
 

Uchwała Nr 6/2020 

 

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 

w Łodzi 
 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia terminów i sposobu dostarczenia obwodowym komisjom 

wyborczym utworzonym na obszarze objętym właściwością Okręgowej Komisji 

Wyborczej Nr 14 w Łodzi kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do 

głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a w wyborach do Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

 

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), załącznika do Uchwały nr 

133/2020 PKW z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących 

druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do 

głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom 

wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Łodzi, na wniosek Dyrektora Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi, uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Ustala następujący harmonogram dostarczenia kart do głosowania obwodowym 

komisjom wyborczym na obszarze objętym właściwością Okręgowej Komisji 

Wyborczej Nr 14 w Łodzi: 

 

1. Odbioru kart do głosowania oraz rezerwy kart do głosowania dokonują, za 

pokwitowaniem, osoby upoważnione przez wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast), po uprzednim sprawdzeniu liczby oraz oznakowania 

paczek z kartami do głosowania i paczek z rezerwą kart do głosowania dla 

poszczególnych obwodowych komisji wyborczych. 

 

 

 

 



 

§ 2 

 

1. Przekazanie kart do głosowania oraz po 1 nakładce na kartę do głosowania 

dla każdej obwodowej komisji wyborczej przez wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast) lub przez osoby przez nich upoważnione obwodowym 

komisjom wyborczym następuje za pokwitowaniem. Zaleca się, by w 

trakcie dokonywania czynności osoby przekazujące oraz odbierające były 

wyposażone w środki ochrony osobistej związanej ze zwalczeniem 

epidemii COVID-19 (jednorazowe rękawice ochronne, maseczki lub 

przyłbice w zakresie ochrony nosa i ust) 

2. Karty do głosowania przeznaczone do przygotowania pakietów 

wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym, 

niewykorzystane w tym celu, należy zapakować w oddzielne koperty dla 

każdej obwodowej komisji wyborczej i przekazać obwodowej komisji 

wyborczej razem z kartami do głosowania i nakładkami, o których mowa 

w ust. 1. 

3. Karty do głosowania przyjmują i protokół podpisuje co najmniej 1/2 

pełnego składu obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący 

komisji lub jego zastępca. Protokół potwierdzający przekazanie i przyjęcie 

kart do głosowania, ze wskazaniem ich ilości, sporządza się w dwóch 

egzemplarzach: jeden dla obwodowej komisji wyborczej, a drugi dla osób 

przekazujących karty. 

4. Rezerwa kart do głosowania w gminie (mieście) podlega zdeponowaniu u 

wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). W gminach należy zapewnić 

środek transportu dla dowiezienia kart z rezerwy do obwodu głosowania 

stosownie do dyspozycji okręgowej komisji wyborczej.  

5. Zaleca się, aby dostarczenie kart do głosowania obwodowym komisjom 

wyborczym nastąpiło, za pokwitowaniem, w przeddzień głosowania, tj. w 

dniu 27 czerwca 2020 r., chyba, że warunki związane z zabezpieczeniem 

kart i materiałów wyborczych uniemożliwiłyby ich przekazanie w w/w 

dniu. 

6. Karty do głosowania, odbierane przez przewodniczących lub zastępców 

przewodniczących obwodowych komisji wyborczych, powinny być 

dokładnie przeliczone w celu skontrolowania, czy liczba otrzymanych kart 

do głosowania odpowiada liczbie podanej na paczce i wpisanej do 

protokołu odbioru kart do głosowania. 

7. Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Łodzi jest dysponentem rezerwy 

kart do głosowania zdeponowanej u wójtów (burmistrzów, prezydentów 

miast). Stosownie do decyzji Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 

w Łodzi, określoną przez Komisję liczbę kart do głosowania z rezerwy wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wskazanej obwodowej komisji 

wyborczej na podstawie protokołu przekazania kart do głosowania 



sporządzanego w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu 

pozostaje u wójta (burmistrza, prezydenta miasta), drugi jest przeznaczony 

dla obwodowej komisji wyborczej, a trzeci przekazuję się do Okręgowej 

Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi. 

8. Przechowywanie kart do głosowania oraz rezerwy kart do głosowania 

odbywa się w warunkach pełnego zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem, 

zniszczeniem lub utratą. Odpowiedzialność za zapewnienie należytego 

zabezpieczenia kart do głosowania ponosi wójt (burmistrz, prezydent 

miasta). 

9. Zaleca się, aby karty do głosowania, były przechowywane w odrębnym, 

specjalnie do tego wydzielonym pomieszczeniu.  

10. W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania, 

zasady druku, odbioru i przekazania kart do głosowania obwodowym 

komisjom wyborczym stosuje się odpowiednio. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu za 

pośrednictwem pełnomocników do spraw wyborów wójtom (burmistrzom, 

prezydentom miast) oraz przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych w 

gminach (miastach) na obszarze okręgu wyborczego Nr 14 w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

§ 4 

 

 

W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania zasady 

ustalone w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 

w Łodzi 

 

/-/ Joanna Pieńkowska 

 

 

 

 


