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Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Euro-
pejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112,
poz. 766) Paƒstwowa Komisja Wyborcza uchwala, co
nast´puje:

§ 1. 1. Uchwa∏a okreÊla warunki i sposób wykorzy-
stania elektronicznego systemu przesy∏ania i przetwa-
rzania danych o wynikach g∏osowania i wynikach wy-
borów pos∏ów do Parlamentu Europejskiego, zarzà-
dzonych na dzieƒ 7 czerwca 2009 r., przy wykonywa-
niu zadaƒ zwiàzanych z przeprowadzeniem wyborów
przez organy wyborcze i organy jednostek samorzàdu
terytorialnego. 

2. Ilekroç w niniejszej uchwale mowa jest o rejo-
nowej komisji wyborczej, nale˝y przez to rozumieç
tak˝e okr´gowà komisj´ wyborczà wykonujàcà zada-
nia rejonowej komisji wyborczej.

§ 2. Warunkiem korzystania przez organy, o któ-
rych mowa w § 1, z techniki elektronicznej jest u˝ywa-
nie wy∏àcznie oprogramowania zaakceptowanego
przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà.

§ 3. 1. System informatyczny wspomagajàcy orga-
ny wyborcze w pracach przygotowawczych przed
dniem wyborów oraz przy ustalaniu wyników g∏oso-
wania i wyników wyborów umo˝liwia:

1) wprowadzenie i przechowywanie danych o obwo-
dach g∏osowania, o okr´gach wyborczych i o tery-
torialnym zasi´gu dzia∏ania rejonowych komisji
wyborczych oraz o sk∏adach komisji wyborczych;

2) wprowadzenie i przechowywanie danych o komi-
tetach wyborczych;

3) wprowadzenie i przechowywanie informacji o okr´-
gowych listach kandydatów na pos∏ów do Parla-
mentu Europejskiego;

4) wprowadzenie danych o liczbie osób uprawnio-
nych do g∏osowania;

5) sporzàdzenie, w formie wydruku, projektów ob-
wieszczeƒ o okr´gowych listach kandydatów na
pos∏ów do Parlamentu Europejskiego;

6) sporzàdzenie, w formie wydruku, projektów karty
do g∏osowania wraz z listami kandydatów na po-
s∏ów do Parlamentu Europejskiego;

7) przekazanie, w trakcie g∏osowania, danych o licz-
bie osób uprawnionych uj´tych w spisach wybor-

ców oraz o liczbie wydanych wyborcom kart do
g∏osowania;

8) wprowadzenie przez operatora obwodowej komi-
sji wyborczej danych zawartych w protokole g∏o-
sowania w obwodzie oraz przechowywanie tych
danych;

9) sprawdzenie pod wzgl´dem zgodnoÊci arytme-
tycznej poprawnoÊci ustalenia wyników g∏osowa-
nia w obwodzie;

10) przekazanie z obwodowej komisji wyborczej do
w∏aÊciwej terytorialnie rejonowej komisji wybor-
czej, bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem pe∏no-
mocnika rejonowej komisji wyborczej, danych
o wynikach g∏osowania w obwodzie;

11) weryfikacj´ przez rejonowà komisj´ wyborczà
zgodnoÊci danych elektronicznych otrzymanych
z obwodowej komisji wyborczej z protoko∏em g∏o-
sowania przekazanym przez obwodowà komisj´
wyborczà bàdê wykonanie czynnoÊci, o których
mowa w pkt 8 i pkt 9, na podstawie protoko∏u g∏o-
sowania komisji obwodowej;

12) sporzàdzenie wydruków kontrolnych zawierajà-
cych dane z protoko∏ów g∏osowania w poszcze-
gólnych obwodach z obszaru terytorialnego zasi´-
gu dzia∏ania komisji rejonowej;

13) ustalenie przez rejonowà komisj´ wyborczà wyni-
ków g∏osowania na obszarze jej terytorialnej w∏a-
ÊciwoÊci;

14) przekazanie przez rejonowà komisj´ wyborczà wy-
ników g∏osowania w obwodach oraz wyników
g∏osowania w rejonie do w∏aÊciwej okr´gowej ko-
misji wyborczej oraz do Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej;

