
 
SPOSÓB PAKOWANIA DOKUMENTÓW Z GŁOSOWANIA PRZEZ 

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE, 
KTÓRE ZOSTANĄ PRZEKAZANE URZĘDNIKOWI WYBORCZEMU 

W DEPOZYT 
(Prezydent RP) 

 
1. Pierwsze opakowanie zbiorcze (opisane, opieczętowane, worek okleić taśmą 

klejącą i nałożyć plombę strunową) – pkt 134 wytycznych:  
 

Sporządzone wcześniej, opisane, opieczętowane i zaplombowane pakiety 
zawierające posegregowane: 

 
1. Karty niewykorzystane – pkt 90 ppkt 3 wytycznych.  
2. Karty nieważne – pkt 97 wytycznych.  
3. Karty ważne – pakiet z podziałem ważności: 

a. Głosy ważne w tym pakiety posegregowane wg. poszczególnych 
kandydatów na Prezydenta RP – pkt 104 wytycznych.  

b. Głosy nieważne w tym pakiety posegregowane wg. przyczyny 
nieważności – pkt 102 wytycznych.  

4. Karty całkowicie przedarte na dwie lub więcej części – pkt 95 wytycznych.  
 
2. Drugie opakowanie zbiorcze (opisane, opieczętowane, worek okleić taśmą 

klejącą i nałożyć plombę strunową) – pkt 135 wytycznych:  
 

1. Drugi egzemplarz protokołu głosowania.  
2. Spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami o prawie do 

głosowania oraz aktami pełnomocnictwa.  
3. Pakiety zawierające koperty zwrotne – pkt 68 i 70 wytycznych.  
4. Pakiety wyborcze niedoręczone lub nieodebrane osobiście przez wyborców 

przekazane komisji do zakończenia głosowania – pkt 74 wytycznych.  
5. Puste koperty zwrotne oraz puste koperty na kartę do głosowania – pkt 66 ppkt 

4 oraz pkt 71 i 94 ppkt 1 wytycznych.  
 
Do drugiego opakowania zbiorczego można ewentualnie dodać:  
 

6. Nieuwzględnione w obliczeniach karty do głosowania niewrzucone do urny 
wyborczej: znalezione przez komisję, o ile komisja takie karty odnalazła w 
lokalu wyborczym lub budynku, w którym znajduje się lokal – pkt 85 
wytycznych; nieuwzględnione z powodu umieszczenia w jednej kopercie na 
kartę do głosowania więcej niż jednej karty do głosowania – pkt 94 pkt 2 
wytycznych.  

7. Pakiety wyborcze i niewrzucone do urny wyborczej koperty zwrotne, o ile 
komisja takie karty odnalazła w lokalu wyborczym lub budynku, w którym 
znajduje się lokal – pkt 85 wytycznych.  

8. Nośniki z zarejestrowanym przez mężów zaufania przebiegiem czynności 
komisji, o ile został dołączony jako dokument z wyborów – pkt 10 wytycznych.  

9. Wszystkie arkusze pomocnicze i niewykorzystane formularze protokołu (także 
błędnie wypełnione) oraz wadliwie sporządzone protokoły głosowania wraz z 
drugimi egzemplarzami raportów ostrzeżeń, itp.  



3. Trzecie opakowanie zbiorcze (opisane, opieczętowane, worek okleić taśmą 
klejącą i nałożyć plombę strunową) – pkt 136 wytycznych:  

 
Pozostałe dokumenty komisji: 
 

1. Protokoły posiedzeń obwodowej komisji wyborczej.  

2. Uchwały obwodowej komisji wyborczej. (m. in. powołujące 
przewodniczącego, z-ce przewodniczącego oraz inne wytworzone przez 
Obwodową Komisję Wyborczą) 

W odrębnych obwodach głosowania dodatkowo uchwały (jeżeli takowe 
powstały): 

a. w sprawie późniejszego rozpoczęcia głosowania. 
b. w sprawie zarządzenia zastosowania urny pomocniczej. 
c. w sprawie przerwy w głosowaniu w lokalu Komisji w celu 

przeprowadzenia głosowania przy użyciu urny pomocniczej. 
d. Protokołu przekazania spisu wyborców i kart do głosowania członkom 

Obwodowej Komisji Wyborczej przeprowadzającym głosowanie przy 
użyciu urny pomocniczej. 

e. Protokołu rozliczenia kart do głosowania przekazanych członkom 
Komisji przeprowadzającym głosowanie przy pomocy urny 
pomocniczej. 

f. Protokołu ze sprawdzenia pieczęci urny zasadniczej 
 

3. Protokół potwierdzający odbiór materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 
wyborów. 

4. Protokół z przeliczenia kart wyborczych do głosowania w wyborach. 
5. Protokół z ponownego przeliczenia kart do głosowania w wyborach. 
6. Informacji o liczbie ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, 

którym wydano karty do głosowania w obwodzie głosowania według stanu na  
godz. 12 oraz na godz. 17. 

7. Wszystkie inne notatki, komunikaty sporządzone przez Obwodową Komisję 
Wyborczą 
 

4. Osobno pakuje się listę osób, którym udzielono pełnomocnictwa do 
głosowania, na której komisja odnotowała fakt głosowania przez 
pełnomocnika. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas segregowania 
dokumentów z wyborów wyodrębnić tę listę. Nie może ona zostać złożona 
do żadnego opakowania zbiorczego. 

  
Listę osób, którym udzielono pełnomocnictwa do głosowania, urzędnik wyborczy 
przekazuje przedstawicielowi wójta.  
 
Po otrzymaniu pokwitowania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 14 w Łodzi o 
przyjęciu protokołu głosowania w obwodzie przewodniczący obwodowej komisji 
wyborczej przekazuje w depozyt urzędnikowi wyborczemu wszystkie opakowania 
zbiorcze i paczki z dokumentami oraz osobno pieczęć komisji. 


