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Procedury wyborcze  
w krajach europejskich

1. Wprowadzenie1
 

Zasadą funkcjonowania każdego społeczeństwa demokratycznego jest sprawowanie wła-
dzy przez osoby popierane przez większość. Większość wyraża swoją wolę poprzez udział 
w głosowaniu. Obowiązują więc zasady, umożliwiające wszystkim obywatelom udział w wy-
borach. Wybory służą do obsadzania rozmaitych stanowisk w państwie, od wójta po prezy-
denta kraju, oraz do wyłaniania ustawodawczych ciał kolegialnych, od rady gminy po obie 
izby parlamentu. Prawo do udziału w rzetelnie przeprowadzanych wyborach należy do kanonu 
praw człowieka i obywatela. Zarazem też rozumienie pojęcia „rzetelne wybory” bywa bardzo 
rozmaite i rozmaite są rozwiązania przyjmowane w konstytucjach i ordynacjach wyborczych, 
obowiązujących we współczesnych społeczeństwach demokratycznych. Nie ma więc jednoli-
tego wzorca przeprowadzania wyborów. Przyjmuje się jednak, że warunkiem uznania danego 
państwa za demokratyczne są wolne wybory parlamentarne. Spełniają one standardy demokra-
cji, jeśli są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie2. 

System wyborczy jest zbiorem zasad, rządzących wyborami, które de facto wpływają bez-
pośrednio na wynik wyborów – w istotnym stopniu decyduje on o charakterze ustrojowym 
państwa oraz kształcie jego sceny politycznej. Zgodnie z założeniami system wyborczy prze-
kłada wynik głosowania powszechnego na miejsca zajmowane przez kandydatów na stano-
wiska w organach uchwałodawczych, reprezentujących siebie lub partie polityczne i ugru-
powania wyborcze. Ale w istocie wynik wyborów jest odbiciem procedury wyborczej, a nie 
faktycznie oddanych głosów, odzwierciedlających preferencje wyborców.

Ordynacja wyborcza jest zbiorem przepisów regulujących sposób przeprowadzenia wybo-
rów ze szczególnym uwzględnieniem sposobu liczenia głosów, co ma szczególne znaczenie 
w wyborach parlamentarnych w przypadku ordynacji proporcjonalnej.

1  Niniejsza część pochodzi w większości z opracowania Andrzeja Krasnowolskiego Koncepcje systemów wy-
borczych, OT– 578, Kancelaria Senatu, marzec 2010 r.

2  W literaturze polskiej kompendium informacji dotyczących systemów wyborczych przedstawił Arkadiusz Żu-
kowski, Systemy wyborcze. Wprowadzenie, wydanie drugie poszerzone i uaktualnione, Wyższa Szkoła Pedagogicz-
na, Olsztyn 1999, s. 187. 
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Systemy wyborcze powinny być dostosowane do warunków i potrzeb danego państwa. Ich 
charakter może wynikać z tradycji (np. Wielka Brytania), doświadczeń historycznych (np. 
Niemcy) czy zróżnicowania kulturowego i etnicznego. 

Kształt systemu wyborczego w poważnym stopniu jest wynikiem gry interesów partii po-
litycznych. Układ partyjny w parlamencie może spowodować, iż ustawodawca kierując się 
przewidywanymi zyskami politycznymi w wyborach, wprowadzi instrumentalnie korzystne 
dla siebie uregulowania prawa wyborczego. Wprowadzenie nowych regulacji w prawie wy-
borczym spowodowane jest kalkulacjami i przewidywaniami liderów partyjnych, że system 
ten będzie działał na korzyść ich partii. Czasami takie rachuby, jak wykazują doświadczenia 
historyczne, są bardzo zawodne.

System wyborczy w sposób znaczący determinuje naturę politycznej rywalizacji w cza-
sie kampanii wyborczej. Może on zwiększyć lub ograniczyć liczbę partii reprezentowanych 
w parlamencie. System wyborczy wpływa również na kształt systemu partyjnego. Wzajemne 
interakcje między systemem wyborczym a systemem partyjnym są skomplikowane. Francuski 
politolog Maurice Duverger sformułował w 1951 roku w odniesieniu do większościowych 
i proporcjonalnych systemów wyborczych prawo, głoszące, iż istnieje relacja między zastoso-
waną formułą wyborczą a kształtem systemu partyjnego3. 

Dwa główne rodzaje systemów wyborczych to system większościowy i system proporcjo-
nalny. System proporcjonalny ma zastosowanie wyłącznie w wyborach do ciał kolegialnych. 

Najstarszą zasadą dokonywania wyborów była zasada jednomyślności. Starożytne źró-
dła wskazują, że była ona powszechnie obowiązująca w zgromadzeniach najstarszych kultur 
miejskich Mezopotamii, w Sumerze, Asyrii, Babilonie, na agorach Aten i Sparty, na zgro-
madzeniach plemion germańskich, w społecznościach prekolumbijskiej Mezoameryki i we 
wczesnych wspólnotach chrześcijańskich. Formalnie zasada podejmowania decyzji na drodze 
jednomyślności została zapisana w Kodeksie Justyniana (opracowanym w latach 528–534), 
w którym zostało przesądzone, iż „co wszystkich dotyczy podobnie, przez wszystkich winno 
być zatwierdzone”4. Również Kościół katolicki przyjął w V wieku zasadę „kto rządzi wszyst-
kimi powinien być wybrany przez wszystkich” – nadal obowiązuje ona podczas wyboru pa-
pieża.