15) weryfikacj´ przez okr´gowà komisj´ wyborczà
zgodnoÊci danych elektronicznych przekazanych
przez rejonowe komisje wyborcze z danymi z pro-
toko∏ów g∏osowania w rejonach przes∏anych przez
komisje rejonowe;

16) ustalenie przez okr´gowà komisj´ wyborczà wyni-
ków g∏osowania w okr´gu wyborczym;

17) przekazanie przez okr´gowà komisj´ wyborczà
wyników g∏osowania w okr´gu wyborczym do
Paƒstwowej Komisji Wyborczej;

18) sporzàdzenie, w formie wydruku, projektów pro-
toko∏ów g∏osowania w obwodach, w rejonach
i okr´gach wyborczych;
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19) weryfikacj´ przez Paƒstwowà Komisjà Wyborczà
zgodnoÊci danych elektronicznych przekazanych
przez okr´gowe komisje wyborcze z danymi z pro-
toko∏ów wyników g∏osowania w okr´gach wybor-
czych przes∏anych przez komisje okr´gowe;

20) ustalenie przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà
zbiorczych wyników g∏osowania w skali kraju,
stwierdzenie, które listy okr´gowe komitetów wy-
borczych spe∏niajà warunek uprawniajàcy do
uczestniczenia w podziale mandatów, dokonanie
podzia∏u wszystkich mandatów pomi´dzy upraw-
nione komitety wyborcze, ustalenie liczby manda-
tów przypadajàcych poszczególnym listom okr´-
gowym komitetów wyborczych, które uzyska∏y
mandaty, oraz ustalenie, którzy kandydaci uzysku-
jà mandaty;

21) sporzàdzenie, w formie wydruku, projektów pro-
toko∏u Paƒstwowej Komisji Wyborczej wyników
g∏osowania w skali kraju oraz ogólnego podzia∏u
mandatów mi´dzy komitety wyborcze oraz proto-
ko∏u Paƒstwowej Komisji Wyborczej wyborów
pos∏ów do Parlamentu Europejskiego;

22) przechowywanie danych zawartych w protoko-
∏ach g∏osowania w obwodach, w protoko∏ach
wyników g∏osowania w rejonach i w okr´gach wy-
borczych.

2. System informatyczny zapewnia Paƒstwowej
Komisji Wyborczej wglàd we wszystkie dane liczbowe
wprowadzone do systemu informatycznego przez
obwodowe, rejonowe i okr´gowe komisje wyborcze.

3. System informatyczny zapewnia przesy∏anie
danych obejmujàcych wyniki g∏osowania i wyniki wy-
borów za poÊrednictwem publicznej sieci elektronicz-
nego przekazywania danych, z zapewnieniem bezpie-
czeƒstwa komunikacji i autoryzacji oraz poprawnoÊci
i integralnoÊci przekazanych danych.

§ 4. Obs∏ug´ informatycznà Paƒstwowej Komisji
Wyborczej zapewnia Kierownik Krajowego Biura
Wyborczego za poÊrednictwem Zespo∏u Prawnego
i Organizacji Wyborów.

§ 5. 1. Obs∏ug´ okr´gowej i rejonowej komisji wy-
borczej w zakresie eksploatacji systemu informa-
tycznego zapewnia dyrektor delegatury Krajowego
Biura Wyborczego za poÊrednictwem pe∏nomocnika
ds. obs∏ugi informatycznej.

2. Pe∏nomocnik ds. obs∏ugi informatycznej nadzo-
ruje prac´ zespo∏u operatorów, w którego sk∏ad
wchodzà: kierownik operatorów, operatorzy oraz ko-
ordynator odpowiedzialny za szkolenie operatorów
wspomagajàcych obwodowe komisje wyborcze i za
wsparcie techniczne oprogramowania do obs∏ugi in-
formatycznej obwodowych komisji wyborczych na
obszarze terytorialnej w∏aÊciwoÊci komisji rejonowej.

