
Uchwała Nr 5/2020 

 

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 

w Łodzi 

 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 

 

w sprawie trybu i sposobu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 

w Łodzi 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 § 2 i § 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), zgodnie z załącznikiem do uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej 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.  

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Łodzi, wykonując zadania na obszarze powiatów: 

brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, 

pabianickiego, poddębickiego i zgierskiego oraz miasta na prawach powiatu Łódź uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Obwodowe komisje wyborcze przekazują dane o liczbie osób ujętych w spisach 

wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych 

obwodach głosowania, utworzonych w kraju w dniu 28 czerwca 2020 r. dwukrotnie: 

według stanu na godzinę 12.00 oraz na godzinę 17.00. 

 

2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie liczby osób 

umieszczonych w spisie wyborców łącznie z osobami dopisanymi przez komisję 

obwodową w trakcie głosowania, natomiast liczbę wyborców, którym wydano karty do 

głosowania, stanowi suma liczby podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty 

do głosowania, łącznie z adnotacjami o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w 

spisie oraz liczby adnotacji o wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego. 

 

3. Obwodowe komisje wyborcze przekazują dane o liczbie osób uprawnionych do 

głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych 

obwodach głosowania do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem systemu 

informatycznego, o którym mowa w uchwale 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. 
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§ 2 

 

1. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego 

przez obwodową komisję wyborczą, dane z komisji obwodowej przekazuje się za 

pośrednictwem pełnomocników ustanowionych przez Okręgową Komisję Wyborczą 

w Łodzi w każdej gminie (mieście) zwanych dalej „pełnomocnikami”, 

upoważnionych do telefonicznego przyjęcia od obwodowych komisji wyborczych  

w gminach (miastach) informacji o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz  

o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania. 

 

2. Dane przekazywane telefonicznie przez obwodowe komisje wyborcze 

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”. 

 

3. Pełnomocnik, przyjmując dane przekazywane drogą telefoniczną, sprawdza zgodność 

elementów identyfikujących komisję przekazującą (numer obwodu, adres komisji oraz 

imię i nazwisko przewodniczącego komisji). 

 

§ 3 

 

1. Pełnomocnik przekazuje dane do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem 

systemu informatycznego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały. W przypadku braku 

możliwości skorzystania z systemu informatycznego przez pełnomocnika, przekazuje on 

dane poprzez arkusz kalkulacyjny zawierający wyłącznie informacje określone w § 2 ust. 

2 ppkt: 1, 5 i 6 niniejszej uchwały oraz liczbę obwodów, z których uzyskano dane, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail osoby wyznaczonej przez Okręgową 

Komisję Wyborczą Nr 14 w Łodzi, tj.: 

 

1) nazwa gminy, 

2) liczba osób uprawnionych do głosowania w formie: „liczba uprawnionych: jeden, 

zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery”, 

3) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach w formie: „liczba 

wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden”. 

 

2. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego oraz poczty 

elektronicznej pełnomocnik przekazuje zbiorcze dane telefonicznie osobie wyznaczonej 

przez Okręgową Komisję Wyborczą Nr 14 w Łodzi zgodnie z pkt 10 załącznika do 

uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, tj.: 

 

 

1) nazwa gminy, 

2) imię i nazwisko pełnomocnika, 



 3 

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: „liczba 

uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery”, 

5) suma liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach - w formie: 

„liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden”. 

 

3. Pełnomocnicy przekazujący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi zbiorcze 

informacje od obwodowych komisji wyborczych są przypisani do określonych przez 

Komisję numerów telefonów. Pełnomocnicy wpisują dane otrzymane od obwodowych 

komisji wyborczych w odpowiednie rubryki przygotowanych wcześniej arkuszy z 

informacjami od poszczególnych obwodowych komisji wyborczych, a następnie sumują 

je dla całej gminy (miasta). 

 

4. Pełnomocnicy przekazują Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi zbiorcze 

informacje od obwodowych komisji wyborczych na wskazane numery telefonów w 

nieprzekraczalnych terminach, kolejno: do godziny 12.40 oraz do godziny 17.40. W 

przypadku nieprzekazania danych przez pełnomocnika do godziny 12.45 i 17.45 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Łodzi 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. 

 

§ 4 

 

1. Wykaz pełnomocników w poszczególnych gminach (miastach) stanowi załącznik Nr 1 do 

uchwały. 

2. Wykaz osób wyznaczonych przez Okręgową Komisję Wyborczą Nr 14 w Łodzi w 

Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi do telefonicznego przyjmowania 

danych stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 

3. Wykaz osób wyznaczonych przez Okręgową Komisję Wyborczą Nr 14 w Łodzi w 

Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi do przekazania zbiorczych danych do 

Państwowej Komisji Wyborczej stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu wójtom, (burmistrzom, 

prezydentom miast) oraz przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych w gminach 

(miastach) na obszarze powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, 

łowickiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, poddębickiego i zgierskiego oraz miasta 

na prawach powiatu Łódź. 

 

§ 6 

 

W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania zasady ustalone w 

niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

Przewodniczący 

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 

w Łodzi 

 

/-/ Joanna Pieńkowska 


