowania wyjętych z kopert na kartę do głosowania nie powinna być 

większa od liczby wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze;  
10) liczba kart do głosowania wyjętych z kopert na kartę do głosowania powinna być równa 

liczbie kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny;  
11) liczba kart do głosowania wyjętych z urny pomniejszona o liczbę kart wyjętych z kopert 

na karty do głosowania powinna być równa liczbie wyborców, którym wydano karty do 
głosowania;  

12) liczba kart ważnych powinna być większa od zera;  
13) liczba wyborców uprawnionych do głosowania nie powinna być mniejsza niż liczba kart 

ważnych;  
14) liczba kart nieważnych nie powinna być większa od zera;  
15) liczba kart nieważnych nie powinna być większa od liczby głosów nieważnych z kart 

ważnych.  
 

II. Weryfikacja zgodności danych zawartych w projekcie protokołu głosowania i w protokole 
głosowania z meldunkiem przedwyborczym ze spisów wyborców  

 
System informatyczny „Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)” weryfikuje również zgodność 
danych w projekcie protokołu głosowania i w protokole głosowania z meldunkiem 
przedwyborczym ze spisu wyborców oraz weryfikuje właściwą liczbę członków komisji dla 
danego obwodu, wraz z wymaganym kworum.  

 
Wymienione niżej warunki powinny być spełnione, jednakże w wyjątkowych okolicznościach 
mogą być niedotrzymane. W takiej sytuacji do protokołu głosowania musi być dołączony 
wydrukowany raport ostrzeżeń podpisany przez wszystkie osoby wchodzące w skład 
obwodowej komisji wyborczej, uczestniczące w ustalaniu wyników głosowania. Poniższe 
warunki mają charakter warunków dodatkowych:  

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania, pomniejszona o liczbę wyborców 
głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, nie powinna być 
większa od 110% lub mniejsza od 90% szacowanej liczby wyborców uprawnionych do 
głosowania (ustalonej w meldunku przedwyborczym) – w obwodzie stałym w kraju;  

2) liczba otrzymanych kart do głosowania nie powinna być mniejsza niż 80% i większa  
niż 100% od szacowanej liczby wyborców uprawnionych do głosowania (ustalonej  
w meldunku przedwyborczym) – w obwodzie stałym w kraju;  

3) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika nie powinna być większa od liczby 
sporządzonych aktów pełnomocnictwa, ustalonej w meldunku przedwyborczym;  

4) liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze, powinna być równa liczbie wysłanych 
pakietów wyborczych, ustalonej w meldunku przedwyborczym.  
 
 



System informatyczny „Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)” sprawdza wszystkie warunki 
arytmetyczne. W przypadku stwierdzenia błędów system „Wsparcie Organów Wyborczych 
(WOW)” informuje o tym operatora, wymieniając konkretne przekroczone warunki, oraz 
generuje raport błędów, który jest drukowany. Raport zawiera dokładne informacje 
identyfikujące protokół oraz szczegółowy opis warunków, które nie zostały dotrzymane.  
 
Jeżeli wystąpiło chociaż jedno naruszenie warunku koniecznego, dane nie zostają zapisane  
w systemie.  
 
Jeżeli zostały przekroczone jedynie warunki dodatkowe, to dane z protokołu zostają zapisane 
warunkowo. Właściwa okręgowa komisja wyborcza może podjąć decyzję o konieczności 
ponownego ustalenia wyników głosowania przez obwodową komisję wyborczą, w  tym  
o sporządzeniu nowego protokołu głosowania w obwodzie. 

 
  



UCHWAŁA NR 167/2020  
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

 
z dnia 8 czerwca 2020 r.  

 
w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi  

w głosowaniu korespondencyjnym w kraju  
 
 

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji 
wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.  
z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Państwowa Komisja Wyborcza 
uchwala, co następuje:  
 
§ 1. Uchwała określa sposób postępowania z:  

1) kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej, zwanej dalej „komisją” 
do zakończenia głosowania,  

2) kopertami zwrotnymi doręczonymi do komisji po zakończeniu głosowania,  
3) kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,  
4) kopertami zwrotnymi niezawierającymi prawidłowo wypełnionego oświadczenia o osobistym 

i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,  
5) pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę  
— w głosowaniu korespondencyjnym w kraju.  
 

§ 2. 1. Koperty zwrotne, doręczone do komisji do zakończenia głosowania, komisja otwiera 
niezwłocznie po doręczeniu i sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się:  

1) prawidłowo wypełnione i podpisane przez wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu 
    głosu na karcie do głosowania;  
2) zaklejona koperta na kartę do głosowania.  

2. Jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 1, komisja:  
1) porównuje imię i nazwisko wyborcy oraz numer PESEL zawarty w oświadczeniu o osobistym 

i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania z danymi zawartymi w spisie wyborców. 
Jeżeli dane się zgadzają członek komisji odnotowuje w rubryce spisu „Uwagi”, 
odpowiadającej pozycji, pod którą przy nazwisku wyborcy umieszczono informację o wysłaniu 
pakietu wyborczego, że wyborca głosował korespondencyjnie;  

2) zaklejoną kopertę na kartę do głosowania komisja wrzuca do urny wyborczej;  
3) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania komisja dołącza 

do spisu wyborców;  
4) puste koperty zwrotne komisja pakuje w pakiet, opisuje go i odkłada; pakiet ten pozostaje  

w dokumentacji komisji, która po zakończeniu głosowania przekazywana jest w depozyt 
urzędnikowi wyborczemu.  

3. Jeżeli:  
1) w kopercie zwrotnej nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie 

do głosowania,  
2) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania było 

nieprawidłowo wypełnione lub niepodpisane przez wyborcę,  
3) w kopercie zwrotnej nie było koperty na kartę do głosowania,  
4) koperta na kartę do głosowania była niezaklejona  

– komisja odkłada kopertę zwrotną wraz z zawartością, segregując odłożone koperty według 
naruszeń powyższych warunków.  

4. Komisja pakuje koperty wraz z kartami w osobne pakiety, według naruszeń warunków określonych 
w ust. 3, opisuje je i odkłada.  

5. Jeżeli wyborca, którego koperta zwrotna została doręczona do komisji, nie jest ujęty w spisie 
wyborców, komisja jest obowiązana wyjaśnić telefonicznie w dziale ewidencji ludności urzędu 
gminy przyczynę nieumieszczenia wyborcy w spisie wyborców. Jeżeli urząd gminy potwierdzi, że 
nieumieszczenie wyborcy w spisie wynika z omyłki, komisja dopisuje wyborcę do spisu wyborców 
na dodatkowym formularzu spisu. Członek komisji, który otrzymał potwierdzenie z urzędu gminy, 
sporządza notatkę w tej sprawie, którą dołącza się do spisu wyborców.  

  



 
6. Komisja odkłada w jeden odrębny pakiet:  

1) koperty zwrotne, w których znajdowało się oświadczenie wyborcy nieujętego w spisie 
wyborców, o ile pominięcie w spisie wyborców nie wynikało z omyłki podczas jego 
sporządzenia;  

2) koperty zwrotne zawierające oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie 
do głosowania wyborcy, który głosował wcześniej korespondencyjnie lub osobiście;  

3) koperty zwrotne, w których znajdowała się więcej niż jedna koperta na kartę do 
głosowania.  

Kopert tych komisja nie bierze pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.  
 

§ 3. 1. Wykonując czynności, o których mowa w uchwale, komisja na bieżąco ustala:  
1) liczbę otrzymanych kopert zwrotnych;  
2) liczbę kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu na karcie do głosowania;  
3) liczbę kopert zwrotnych, w których oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na 

karcie do głosowania nie było prawidłowo wypełnione lub nie było podpisane przez 
wyborcę;  

4) liczbę kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do 
głosowania;  

5) liczbę kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania;  
6) liczbę kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny.  

2. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1 ppkt 2–5 dotyczą jednej koperty zwrotnej, 
należy je uwzględnić w każdym z tych punktów.  

3. Otrzymanych przez komisję pustych kopert zwrotnych oraz kopert, o których mowa w § 2 ust. 6, nie 
uwzględnia się przy dokonywaniu ustaleń.  

4. Dane, o których mowa w ust. 1, muszą być na bieżąco zapisywane na arkuszu pomocniczym 
prowadzonym przez wskazanego członka komisji pod nadzorem przewodniczącego lub zastępcy 
przewodniczącego komisji.  
 

§ 4. Przekazane komisji pakiety wyborcze nieodebrane przez wyborcę, komisja pakuje w pakiet, 
opisuje i odkłada. Pakiet ten pozostaje w dokumentacji komisji, która po zakończeniu głosowania 
przekazywana jest w depozyt urzędnikowi wyborczemu.  

 
§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do kopert zwrotnych doręczonych do komisji po zakończeniu 

głosowania.  
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  

 
 
 

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Wyborczej 

 
Sylwester Marciniak 