W kulturach ludzkich system większościowy od prawieków był stosowany do podejmo-
wania zbiorowych decyzji oraz wyboru reprezentantów danych zbiorowości. Ale zasada wy-
borów większościowych została ponownie odkryta i prawnie uzasadniona oraz uregulowana 
w czasach nowożytnych. Obecnie system wyborów większościowych związany jest silnie 
z tradycją angielską i ma powszechne zastosowanie w krajach anglosaskich. W większości 
wyborów przeprowadzanych przy zastosowaniu ordynacji większościowej każdemu okręgo-
wi wyborczemu przypada jeden mandat. Uzyskuje go kandydat, który zdobędzie największą 
ilość głosów. Rozmaite kraje stosujące ordynację większościową przyjmują również wariant 
z okręgami kilkumandatowymi. System wyborów większościowych praktykowany jest m. in. 
w Wielkiej Brytanii i wszystkich jej byłych koloniach, w Stanach Zjednoczonych, Francji, 
a także w Polsce, w wyborach do Senatu i od roku 2014 w wyborach radnych gmin w gminach 
niebędących miastami na prawach powiatu. System większościowy, poprzez ograniczenie licz-
by ugrupowań w parlamencie, prowadzi zazwyczaj do powstania jednopartyjnych większości. 

Ordynacja większościowa powoduje wytworzenie dwubiegunowej sceny politycznej po-
przez mechanizm zwany przez politologów prawem Duvergera. Kandydaci zrzeszają się 

3  Maurice Duverger, Les Partis Politiques, Librairie Armand Colin, Paris 1951.
4  Cyt. za J. M. Colomer, The Strategy and History of Electoral System Choice, s.15, w: Colomer Joseph M. ed., 

Handbook of Electoral System Choice, Palgrave-Macmillan, London 2004, s. 3–78. Autor ten przedstawił szczegó-Autor ten przedstawił szczegó-
łowy przegląd historycznych koncepcji metod wyborczych.
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jeszcze przed wyborami – wymusza to fakt, iż w każdym okręgu wygrać może tylko jeden 
człowiek. Słabe ugrupowania nie mogą mieć nadziei, że dostaną choć 5%: bierze się wszystko 
albo nic. Dlatego różne zbliżone poglądowo ugrupowania polityczne muszą się porozumieć 
(„w tym okręgu wystawiamy razem kandydata z naszej partii, a w drugim z waszej”) i zjed-
noczyć. Warunkiem jest jednoturowość – bez dogrywki pomiędzy dwoma kandydatami z naj-
większą ilością głosów (w przypadku gdy uzyskają jednakową ilość głosów – o zwycięstwie 
decyduje losowanie). Wybory jednoturowe, z warunkiem uzyskania względnej większości, 
stosują wszystkie kraje anglosaskie (m. in. USA, Wielka Brytania i jej byłe kolonie), a dwu-
turowe, z koniecznością uzyskania przez zwycięzcę większości bezwzględnej, stosuje m. in. 
Francja i jej byłe kolonie. 

Cechą charakterystyczną tej ordynacji jest oddawanie głosu na pojedynczego kandydata, 
a nie jak w ordynacji proporcjonalnej na listę kandydatów. 

Zasada „zwycięzca bierze wszystko” powoduje znaczne zniekształcenie woli wyborców. 
Przykładem takiego zniekształcenia mogą być wybory w Wielkiej Brytanii w 1974 roku5. 
Konserwatyści uzyskali wówczas 38,1% głosów i 46,5% mandatów. Laburzyści uzyskali 
37,2% głosów i 48,6% mandatów. Natomiast liberałowie zdobyli 13,3% głosów, uzyskując 
tylko 2,2% mandatów. Jak widać z powyższych danych, najwięcej mandatów zdobyła partia, 
która miała drugie miejsce w liczbie uzyskanych głosów. Nadto, aby otrzymać jeden mandat 
konserwatyści potrzebowali około 40 tysięcy głosów, laburzyści około 39 tysięcy głosów, 
a liberałowie aż 433 tysiące. W praktyce oznaczało to, że siła głosu oddanego na Partię Libe-
ralną wynosiła 1/10 siły głosu oddanego na konserwatystów lub laburzystów. 

Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii w maju 2015 roku ożywiły debaty nad niespra-
wiedliwością systemu większościowego oraz nad wypaczaniem przez niego woli wyborców. 
Wybory te bezapelacyjnie wygrali konserwatyści. Oto szczegółowe wyniki wyborów do Izby 
Gmin, wraz z liczbą zdobytych mandatów:

1. Partia Konserwatywna: 11,334,726 (36.9%) głosów, 331 miejsc;
2. Partia Pracy: 9,347,324 (30.4%) głosów, 232 miejsca;
3. Partii Niepodległości Wielkiej Brytanii (UKIP): 3,881,064 (12.6%) głosów, 1 miejsce;
4. Partia Liberalno-Demokratyczna: 2,415,862 (7.9%) głosów, 8 miejsc;
5. Szkocka Partia Narodowa (SNP): 1,454,436 (4.7%) głosów, 56 miejsc;
6. Partia Zielonych: 1,156,149 (3.8%) głosów, 1 miejsce;
7. Democratic Unionist Party: 184,260 (0.6%) głosów, 8 miejsc;
8. Plaid Cymru: 181,704 (0.6%) głosów, 3 miejsca;
9. Sinn Fein: 176,232 (0.6%) głosów, 4 miejsca;

10. Ulster Unionist Party: 114,935 (0.4%) głosów, 2 miejsca;
11. Social Democratic and Labour Party: 99,809 (0.3%) głosów, 3 miejsca;
12. Kandydaci niezależni: 98,711 (0.3%) głosów, 1 miejsce.
Zwraca uwagę, że Partia Niepodległości Wielkiej Brytanii Nigela Farage’a, na którą odda-

no prawie 4 miliony głosów i która zdobyła poparcie blisko 13% wyborców – uzyskała jedynie 
1 mandat. Szkocka Partia Narodowa uzyskując niespełna półtora miliona głosów (poparcie 
4,7% wyborców) uzyskała 56 miejsc, stając się trzecią największą siłą polityczną w kraju. 
Interesujące wnioski dotyczące praktycznych rezultatów brytyjskiego systemu wyborczego 
można wyciągnąć z kolejnego zestawienia: Liberalni Demokraci uzyskując poparcie blisko 
dwóch i pół miliona osób (7,9% wyborców) uzyskali 8 mandatów. Także 8 mandatów zdobyła 
Democratic Unionist Party, na którą głos oddało niespełna 190 tysięcy osób (0,6% wyborców).

5  Banaszak B., Preisner A., Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 1992, s. 164, cyt. za Szalek M., Sejm III i IV kadencji w świetle większościowej ordynacji wybor-
czej, Wrocław 2006, s. 21.
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W Wielkiej Brytanii działa obecnie co najmniej pięć organizacji pozarządowych, których 
głównym celem jest reforma ordynacji wyborczej. Stwierdzają oni, że obecny system jest nie-
sprawiedliwy i niedemokratyczny. Nie oddaje on faktycznych preferencji wyborczych obywateli 
i działa na utrzymanie status quo w polityce, preferując dwie tradycyjne partie brytyjskie. Me-
chanizmy wyborcze prowadzą do marnotrawienia głosów istotnej części wyborców, nieuzysku-
jących swej reprezentacji w parlamencie, i skłania ich do rezygnacji z aktywności wyborczej. 

Ordynacja proporcjonalna powstała jako próba uniknięcia wypaczenia woli wyborców, 
będącej rezultatem wyborów przeprowadzanych w systemie większościowym. Zgodnie z za-
łożeniami miała doprowadzić do podziału miejsc wybieralnych z oddaniem proporcji głosów, 
które zostały oddane na poszczególne listy kandydatów. Zasadą jest bowiem nie indywidualne 
kandydowanie, lecz kandydowanie na listach, przedstawianych przez partie polityczne bądź 
ugrupowania wyborcze. 

Idea opracowania sprawiedliwszego systemu wyborczego powstała w dobie Oświecenia. 
Jej wielkim zwolennikiem był między innymi francuski filozof-racjonalista, matematyk, eko-
nomista i działacz polityczny, markiz Jean Antoine de Condorcet. Był on autorem koncepcji 
zastosowania matematyki przy opracowaniu metod liczenia głosów w wyborach. W 1785 roku 
zaproponował on wprowadzenie proporcjonalnego systemu wyborczego. Propozycję stosowa-
nia ordynacji proporcjonalnej zgłosił również hrabia Honoré de Mirabeau podczas przemówie-
nia na Zgromadzeniu Prowansji 30 stycznia 1789 r. 24 czerwca tegoż roku również Antoine 
Louis de Saint-Just zaproponował Konwentowi Narodowemu głosowanie metodą pojedyncze-
go głosu nieprzechodniego w całej Francji, ustanowionej jako jeden okręg wyborczy6.

Następnie w 1815 i w 1820 roku znakomity francuski matematyk i logik Joseph Diaz Ger-
gonne zaproponował w dwóch swych artykułach zamieszczonych w słynnych Annales de ma-
thématiques pures et appliquées zastosowanie matematyki do systemu wyborczego7. 

Niezależnie, opracowania proporcjonalnego systemu wyborczego podjął się w 1821 roku 
Thomas Wright Hill, nauczyciel z Birmingham, na użytek wyborów w Society for Literary and 
Scientific Improvement8. Jemu przypada zaszczyt opracowania pierwszej odmiany ordynacji 
proporcjonalnej, jaką był system pojedynczego głosu przechodniego. Dla celów politycznych 
pierwszy raz została zastosowana przez jego syna, Rolanda Hilla, w roku 1840 w wyborach do 
Rady Miejskiej w Adelajdzie, w Południowej Australii. 

