
 

Strona 1 z 2 
 

Informacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 21 czerwca 

2017 r. o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących proponowanych  przez 

Państwową Komisję Wyborczą nowych wzorów kart do głosowania  

w przyszłorocznych wyborach samorządowych. 

 

W dniach 19 i 20 czerwca 2017 r. pracownicy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 

w Lublinie zorganizowali i przeprowadzili poza siedzibą delegatury konsultacje 

społeczne dotyczące proponowanych  przez Państwową Komisję Wyborczą nowych 

wzorów kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych.  

W trakcie konsultacji pracownicy delegatury przedkładali do wglądu zainteresowanym 

osobom papierowe wzory proponowanych kart do głosowania w formie broszury 

formatu A4 oraz w formie karty wielkoformatowej w formacie A0, A1 (pion, poziom)  

wyborach samorządowych. Każda osoba mogła podzielić się swoją opinią co do samej 

karty, jak i propozycji treści informacji  o sposobie głosowania. Konsultacje 

przeprowadzono na terenie Domu Pomocy Społecznej "BETANIA" w Lublinie, III 

Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie , Zespołu Szkół Odzieżowo-

Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie,  Urzędu Miejskiego 

w Nałęczowie.  Pracownicy delegatury informowali zainteresowane osoby o przepisach 

wynikających z Kodeksu wyborczego, uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  

i zasadach głosowania w wyborach samorządowych. Środa 21 czerwca 2017 r. była 

dniem otwartym w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie, w celu 

przeprowadzenia konsultacji dotyczących propozycji nowych wzorów kart  

do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych. Konsultacje przeprowadzone 

zostały w godzinach od 9.00 do 15.00  w siedzibie Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego w Lublinie, ul. Spokojna 9b w sali konferencyjnej. W tym dniu były 

wyłożone do wglądu przykładowe wzory kart do głosowania. Pracownicy delegatury 

odpowiadali na pytania zainteresowanych osób, wyborców, oraz dziennikarzy  

z telewizji i radia oraz informowali te osoby: 

- o przepisach dotyczących sporządzania karty do głosowania oraz zgłaszania 

kandydatów, sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a, - 

zamieszczania we właściwy sposób obowiązkowych elementów na karcie  
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do głosowania, m. in. nazw komitetów oraz imion i nazwisk kandydatów,  

przy uwzględnieniu, że wielkość i rodzaj czcionek oraz wielkość kratek przeznaczonych  

na postawienie znaku „x” muszą być jednakowe dla oznaczeń wszystkich list i nazwisk 

kandydatów, 

- uwzględnienia możliwości zgłoszenia przez komitet wyborczy maksymalnej liczby 

kandydatów do danej rady, wynikającej z Kodeksu wyborczego oraz obowiązującego 

podziału na okręgi wyborcze, 

 - zamieszczenia na karcie do głosowania informacji o sposobie głosowania oraz 

warunkach ważności głosu,  

- o działaniach stale wykonywanych przez Komisarza Wyborczego w Lublinie  

i Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego. 

 


