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USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. – KODEKS WYBORCZY (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 

późn. zm.) 

DZIAŁ I 
Przepisy wstępne 

 
<Rozdział 9a 

Odwołania i skargi na postanowienia organów wyborczych dotyczące zawiadomień 
o utworzeniu komitetu wyborczego oraz rejestracji kandydatów i list kandydatów 

 
Art. 81a. 

§ 1. Od postanowienia organu wyborczego o: 
1) odmowie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, 
2) odmowie rejestracji kandydata, odmowie rejestracji listy w całości lub co do 

poszczególnych kandydatów, 
3) skreśleniu kandydata lub skreśleniu kandydata z listy, 
4) unieważnieniu zarejestrowanej listy 

- pełnomocnikowi wyborczemu albo osobie zgłaszającej listę przysługuje 
odwołanie. 

§ 2. Odwołanie wnosi się: 
1) od postanowienia terytorialnej komisji wyborczej – do komisarza wyborczego; 
2) od postanowienia wydanego w pierwszej instancji przez komisarza 

wyborczego lub okręgową komisję wyborczą – do Państwowej Komisji 
Wyborczej. 

§ 3. Od postanowienia organu wyborczego, który rozpatrywał odwołanie, 
pełnomocnikowi wyborczemu albo osobie zgłaszającej listę przysługuje skarga: 

1) do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu wyborczego –
jeżeli organem rozpatrującym odwołanie był komisarz wyborczy; 

2) do Sądu Najwyższego – jeżeli organem rozpatrującym odwołanie była 
Państwowa Komisja Wyborcza. 
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§ 4. Jeżeli organem wyborczym wydającym w pierwszej instancji postanowienie, 
o którym mowa w § 1, jest Państwowa Komisja Wyborcza, przysługuje wyłącznie 
skarga do Sądu Najwyższego. 

§ 5. W przypadku, gdy w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, upływ terminów, o 
których mowa w art. 81b § 2 lub 3, nastąpiłby w dniu lub po dniu wyborów, 
odwołanie lub skarga nie przysługuje. 

Art. 81b. 
§ 1. Odwołanie lub skargę wnosi się w terminie 2 dni od dnia doręczenia 

postanowienia. 
§ 2. Organ wyborczy rozpatruje odwołanie w terminie 2 dni. 
§ 3. Sąd rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym 

i wydaje postanowienie w sprawie skargi w terminie 2 dni. Od postanowienia sądu 
nie przysługuje środek prawny. Postanowienie doręcza się pełnomocnikowi 
wyborczemu albo osobie zgłaszającej listę, oraz organowi wyborczemu pierwszej i 
drugiej instancji. 

§ 4. Jeżeli organ wyborczy uzna odwołanie za zasadne albo sąd uzna skargę za zasadną 
– organ wyborczy wydaje stosowne postanowienie.> 

 
Art. 97. 

§ 1. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w art. 86 § 2, art. 87 § 5, art. 88 § 3, art. 89 § 4 i 
art. 90 § 5 spełnia warunki określone w kodeksie, właściwy organ wyborczy, w terminie 
3 dni od dnia jego doręczenia, postanawia o przyjęciu zawiadomienia. Postanowienie o 
przyjęciu zawiadomienia doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu. 

§ 2. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, właściwy organ wyborczy, w terminie 3 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w 
terminie 5 dni. W przypadku nieusunięcia wad w terminie właściwy organ wyborczy, 
odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia, 
wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu. 

[§ 3. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do właściwego organu na 
postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia.] 

 
Art. 195. 

§ 1. W razie skrócenia kadencji Sejmu na mocy jego uchwały lub na mocy postanowienia 
Prezydenta Rzeczypospolitej Prezydent zarządza wybory, wyznaczając ich datę na 
dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie uchwały 
Sejmu o skróceniu swojej kadencji lub od dnia ogłoszenia postanowienia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o skróceniu kadencji Sejmu. Postanowienie Prezydenta 
Rzeczypospolitej o zarządzeniu wyborów podaje się do publicznej wiadomości w 
Biuletynie Informacji Publicznej i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej najpóźniej w 5 dniu od dnia jego podpisania. Przepis art. 194 § 2 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 2. Wybory, o których mowa w § 1, przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych 
w kodeksie, z tym że: 
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1) ustalone w kodeksie następujące terminy wykonania czynności wyborczych ulegają 
skróceniu: 

a) w art. 13 § 2 oraz art. 170 § 2 - do 38 dnia przed dniem wyborów, 
b) w art. 170 § 3, art. 204 § 2, 4 i 6 - do 35 dnia przed dniem wyborów, 
c) w art. 202 § 3 - do 40 dnia przed dniem wyborów, 
d)  w art. 210 § 3 oraz art. 211 § 1 - do 25 dnia przed dniem wyborów; 

