
Uchwała Nr 7/2020 

 
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14  

w Łodzi 
 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

 
 

w sprawie sposobu przekazywania do Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi, po 

zakończeniu głosowania, protokołów głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

 

 

Na podstawie art. 75 § 1, art. 76 § 1 pkt 1), § 2 , § 3 i § 4, art. 78 § 1, art. 172 § 1 pkt 6 i § 2 i 

art. 173 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 wytycznymi dla obwodowych komisji wyborczych, 

dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach 

głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., stanowiącymi załącznik do uchwały nr 183/2020 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz z wytycznymi dla okręgowych 

komisji wyborczych, dotyczącymi wykonywania zadań związanych z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 

czerwca 2020 r., stanowiącymi załącznik do uchwały Nr 193/2020 Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r.  

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Łodzi uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Każda obwodowa komisja wyborcza po zakończeniu głosowania sporządza protokół 

głosowania w obwodzie (w dwóch egzemplarzach), 

2. Obwodowa komisja wyborcza sporządza dwie kopie protokołu głosowania w obwodzie. 

 

 

§ 2 

 

1. Obwodowa komisja wyborcza wywiesza w miejscu łatwo dostępnym i widocznym po 

zamknięciu lokalu wyborczego jedną kopię protokołu głosowania w obwodzie wraz  

z ewentualnymi załącznikami, jeżeli zostały sporządzone, 

2. Jeżeli w treści uwag do protokołów zostaną zamieszczone dane osobowe, należy je 

zanonimizować przed podaniem do publicznej wiadomości. 

 

 

§ 3 

 



  

1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej lub jego zastępca przekazuje 

Pełnomocnikowi Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi w gminie/mieście (lub 

osobie przez niego upoważnionej) trzy koperty:  

1) W pierwszej z nich, obowiązkowo zamkniętej i opieczętowanej na złączeniach, 

umieszcza się jeden egzemplarz protokołu głosowania w wraz ze wszystkimi 

załącznikami, jeżeli były sporządzone (adnotacje komisji, które nie zmieściły się w 

protokole, uwagi mężów zaufania, uwagi członków komisji, stanowisko komisji w 

sprawie uwag wniesionych przez mężów zaufania lub członków komisji). W 

kopercie tej komisje posiadające obsługę informatyczną umieszczają również stronę 

zawierającą kod QR. 

2) W drugiej z nich umieszcza się kopię protokołu głosowania wraz ze wszystkimi 

załącznikami, ale bez strony z kodem QR. 

3) W trzeciej z nich umieszcza się raport ostrzeżeń, jeżeli został sporządzony.  

2. Przekazanie dokumentów określonych w pkt 1 tego paragrafu Pełnomocnik Okręgowej 

Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi potwierdza na piśmie. 

3. Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi, po ostatecznym 

zweryfikowaniu i zatwierdzeniu kopii protokołów w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuje je protokolarnie wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi miasta) dla wyborców przez 30 dni do wglądu. 

 

 

 

§ 4 

 

W czasie przewożenia i przekazywania kopert określonych w § 3 pkt 1 Pełnomocnikowi 

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi mogą być obecni mężowie zaufania i 

obserwatorzy międzynarodowi. 

 

 

§ 5 

 

1. Po zatwierdzeniu kopii protokołu głosowania w obwodzie Pełnomocnik Okręgowej 

Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi przekazuje Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w 

Łodzi w osobnych kopertach: 

1) Protokół głosowania w obwodzie (w obowiązkowo zamkniętej i opieczętowanej  na 

złączeniach kopercie) ze wszystkimi załącznikami jeżeli były sporządzone. 

2) Raport ostrzeżeń, jeżeli został sporządzony. 

2. Przy czynnościach przekazywania ww. dokumentów do Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 

14 w Łodzi mogą być obecni również mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni  

i obserwatorzy międzynarodowi. 

 

 

§ 6 

 

Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej, po otrzymaniu pokwitowania od Okręgowej 

Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi o przyjęciu protokołu, przekazuje depozyt z wyborów 

(dokumenty obwodowej komisji wyborczej opisane w pkt 134-138 wytycznych) urzędnikowi 

wyborczemu w gminie (mieście). 

 

 



  

§ 7 

 

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

prezydentom miast), urzędnikom wyborczym 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. 

 

§ 8 

 

W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania zasady ustalone w 

niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

      Przewodniczący 

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 

w Łodzi 

 

/-/ Joanna Pieńkowska 

 