Wybory do duńskiego Folketingetu w 1856 roku były pierwszymi publicznymi, krajowymi 
wyborami przeprowadzonymi według ordynacji proporcjonalnej. Autorem opracowanej nie-
zależnie od innych metody pojedynczego przechodniego głosu był duński minister finansów, 
Carl Christopher Georg Andræ9. 

System wyborów proporcjonalnych powstał więc ostatecznie w połowie XIX wieku, na 
fali krytyki ordynacji większościowej jako wypaczającej wolę elektoratu i prowokującej nad-
użycia. Z szerszym wprowadzeniem go do życia politycznego i praktycznym jego zastosowa-
niem wiążą się nazwiska czterech działaczy. Byli to: Thomas Hare (Anglia), Victor d’Hondt 
(Belgia), Eduard Hagenbach-Bischoff (Szwajcaria) i André Sainte-Laguë (Francja)10. Do 

6  Clarence Hoag, George Hallet, Proportional Representation, The Macmillan, New York 1926, § 117.
7  J.D. Gergonne, Quelques remarques sur les élections, les assemblées délibérantes et le système représentatif, 

w: Annales de mathématiques pures et appliquées, T. VI, s. 1–11, lipiec1815 ; Sur les élections et le système repré-
sentatif, w: Annales de mathématiques pures et appliquées, T. X (lata 1819–1820), s. 281–288, cyt. za Christian 
Gérini, Les Annales de mathématiques pures et appliquées de Gergonne, Ed.du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 
2002, s. 5.

8  Clarence Hoag, George Hallet, op. cit., § 118.
9   ibidem, § 120.
10  Szczegółowe informacje zamieszcza Farell David M., Electoral systems: a comparative introduction, Pal-

grave, New York 2001, s. 70–71.
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jego rozpowszechnienia najbardziej przyczyniła się konferencja w Antwerpii, zorganizowa-
na w 1885 roku przez socjalistycznych działaczy belgijskich, działających w utworzonym 
w 1881 roku Association réformiste pour l’adoption de la représentation proportionnelle, któ-
rej jednym z założycieli był Victor d’Hondt, oraz przez działaczy szwajcarskich, działających 
w utworzonej wcześniej, bo w 1865 roku, Association Réformiste de Genève. 

Bezpośrednim efektem tej konferencji i aktywności działaczy belgijskiej Association Réfor-
miste było przyjęcie w Belgii ordynacji proporcjonalnej w wyborach w 1899 roku. Przy roz-
dziale mandatów miała zastosowanie metoda D’Hondta. Kolejnymi państwami, które przyjęły 
system proporcjonalny, były Holandia (1907) i Szwecja (1907). Po I wojnie światowej, w 1920 
roku, większość krajów kontynentalnej Europy przeszła na system wyborów proporcjonalnych. 

Od czasu konferencji w Antwerpii i stosowania ordynacji proporcjonalnej w wyborach 
ogólnopaństwowych prowadzony jest spór między zwolennikami i przeciwnikami obu wiel-
kich systemów wyborczych. Opowiedzenie się po jednej ze stron zależy od przyjętego priory-
tetu: czy jest nim skuteczność i stabilność rządów wyłanianych na podstawie ordynacji więk-
szościowych czy zwiększenie reprezentatywności ciał wybieralnych przez zagwarantowanie 
mniejszościom reprezentacji politycznej11. Zwolennicy ordynacji większościowej podkreślają 
powiązanie osoby wybieranej z wyborcami, zapominając jednak, że w wyniku zasady „zwy-
cięzca bierze wszystko” znacząca część elektoratu nie posiada swoich reprezentantów w orga-
nach ustawodawczych. 

Ordynacja proporcjonalna stosowana jest w większości kontynentalnych krajów europej-
skich w wyborach do ciał kolegialnych. Obowiązuje ona m. in. we wszystkich państwach 
skandynawskich (Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja), Austrii, Belgii, na Cyprze, 
w Danii, Grecji, Holandii, Irlandii, Portugalii i w Turcji. W wyborach do izb niższych parla-
mentu ten typ ordynacji przyjęła większość krajów postkomunistycznych: Bułgaria, Czechy, 
Estonia, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia i Ukraina. 

W celu rozdzielenia mandatów stosuje się różnego rodzaju przeliczenia liczby głosów pa-
dających na poszczególne listy wyborcze. Zazwyczaj stosuje się promującą większe ugrupo-
wania metodę d’Hondta lub metodę Sainte-Laguë›a. W efekcie przeliczenia wybrany kandydat 
niekoniecznie musi być tym, który uzyskał najwięcej głosów – zwykle w ordynacji propor-
cjonalnej jest to kandydat, który zajmował pierwsze miejsce na liście partyjnej, na którą padło 
najwięcej głosów. Pomimo tego system proporcjonalny uważany jest za lepiej oddający prefe-
rencje wyborców, choć ma licznych przeciwników.