[2) terminy przewidziane w art. 218 § 2 na wnoszenie i rozpatrywanie odwołań skraca 
się do 2 dni;] 

<2) terminy przewidziane w art. 81b § 3 na rozpatrywanie skarg, skraca się do 
2 dni;> 

3) losowania jednolitych numerów dla list komitetów wyborczych, o których mowa w 
art. 219 § 1 i art. 220 § 1, przeprowadza się jedynie dla list komitetów wyborczych, 
które w poprzednich wyborach nie zarejestrowały list kandydatów. Komitety, które 
uczestniczyły w poprzednich wyborach i w obecnych zarejestrowały swoje listy, 
zachowują numery wówczas im przyznane. 

 
[Art. 205. 

§ 1. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na 
postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie przyjęcia zawiadomienia o 
utworzeniu komitetu wyborczego. Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty doręczenia 
pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia o 
utworzeniu komitetu wyborczego. 

§ 2. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów, w postępowaniu 
nieprocesowym, i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 3 dni. Od orzeczenia 
Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się 
pełnomocnikowi wyborczemu i Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy 
uzna skargę pełnomocnika wyborczego za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza 
niezwłocznie przyjmuje zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.] 

 
Art. 218. 

§ 1. Postanowienie okręgowej komisji wyborczej, o którym mowa w art. 215 § 3-5, art. 216 
§ 2 i art. 217 § 2, wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie zgłaszającej 
listę. 

[§ 2. Od postanowień, o których mowa w § 1, osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo 
odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
postanowienia. Od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje 
środek prawny. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza uzna odwołanie za zasadne, 
okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje listę kandydatów w zakresie 
wskazanym w postanowieniu Państwowej Komisji Wyborczej.] 
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Art. 222. 
§ 1. Okręgowa komisja wyborcza skreśla z zarejestrowanej listy kandydatów nazwisko 

kandydata na posła, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub złożył komisji 
oświadczenie na piśmie o wycofaniu zgody na kandydowanie. 

§ 2. Jeżeli skreślenie nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów nastąpiło 
wskutek śmierci kandydata i powoduje, że na liście tej pozostaje mniej kandydatów niż 
liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym, komisja zawiadamia osobę 
zgłaszającą listę o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Uzupełnienia listy 
dokonuje się najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów; w takim przypadku przepisu 
art. 210 § 1 nie stosuje się. 

§ 3. Jeżeli skreślenie nazwiska kandydata z listy nastąpiło z innej przyczyny niż śmierć 
kandydata lub lista nie została uzupełniona z uwzględnieniem terminu, o którym mowa 
w § 2, a na liście pozostaje mniej kandydatów niż liczba posłów wybieranych w okręgu 
wyborczym, komisja unieważnia rejestrację tej listy. [Od postanowienia wydanego w tej 
sprawie nie przysługuje środek prawny.] 

§ 4. W razie rozwiązania komitetu wyborczego w trybie, o którym mowa w art. 101 § 1 i 3, 
okręgowa komisja wyborcza unieważnia rejestrację listy tego komitetu. [Przepis § 3 
zdanie drugie stosuje się odpowiednio.] 

§ 5. O skreśleniu kandydata i postanowieniach, o których mowa w § 2-4, okręgowa komisja 
wyborcza zawiadamia niezwłocznie osobę zgłaszającą listę i Państwową Komisję 
Wyborczą oraz wyborców, w formie obwieszczenia. 

 
[Art. 300. 

§ 1. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na 
postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie przyjęcia zawiadomienia o 
utworzeniu komitetu wyborczego. Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty doręczenia 
pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia o 
utworzeniu komitetu wyborczego. 

§ 2. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów, w postępowaniu 
nieprocesowym, i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 3 dni. Od orzeczenia 
Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się 
pełnomocnikowi wyborczemu i Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy 
uzna skargę pełnomocnika wyborczego za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza 
niezwłocznie przyjmuje zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.] 

 
Art. 304. 