3. Techniczne warunki pracy pe∏nomocnikom
ds. obs∏ugi informatycznej i zespo∏om operatorów
zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za
poÊrednictwem dyrektorów delegatur.

§ 6. 1. Obs∏ug´ obwodowej komisji wyborczej
w zakresie zastosowania programu informatycznego
niezb´dnego dla wykonania czynnoÊci, o których mo-
wa w § 3 ust. 1 pkt 8, 9, 10 i 18, oraz udost´pnienie
u˝ywanego do tego celu sprz´tu informatycznego za-
pewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach
zadania zleconego gminie, ustanawiajàc w tym celu
operatora informatycznej obs∏ugi komisji obwodo-
wej.

2. Zadania operatora, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e wykonywaç cz∏onek obwodowej komisji wybor-
czej, w tym tak˝e osoba wskazana do sk∏adu tej komi-
sji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spo-
Êród pracowników samorzàdowych gminy lub gmin-
nych jednostek organizacyjnych.

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustanawia
koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkole-
nie operatorów obs∏ugi informatycznej obwodowych
komisji wyborczych i wsparcie techniczne obs∏ugi in-
formatycznej tych komisji.

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach
zadaƒ zleconych gminie zapewnia, w porozumieniu
z dyrektorem w∏aÊciwej delegatury Krajowego Biura
Wyborczego, udost´pnienie sprz´tu informatycznego
niezb´dnego dla wykonania zadaƒ pe∏nomocnika
rejonowej komisji wyborczej.

§ 7. Technika elektroniczna w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego jest wykorzystywana w szcze-
gólnoÊci:

1) w pracach przygotowawczych przed dniem wybo-
rów w gminie — dla wprowadzenia do systemu
informatycznego lub przekazania w∏aÊciwej rejo-
nowej komisji wyborczej danych o podziale gminy
na obwody g∏osowania z okreÊleniem liczby wy-
borców w obwodach, siedzib oraz sk∏adów obwo-
dowych komisji wyborczych;

2) w zakresie przyjmowania przez okr´gowe komisje
wyborcze zg∏oszeƒ okr´gowych list kandydatów
na pos∏ów do Parlamentu Europejskiego — dla
rejestracji zg∏oszeƒ list, odnotowywania faktu
rejestracji lub odmowy rejestracji listy, sporzà-
dzania potwierdzenia zg∏oszenia i protoko∏u re-
jestracji listy oraz projektów obwieszczeƒ o za-
rejestrowanych listach i projektów kart do g∏oso-
wania;

3) przy wprowadzaniu liczby wyborców, którym wy-
dano karty do g∏osowania w trakcie g∏osowania
w wyborach i przekazania tych danych Paƒstwo-
wej Komisji Wyborczej za poÊrednictwem publicz-
nej sieci elektronicznego przekazywania danych;

4) przy ustalaniu wyników g∏osowania w obwodzie
oraz ich przekazaniu bezpoÊrednio przez obwodo-
wà komisj´ wyborczà (lub za poÊrednictwem
pe∏nomocnika rejonowej komisji wyborczej) w za-
kresie:

a) sprawdzenia arytmetycznej poprawnoÊci usta-
lonych wyników g∏osowania w obwodzie oraz
sporzàdzenia projektu protoko∏u g∏osowania
w obwodzie,
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b) sporzàdzenia kopii danych o wynikach g∏oso-
wania w obwodzie na elektronicznym noÊniku
danych,

c) przekazania w∏aÊciwej rejonowej komisji wy-
borczej danych o wynikach g∏osowania w ob-
wodzie za poÊrednictwem publicznej sieci elek-
tronicznego przekazywania danych;

5) przy sprawdzeniu przez pe∏nomocnika rejonowej
komisji wyborczej arytmetycznej poprawnoÊci
ustalonych wyników g∏osowania w obwodzie nie-
obj´tym wsparciem informatycznym;