Ordynacja proporcjonalna odwrotnie niż większościowa powoduje zrzeszanie się zbliżo-
nych poglądowo grup po wyborach, a nie w okresie je poprzedzającym. Procedura wyłaniania 
rządu po wyborach przeprowadzonych zgodnie z zasadą proporcjonalności zawsze jest długa 
i zabiera wiele czasu, długotrwałe bowiem są „targi koalicyjne”, trwające nawet po parę mie-
sięcy. Oto zestawienie przedstawiające łączny czas poświęcony tym „targom” w kilku pań-
stwach europejskich w okresie po II wojnie światowej: 

Austria  (1945–1996): 814 dni;
Finlandia  (1945–1995): 1 182 dni;
Belgia  (1946–1995): 1 241 dni;
Holandia (1945–1994): 1 253 dni;
Włochy  (1945–1994): 1 374 dni12. 

11  Obserwacja Bartłomieja Michalaka, Większościowy czy proporcjonalny. Spór o kształt systemu wyborczego, 
Dialogi Polityczne, nr 3-4/2004, s. 108-109. 

12  Czesław Oleksy i Jerzy Przystawa, Znaczenie ordynacji wyborczej dla funkcjonowania państwa i budowy spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Wystąpienie na konwersatorium Fundacji IUS ET LEX, Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 7 maja 2004. 
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Ścisłym europejskim rekordzistą czasu formowania rządu jest Belgia, w której w 2007 r. 
rząd tymczasowy, na 3 miesiące, powołano po 183 dniach, a w 2011 roku na powołanie no-
wego rządu trzeba było czekać 541 dni. Innymi rekordzistami są Holandia, gdzie w 1977 roku 
formowanie rządu trwało 208 dni, oraz Włochy, w których w 1979 roku powołanie rządu wy-
magało 126 dni.

Cechą charakterystyczną ordynacji proporcjonalnej jest oddawanie głosów na listę kandy-
datów, tzw. listę partyjną, a nie na pojedynczego kandydata, jak w systemie większościowym.

Proporcjonalne systemy wyborcze, właśnie poprzez przyjęte szczegółowe rozwiązania, 
stwarzają olbrzymie możliwości manipulowania wynikami, w lepszych bądź gorszych inten-
cjach. Podobne wyniki głosowania, w zależności od przyjętych szczegółowych rozwiązań sys-
temu wyborczego oraz formuł matematycznych decydujących o podziale miejsc, mogą dawać 
bardzo rozbieżne rezultaty w uzyskiwaniu miejsc w organie przedstawicielskim, do którego 
przeprowadzane były wybory. W zależności od systemu wyborczego zwycięska partia może 
samodzielnie sprawować rządy bądź dla ich sprawowania musi tworzyć koalicję z ugrupowa-
niem lub ugrupowaniami mniejszościowymi. Może również powstać sytuacja, w której partia 
uzyskująca najlepszy wynik wyborczy pozostaje w opozycji, gdyż władzę obejmuje koalicja 
partii o gorszym liczebnie poparciu społecznym. System wyborów większościowych nie stwa-
rza takich możliwości. 

Część krajów różnicuje wybory do izb niższych i wyższych parlamentu, przyjmując, jak 
w Polsce, model wyborów większościowych do izby wyższej i proporcjonalnych do izby 
niższej. 

Przegląd rozwiązań przyjętych w rozmaitych demokracjach na świecie pozwala na stwier-
dzenie, że istotą demokracji jest wyłącznie zapewnienie obywatelom wpływu na skład osobo-
wy ciał ustawodawczych od szczebla najmniejszych ogniw samorządu terytorialnego aż do 
poziomu parlamentu, natomiast metoda wyboru tych władz zależy od celów, które założyli 
sobie ustawodawcy. Na świecie istnieją setki systemów wyborczych, które mogą być sklasyfi-
kowane w kilku wielkich rodzinach. Klasyfikacja zaproponowana przez twórców Podręcznika 
Międzynarodowego Instytutu na Rzecz Demokracji i Wspierania Wyborów (IDEA) „Koncep-
cja systemów wyborczych”13 dzieli wszystkie systemy wyborcze na 9 grup, tworzących trzy 
wielkie rodziny:

1. rodzina systemów większościowych,
2. rodzina systemów mieszanych,
3. rodzina systemów proporcjonalnych. 
Rodzina systemów większościowych obejmuje następujące grupy:

a. większości względnej w okręgach jednomandatowych (np. Wielka Brytania, Kanada, 
Indie),

b. większości bezwzględnej w okręgach jednomandatowych (np. Francja, Ukraina),
c. większości względnej w okręgach kilkumandatowych  (np. Palestyna, Laos, Tajlandia),
d. głosowania większościowego kilkumandatowego na listy partyjne,
e. głosowania alternatywnego (np. Australia, Papua–Nowa Gwinea).

Rodzina systemów mieszanych (semiproporcjonalnych, czy też półproporcjonalnych) obej-
muje następujące grupy:

a. system pojedynczego głosu nieprzechodniego (np. Japonia w latach 1948–1993, Taj-
wan, Jordania),

b. system głosowania mieszanego bez wyrównania (np. Rosja, Japonia, Korea Płd.).
Rodzina systemów proporcjonalnych obejmuje następujące grupy:

13  Reynolds Andrew, Reilly Ben, La conception des Systèmes Électoraux. Un manuel de International IDEA 
(Institut International pour la Démocratie et l’Assistance Électorale), Stockholm 2002. 
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a. przedstawicielstwa proporcjonalnego z głosowaniem na listy (np. Republika Południo-
wej Afryki, Finlandia);

b. głosowania mieszanego z wyrównaniem (np. Niemcy, Nowa Zelandia);
c. głosowania pojedynczego z przenoszeniem (np. Irlandia, Malta). 

