
 

 

UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 4 listopada 2014 r. 

w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, terytorialnych komisji wyborczych 
i obwodowych komisji wyborczych dotyczących trybu postępowania w przypadku braku 

możliwości skorzystania z systemu informatycznego wspomagającego pracę organów 
wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów do organów 

jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. 
o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.2

§ 1. Ustala się wytyczne dla komisarzy wyborczych, terytorialnych komisji wyborczych 
i obwodowych komisji wyborczych dotyczące trybu postępowania w przypadku braku 
możliwości skorzystania z systemu informatycznego wspomagającego pracę organów 
wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów do organów 
jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., 
stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. 

)) 
Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: 

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

Przewodniczący 
Państwowej Komisji Wyborczej 

Stefan J. Jaworski

                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, 

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, 
z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, 
poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 



 

 

Załącznik 
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 4 listopada 2014 r. (poz. …) 

WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH, TERYTORIALNYCH KOMISJI 

WYBORCZYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DOTYCZĄCE 

TRYBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI 

SKORZYSTANIA Z SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO 

PRACĘ ORGANÓW WYBORCZYCH PRZY USTALANIU WYNIKÓW 

GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW DO ORGANÓW JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 

16 LISTOPADA 2014 R. 

I. Tryb postępowania obwodowych komisji wyborczych 

Obwodowe komisje wyborcze, którym zapewniono obsługę informatyczną, w przypadku 

całkowitego braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego wspomagającego 

pracę organów wyborczych, zwanego dalej „Platformą wyborczą”, wykonują zadania 

związane ze sporządzeniem protokołów głosowania i przekazaniem ich do terytorialnych 

komisji wyborczych w taki sam sposób, w jaki zadania te wykonują obwodowe komisje 

wyborcze, którym nie zapewniono takiej obsługi określony w wytycznych dla 

obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz 

przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, 

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., stanowiących załącznik do uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. (M.P. poz. 934). 

W przypadku gdy istnieje możliwość sporządzenia projektów protokołów głosowania 

w „Platformie wyborczej”, a jedynie brak jest możliwości dokonania transmisji danych 

do terytorialnych komisji wyborczych, komisje sporządzają projekty protokołów 
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w „Platformie wyborczej”, i jeżeli jest taka możliwość techniczna zapisują 

uwierzytelnione licencją przewodniczącego komisji lub jego zastępcy dane z protokołów 

na nośniki elektroniczne, zgodnie z pkt 88 ppkt 7 i 8 powołanych wytycznych. Nośnik 

przekazuje się właściwej terytorialnej komisji wyborczej wraz z raportem ostrzeżeń 

(jeżeli został sporządzony), zgodnie z powołanymi wytycznymi. Jeżeli nie ma możliwości 

zapisania danych na nośniku, komisja przekazuje terytorialnej komisji wyborczej protokół 

i ewentualnie raport ostrzeżeń. 

II. Tryb postępowania terytorialnych komisji wyborczych 

Tryb postępowania terytorialnej komisji wyborczej z protokołami głosowania 

otrzymanymi od komisji wyborczych, które nie dokonały transmisji danych 

do terytorialnej komisji wyborczej określają wytyczne dla terytorialnych komisji 

wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów 

do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 

2014 r., stanowiące załącznik do uchwały z dnia 6 października 2014 r. (M.P. poz. …), 

w szczególności pkt III. 

W przypadku braku możliwości wprowadzenia do „Platformy wyborczej” danych 

ze wszystkich protokołów głosowania sporządzonych przez obwodowe komisje wyborcze 

lub w przypadku wprowadzenia wszystkich danych, lecz braku możliwości obliczenia 

wyniku wyborów w „Platformie wyborczej”, terytorialne komisje wyborcze, 

po uzgodnieniu z komisarzem wyborczym, ustalają wyniki głosowania i wyborów w inny 

sposób, umożliwiający rzetelne dokonanie tych ustaleń. Może być do tego celu użyty 

np. program komputerowy służący do obliczeń matematycznych. 

Powołane wytyczne dla terytorialnych komisji wyborczych określają sposób sporządzenia 

protokołu i zestawień w przypadku niemożności skorzystania z „Platformy wyborczej”. 

Jeżeli terytorialna komisja wyborcza sporządziła protokół głosowania w „Platformie 

wyborczej”, a nie miała możliwości transmisji danych do komisarza wyborczego, 

wówczas zapisuje dane z protokołu i z zestawień na nośniku elektronicznym 
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i po uwierzytelnieniu danych licencją przewodniczącego komisji przekazuje ten nośnik 

wraz z protokołem komisarzowi wyborczemu. 

Analogicznie postępuje powiatowa komisja wyborcza oraz miejska komisja wyborcza 

w mieście na prawach powiatu z danymi z protokołu głosowania w powiecie (okręgu 

wyborczym) w wyborach do sejmiku województwa przekazywanego wojewódzkiej 

komisji wyborczej. 

III. Tryb postępowania komisarzy wyborczych 

W przypadku otrzymania przez komisarzy wyborczych protokołów od terytorialnych 

komisji wyborczych, które nie dokonały transmisji danych z protokołów do komisarza 

wyborczego, komisarz wyborczy, przy pomocy pracowników delegatury Krajowego 

Biura Wyborczego przyjmie i zarejestruje w „Platformie wyborczej” wyniki z protokołów 

przekazane na nośniku elektronicznym. W przypadku gdy terytorialna komisja wyborcza 

nie miała możliwości zapisania danych na nośniku, dane te wprowadzane są 

do „Platformy wyborczej” przez pracowników delegatury Krajowego Biura Wyborczego. 

Po wprowadzeniu danych do „Platformy wyborczej” i zatwierdzeniu przez pełnomocnika 

do spraw obsługi informatycznej, komisarz wyborczy wykonuje zadania określone 

w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 

wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości 

ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu 

terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. i ogłaszania wyników tych 

wyborów na obszarze województwa (M.P. poz. …). 
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