§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza rejestruje kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej, 
jeżeli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami kodeksu, sporządzając protokół 
rejestracji kandydata, i zawiadamia o tym pełnomocnika wyborczego. 

§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza, sprawdzając prawidłowość zgłoszenia kandydata, bada: 
1) czy kandydat spełnia warunki określone w art. 11 § 1 pkt 3; 
2) zgodność danych, o których mowa w art. 297 § 4, na podstawie dostępnych 

urzędowo dokumentów; 
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3) czy zgłoszenie kandydatury poparło podpisami co najmniej 100 000 obywateli, 
zgodnie z art. 303 § 1 pkt 3. 

§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli 
kandydat nie posiada prawa wybieralności. 

§ 4. Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie wzywa 
pełnomocnika wyborczego do usunięcia w terminie 3 dni wskazanych wad zgłoszenia. 
W przypadku nieusunięcia wad w terminie Państwowa Komisja Wyborcza postanawia o 
odmowie rejestracji kandydata. 

§ 5. Postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w § 3 i 4, wraz z 
uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu. 

[§ 6. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na 
postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie rejestracji kandydata. Skargę 
wnosi się w terminie 2 dni od daty doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu 
postanowienia o odmowie rejestracji kandydata. 

§ 7. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów, w postępowaniu 
nieprocesowym, i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 3 dni. Od orzeczenia 
Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się 
pełnomocnikowi wyborczemu i Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy 
uzna skargę pełnomocnika wyborczego za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza 
niezwłocznie rejestruje kandydata.] 

 
Art. 305. 

§ 1. [Po upływie terminu, o którym mowa w art. 303 § 1, z uwzględnieniem art. 304 § 4-7, 
Państwowa Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów, na której w kolejności 
alfabetycznej nazwisk umieszcza następujące dane: nazwisko, imię (imiona), wiek oraz 
wskazane w zgłoszeniu udokumentowane wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce 
(zakład) pracy i miejsce zamieszkania zarejestrowanych kandydatów.] <Po upływie 
terminu, o którym mowa w art. 303 § 1, z uwzględnieniem art. 81a § 1 pkt 2, 
Państwowa Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów, na której w kolejności 
alfabetycznej nazwisk umieszcza następujące dane: nazwisko, imię (imiona), wiek 
oraz wskazane w zgłoszeniu udokumentowane wykształcenie, wykonywany zawód, 
miejsce (zakład) pracy i miejsce zamieszkania zarejestrowanych kandydatów.> Na 
liście zamieszcza się również oznaczenie przynależności kandydata do partii politycznej 
oraz treść oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów, w zakresie określonym w art. 13 tej ustawy. 

§ 2. Najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów Państwowa Komisja Wyborcza podaje 
dane, o których mowa w § 1, do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie 
obwieszczeń. 

 
Art. 306. 

Państwowa Komisja Wyborcza skreśla z listy kandydatów tych kandydatów, którzy wycofali 
zgodę na kandydowanie, zmarli lub utracili prawo wybieralności. [Informację o skreśleniu 
kandydata Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości.] 
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<Postanowienie o skreśleniu kandydata Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie 
przesyła pełnomocnikowi wyborczemu oraz podaje do publicznej wiadomości.> 

 
Art. 346. 

§ 1. Okręgowa komisja wyborcza skreśla z zarejestrowanej listy kandydatów nazwisko 
kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego, który zmarł, utracił prawo 
wybieralności lub złożył komisji oświadczenie na piśmie o wycofaniu zgody na 
kandydowanie. 

§ 2. Jeżeli skreślenie nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów nastąpiło 
wskutek śmierci kandydata i powoduje, że na liście tej pozostało mniej niż 5 
kandydatów, komisja zawiadamia osobę zgłaszającą listę o możliwości zgłoszenia 
nowego kandydata. Uzupełnienia listy dokonuje się najpóźniej w 15 dniu przed dniem 
wyborów; w takim przypadku przepisu art. 210 nie stosuje się. 

§ 3. Jeżeli skreślenie nazwiska kandydata z listy nastąpiło z innej przyczyny niż śmierć 
kandydata lub lista nie została uzupełniona z uwzględnieniem terminu, o którym mowa 
w § 2, a na liście pozostało mniej niż 3 kandydatów, komisja unieważnia rejestrację tej 
listy. [Od postanowienia wydanego w tej sprawie nie przysługuje środek prawny.] 