2. Badanie współczesnych procedur przeprowadzone za pośrednictwem ECPRD 

W grudniu 2014 r. Biuro Analiz i Dokumentacji za pośrednictwem Europejskiego Centrum 
Badań Parlamentarnych i Dokumentacji (The European Centre for Parliamentary Research and 
Documentation – ECPRD) zwróciło się do państw członkowskich organizacji z ankietą, zawie-
rającą kilkanaście pytań dotyczących podstawowych informacji o przyjętym systemie wybor-
czym oraz obowiązujących procedurach wyborczych14. Odpowiedzi udzieliło łącznie 36 państw, 
w okresie 19 grudnia 2014 r.–11 lutego 2015 r. Informacje nadesłały: Albania, Austria, Belgia, 
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, 
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael (należący do ECPRD, będąc krajem poza-
europejskim), Litwa, Luksemburg, Mołdawia, Norwegia, Portugalia, Republika Federalna Nie-
miec, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Wę-
gry, Wielka Brytania i Włochy. Do analizy całości materiałów dołączone zostały, w charakterze 
porównawczym, informacje dotyczące polskiego systemu wyborczego. 

3. Organ odpowiedzialny za organizację wyborów oraz jego powołanie 

Trudno jednoznacznie wskazać modelowe rozwiązanie w tym zakresie w Europie. Koniecz-
ne jest analizowanie danych na dwóch płaszczyznach: sposobu powoływania organu oraz jego 
składu. 

Najczęściej powołanie organu odpowiedzialnego za organizację wyborów powierzane jest 
parlamentowi samodzielnie bądź wraz z innymi organami państwa. Takie rozwiązanie zostało 
przyjęte przez 16 z przebadanych państw: przez Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację 
(z dziewięcioosobowego składu trzy osoby powołuje Sąd Najwyższy, pozostałe parlament), 
Czarnogórę, Islandię, Izrael, Litwę, Mołdawię (z dziewięciu osób jedną powołuje prezydent, 
pozostałe parlament), Portugalię (w dziesięcioosobowym składzie sześciu członków deleguje 
parlament, przewodniczącego wyznacza Rada Sądownictwa, a trzech członków wskazuje mi-
nisterstwo), Rosję (w piętnastoosobowej Centralnej Komisji po pięciu członków wyznaczają 
prezydent, Duma i Rada Federacji), Rumunii (w skład Centralnej Komisji Wyborczej wchodzi 
pięciu sędziów, nie więcej niż dwunastu przedstawicieli organizacji politycznych oraz przed-
stawiciele mniejszości narodowych obecnych w parlamencie), Serbii, Słowenii (dwóch sę-
dziów, dwóch prawników oraz przedstawiciele partii), Szwecji (Rada Nadzoru Wyborów skła-
da się z przewodniczącego - sędziego niebędącego parlamentarzystą oraz z sześciu członków 
powoływanych przez Riksdag), Ukrainę (parlamentarzyści dokonują wyboru spośród kandy-
datów zgłaszanych przez prezydenta) oraz przez Węgry.

Drugim najczęściej występującym rozwiązaniem jest powierzenie organizacji i nadzoru 
nad wyborami rządowi lub określonemu ministerstwu – tak jest w 10 przypadkach. W Luk-
semburgu i Szwajcarii zadania te powierzono rządowi. W Austrii, Belgii, na Cyprze, we Fran-
cji, w Grecji, Holandii i w Niemczech za wybory odpowiada bezpośrednio minister spraw 
wewnętrznych lub urzędnicy przez niego wyznaczeni. W przypadku Finlandii organem tym 

14  Całość ankiety zamieszczona w załączniku nr 2. 
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jest minister sprawiedliwości, a w Norwegii minister ds. samorządu lokalnego i rozwoju 
regionalnego.

Innym rozwiązaniem jest powierzenie nadzoru nad wyborami organom, w skład których 
wchodzą wyłącznie sędziowie, powoływani przez prezydenta na wniosek prezesów sądów 
(Polska), bądź powoływani bezpośrednio przez najwyższe sądy (Turcja, Włochy). W Hiszpa-
nii natomiast organ ten tworzą sędziowie Sądu Najwyższego wyznaczani w drodze losowania 
przez Radę Generalną Sądownictwa oraz profesorowie prawa, politologii lub nauk społecz-
nych, powoływani na wspólny wniosek zgłaszany przez partie.