6) przy ustaleniu przez rejonowà komisj´ wyborczà
wyników g∏osowania w rejonie w zakresie:

a) kontroli poprawnoÊci ustalenia wyników g∏oso-
wania w obwodach,

b) wprowadzenia wyników g∏osowania ustalo-
nych przez obwodowe komisje wyborcze nie-
obj´te wsparciem informatycznym,

c) ustalenia wyników g∏osowania na obszarze jej
terytorialnej w∏aÊciwoÊci i sporzàdzenia projek-
tu protoko∏u wyników g∏osowania w rejonie,

d) przekazania przez rejonowà komisj´ wyborczà
w∏aÊciwej okr´gowej komisji wyborczej danych
z protoko∏u wyników g∏osowania w rejonie za
poÊrednictwem publicznej sieci elektroniczne-
go przekazywania danych;

7) dla ustalenia przez okr´gowà komisj´ wyborczà
wyników g∏osowania w okr´gu oraz przekazania
Paƒstwowej Komisji Wyborczej danych z protoko-
∏u wyników g∏osowania w okr´gu wyborczym za
poÊrednictwem publicznej sieci elektronicznego
przekazywania danych;

8) w pracach przygotowawczych przez Paƒstwowà
Komisj´ Wyborczà w zakresie:

a) ewidencjonowania zawiadomieƒ o utworzeniu
komitetów wyborczych wyborców oraz koali-
cyjnych komitetów wyborczych,

b) ewidencjonowania zawiadomieƒ o zamiarze
zg∏aszania kandydatów na pos∏ów do Parla-
mentu Europejskiego przez partie polityczne;

9) przy ustalaniu przez Paƒstwowà Komisj´ Wybor-
czà wyników g∏osowania i wyników wyborów
w zakresie:

a) ustalenia wyników g∏osowania w skali kraju
i stwierdzenia, które listy okr´gowe komitetów
wyborczych spe∏niajà warunek uprawniajàcy
do uczestniczenia w podziale mandatów,

b) dokonania podzia∏u wszystkich mandatów po-
mi´dzy uprawnione komitety wyborcze,

c) ustalenia liczby mandatów przypadajàcych po-
szczególnym listom okr´gowym komitetów wy-
borczych, które uzyska∏y mandaty,

d) ustalenia, którzy kandydaci uzyskujà mandaty,

e) sporzàdzenia projektów protoko∏u wyników
g∏osowania w skali kraju, ogólnego podzia∏u
mandatów pomi´dzy komitety wyborcze oraz
protoko∏u wyborów pos∏ów do Parlamentu Eu-
ropejskiego,

f) sporzàdzenia projektu obwieszczenia o wyni-
kach wyborów pos∏ów do Parlamentu Europej-
skiego.

§ 8. 1. Szczegó∏owy zakres zadaƒ osób uczestni-
czàcych w obs∏udze informatycznej okreÊli:

1) Kierownik Krajowego Biura Wyborczego — w od-
niesieniu do osób odpowiedzialnych za wsparcie
informatyczne prac Paƒstwowej Komisji Wybor-
czej;

2) dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego
po porozumieniu z przewodniczàcym okr´gowej
lub rejonowej komisji wyborczej — w odniesieniu
do pe∏nomocnika ds. obs∏ugi informatycznej, pe∏-
nomocnika rejonowej komisji wyborczej, o którym
mowa w art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
— Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europej-
skiego, oraz koordynatora rejonowego, kierowni-
ka operatorów i operatora;

3) wójt (burmistrz, prezydent miasta) po porozumie-
niu z w∏aÊciwym miejscowo dyrektorem delegatu-
ry Krajowego Biura Wyborczego — w odniesieniu
do koordynatora gminnego, operatora informa-
tycznej obs∏ugi obwodowej komisji wyborczej
i operatora obs∏ugi informatycznej pe∏nomocnika
rejonowej komisji wyborczej.

2. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego opra-
cuje i przeka˝e przewodniczàcym okr´gowych i rejo-
nowych komisji wyborczych, dyrektorom delegatur
Krajowego Biura Wyborczego oraz wójtom (bur-
mistrzom, prezydentom miast) projekty zakresu zadaƒ
poszczególnych osób uczestniczàcych w obs∏udze in-
formatycznej okr´gowych, rejonowych i obwodo-
wych komisji wyborczych.

§ 9. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej: 
F. Rymarz