 
[Art. 404. 

§ 1. W przypadku odmowy przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o 
utworzeniu komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 400-403, pełnomocnikowi 
wyborczemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego. Skargę wnosi 
się w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej 
o odmowie przyjęcia zawiadomienia. 

§ 2. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów w postępowaniu nieprocesowym 
i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 3 dni. Od orzeczenia Sądu 
Najwyższego nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się pełnomocnikowi 
wyborczemu i Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę za 
zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie przyjmuje zawiadomienie o 
utworzeniu komitetu wyborczego. 

 
Art. 405. 

§ 1. W przypadku odmowy przyjęcia przez komisarza wyborczego zawiadomienia o 
utworzeniu komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 402 § 1 i art. 403 § 3, 
pełnomocnikowi wyborczemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowej 
Komisji Wyborczej. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od daty doręczenia 
postanowienia komisarza wyborczego o odmowie przyjęcia zawiadomienia. 

§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza rozpatruje odwołanie i wydaje orzeczenie w sprawie 
odwołania w terminie 3 dni. Od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie 
przysługuje środek prawny. Postanowienie doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu i 
komisarzowi wyborczemu. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza uzna odwołanie za 
zasadne, komisarz wyborczy niezwłocznie przyjmuje zawiadomienie o utworzeniu 
komitetu wyborczego.] 
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Art. 432. 
§ 1. Uchwały gminnej komisji wyborczej, o których mowa w art. 430 oraz art. 431, wraz z 

uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie zgłaszającej listę. [Od uchwały osobie 
zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do komisarza wyborczego w 
terminie 3 dni od daty jej doręczenia, który rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni i 
wydaje postanowienie w sprawie odwołania.] 

[§ 2. Na postanowienie komisarza wyborczego uznające odwołanie za nieuzasadnione 
osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji 
Wyborczej w terminie 3 dni od daty doręczenia postanowienia komisarza wyborczego. 
Państwowa Komisja Wyborcza rozpatruje skargę i wydaje postanowienie w terminie 3 
dni. Od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny.] 

 
Art. 436. 

§ 1. Gminna komisja wyborcza skreśla z zarejestrowanej listy kandydatów nazwisko 
kandydata, który zmarł, utracił prawo wybieralności, złożył nieprawdziwe 
oświadczenie, o którym mowa w art. 426 § 2, został zgłoszony jako kandydat do więcej 
niż jednego organu stanowiącego, o którym mowa w art. 5 pkt 3, w więcej niż jednym 
okręgu wyborczym lub na więcej niż jednej liście kandydatów lub złożył oświadczenie 
na piśmie o wycofaniu zgody na kandydowanie, i zawiadamia o tym niezwłocznie 
właściwego pełnomocnika wyborczego. 

§ 2. Jeżeli skreślenie nazwiska kandydata nastąpiło wskutek śmierci kandydata i powoduje, 
że w okręgu wyborczym liczba kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w 
tym okręgu lub mniejsza od niej, komisja informuje właściwego pełnomocnika 
wyborczego o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Uzupełnienia listy dokonuje 
się najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów; w takim przypadku przepisu art. 427 § 
1 nie stosuje się. 

§ 3. Komisja unieważnia rejestrację listy, jeżeli pozostaje na niej mniej nazwisk kandydatów 
niż minimalna wymagana liczba kandydatów na liście lub jeżeli komitet wyborczy 
powiadomi komisję o swoim rozwiązaniu. [Od uchwały komisji nie przysługuje środek 
prawny.] 

§ 4. Oświadczenie o wycofaniu zgody na kandydowanie złożone w terminie krótszym niż 14 
dni przed dniem wyborów nie wywołuje skutku, o którym mowa w § 1, chyba że na 
liście nie pozostaje nazwisko żadnego kandydata. 

§ 5. O skreśleniu nazwiska kandydata i zgłoszeniu nowego kandydata, a także o 
unieważnieniu zarejestrowanej listy kandydatów z przyczyn, o których mowa w § 3, 
komisja zawiadamia niezwłocznie wyborców danego okręgu wyborczego oraz 
komisarza wyborczego. 

§ 6. W przypadku rozwiązania komitetu wyborczego w trybie, o którym mowa w art. 101 § 
1, właściwa terytorialna komisja wyborcza unieważnia rejestrację list tego komitetu. 

 