W jednym przypadku, w Wielkiej Brytanii, brak jest centralnego organu nadzorującego 
wybory: system jest zdecentralizowany, a za przeprowadzanie wyborów odpowiadają wy-
działy władz lokalnych ds. wyborów. Istnieje brytyjska Komisja Wyborcza, składająca się 
z siedmiu Komisarzy Wyborczych powoływanych przez królową na podstawie rekomenda-
cji Izby Gmin na okres nieprzekraczający dziesięciu lat, z możliwością ponownego miano-
wania na drugą kadencję. Komisja ta nie jest organem odpowiedzialnym za przeprowadze-
nie wyborów, wspiera jedynie administrację wyborczą, zapewniając doradztwo i wsparcie 
administratorom.

Odpowiedzi uzyskane z poszczególnych krajów nie zawierają pełnych wyjaśnień, pozwala-
jących na precyzyjne zdefiniowanie, kto powoływany jest w skład państwowych komisji wy-
borczych. Można jednak stwierdzić, że w niektórych państwach do jej składu powoływani są 
sami parlamentarzyści albo przedstawiciele partii oraz koalicji biorących udział w wyborach 
(Albania, Słowacja) bądź parlamentarzyści wraz z osobami wyznaczonymi przez centralne 
organy państwowe (Chorwacja, Izrael, Mołdawia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowenia, Wę-
gry). W państwach, w których organizację wyborów powierzono rządowi lub jednemu z mini-
sterstw, za nadzór nad wyborami odpowiadają urzędnicy państwowi (Austria, Belgia, Estonia, 
Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria). W nie-
licznych krajach zadanie to powierzane jest sędziom lub wybitnym prawnikom (Hiszpania, 
Polska, Turcja, Włochy). 

4. Karty wyborcze 

Absolutna normą we wszystkich krajach uczestniczących w ankiecie jest stosowanie 
jako karty wyborczej pojedynczego arkuszu papieru, wielkości zależnej od liczby kandy-
datów. Istnieją dwa wyjątki. Pierwszym z nich jest Polska, która dopuszcza stosowanie 
„książeczki”, czyli wielu stron wspólnie połączonych. Drugi to Słowacja, gdzie w przy-
padku wyborów do Rady Narodowej i do PE każda partia ma swoją kartę wyborczą, 
a wyborca wybiera jedną kartkę (opowiadając się za daną partię), którą wkłada do koperty 
i wrzuca do urny. 

5. Systemy wyborcze 

Odpowiedzi na to pytanie okazały się niezmiernie mylące, gdyż część respondentów ogra-
niczyła się do podania jednej odpowiedzi, można domyślać się, że odnoszącej się do wyborów 
parlamentarnych, część natomiast udzieliła odpowiedzi szczegółowej. W sposób oczywisty 
grupa państw, która podała w odpowiedzi wyłącznie „system proporcjonalny” odnosiła się do 
wyborów samorządowych i parlamentarnych, gdyż na urząd prezydenta, o ile nie jest on wy-
bierany przez parlament, wybory odbywają się zawsze na drodze większościowej.
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System proporcjonalny obowiązuje w: Albanii, Austrii, Belgii, Czarnogórze, Danii, Estonii, 
Finlandii, Grecji, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraelu, Mołdawii, Niemczech, Portugalii, Serbii, 
Słowenii, Szwecji, Turcji i we Włoszech.

Równolegle oba  systemy są stosowane w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, na 
Cyprze, we Francji, Hiszpanii, na Litwie, w Luksemburgu, Niemczech, Polsce, Rosji, Rumu-
nii, Słowacji, Szwajcarii, na Ukrainie, Węgrzech oraz w Wielkiej Brytanii. Generalnie, system 
większościowy ma zastosowanie zawsze w przypadku wyborów prezydentów państwa oraz 
wójtów i burmistrzów, a także w wyborach senatorów. 

Odbiegające od schematu są rozwiązania przyjęte w kilku z tych państw.
W Niemczech w wyborach do Bundestagu każdy wyborca dysponuje dwoma głosami. Pierw-

szy głos oddaje w systemie większościowym, wskazując imiennie konkretną osobę, drugi zaś 
głos oddaje na listy partyjne krajów związkowych – w ten sposób połowa członków Bundestagu 
zostaje wybrana w systemie proporcjonalnym, druga zaś w systemie większościowym. 

Również na Ukrainie połowa deputowanych wybierana jest w wyborach większościowych, 
zaś druga – w wyborach proporcjonalnych. 

Na Węgrzech wybory do parlamentu odbywają się przy użyciu systemu mieszanego. 106 
parlamentarzystów wybieranych jest w okręgach jednomandatowych, w których stosuje się 
system większościowy, dalszych 93 parlamentarzystów uzyskuje mandat z listy krajowej, 
w oparciu o system proporcjonalny.

6. Otwarte i zamknięte listy w wyborach proporcjonalnych

W systemie list otwartych wyborca oprócz dokonania wyboru listy wyborczej, partyjnej, 
lub koalicyjnej, wskazuje również konkretnego kandydata, wyznaczając swoją preferencję 
w zdobyciu przez niego mandatu. W systemie list zamkniętych o zdobyciu mandatu decyduje 
kolejność ułożona przez tworzących daną listę wyborczą. 

System list otwartych stosowany jest w Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowinie, na Cyprze, 
w Danii, Estonii, Polsce, na Słowacji, w Szwajcarii i w Szwecji. 

Listy zamknięte stosowane są przez Albanię, Chorwację, Czarnogórę, Francję, Hiszpanię, 
Islandię, Izrael, Mołdawię, Niemcy, Norwegię, Portugalię, Rosję, Serbię, Słowenię, Turcję, 
Ukrainę i Włochy.

W Wielkiej Brytanii wyborca, głosując w Systemie Dodatkowego Reprezentanta, oddaje 
dwa głosy. Pierwszy głos oddaje na konkretnego kandydata w okręgu wyborczym. Drugi, na 
oddzielnej karcie do głosowania, oddaje na zarejestrowaną w regionie listę partyjną (bez moż-
liwości wskazania preferencji osobowych). System zamkniętej listy partyjnej jest stosowany 
w Wielkiej Brytanii od 1999 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego (w Irlandii Pół-
nocnej w wyborach do PE stosowany jest system pojedynczego głosu przechodniego – Single 
Transferable Vote). 

W Norwegii natomiast, przy obowiązującym systemie zamkniętych list, zgłaszanych przez 
partie polityczne lub inne grupy (z określoną liczbą sygnatariuszy), wyborcy mogą oddać do-
datkowo głosy na kandydatów lub głosować także na kandydatów na innych listach. 

7. Powoływanie członków komisji wyborczej szczebla podstawowego

Powoływanie komisji wyborczych należy analizować w dwóch aspektach: kto ma upraw-
nienia do powołania komisji oraz kto jest wybierany do składu komisji.
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Wyjątkowym rozwiązaniem jest wyznaczanie członków komisji szczebla podstawowe-
go poprzez losowanie spośród wyborców – takie rozwiązanie przyjęła jedynie Hiszpania. 
Rumunia przyjęła również rozwiązanie jedyne w swoim rodzaju: przewodniczący komisji 
wyborczych wybierani są drogą losowania spośród prawników i sędziów pokoju zamiesz-
kujących w danym okręgu wyborczym. Równie rzadkim rozwiązaniem jest powoływanie 
komisji przez krajową komisję wyborczą – tak jest w przypadku Albanii i Słowenii. W przy-
padku Niemiec komisję lokalną powołuje rząd kraju związkowego. Rzadkim rozwiązaniem 
jest powoływanie komisji przez sędziego lub poprzez lokalny sąd –  tak jest w Belgii, Grecji 
i Luksemburgu.

Najczęściej jednak powołanie komisji wyborczej stopnia podstawowego powierza-
ne jest samorządowi lokalnemu: radzie gminy bądź burmistrzowi (wójtowi). Tak jest 
w przypadku Bośni i Hercegowiny, Holandii, Islandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Serbii 
i Szwecji.

Do składu komisji szczebla podstawowego najczęściej powoływani są przedstawicie-
le partii politycznych: tak jest w przypadku Albanii, Litwy, Polski, Portugalii, Rumunii, 
Szwajcarii, Turcji i Ukrainy. W Austrii, Chorwacji, Estonii, Francji i Słowenii do skła-
du komisji powoływani są przedstawiciele partii politycznych i kandydatów oraz urzęd-
nik bądź urzędnicy. W przypadku Słowenii i Włoch przewodniczącym komisji musi być 
prawnik lub sędzia, natomiast członkowie komisji delegowani są przez partie polityczne. 
Wyłącznie urzędnicy powoływani są do komisji szczebla podstawowego w Belgii, Bośni 
i Hercegowinie oraz na Cyprze. W kilku krajach w skład tych komisji obligatoryjnie po-
woływani są radni i przedstawiciele partii biorących udział w wyborach: tak jest w przy-
padku Mołdawii i Węgier. Natomiast w Danii do komisji szczebla podstawowego powo-
ływani są radni i urzędnicy. 

8. Dopuszczone przez prawo wyborcze  
metody głosowania  

inne niż głosowanie osobiste w lokalu wyborczym 

W ankiecie zamieszczone zostało pytanie dotyczące dopuszczonych przez prawo wyborcze 
metod głosowania innych niż głosowanie osobiste w lokalu wyborczym. Metody te, zwane 
profrekwencyjnymi, mają na celu umożliwienie wzięcia udziału w głosowaniu osobom, które 
z różnych względów (niepełnosprawność, przebywanie za granicą, obowiązki pracownicze 
itp.) nie mogą oddać głosu w lokalu wyborczym w dniu wyborów. Spośród wszystkich kra-
jów, które wzięły udział w ankiecie jedynie cztery nie dopuszczają takich metod. Są to: Cypr, 
Rumunia, Turcja i Grecja. 

Odpowiedzi respondentów pozwoliły na wyodrębnienie pewnych podkategorii w ramach 
metod, o które pytano. I tak, głosowanie przez osobę trzecią upoważnioną przez wyborcę rów-
nie często występuje w formie głosowania przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia, 
jak pomocy osoby towarzyszącej wyborcy w lokalu wyborczym w dokonaniu aktu głosowania 
jedynie na podstawie zgłoszenia tego faktu komisji wyborczej. Również głosowanie poza lo-
kalem wyborczym może odbywać się z pomocą mobilnej urny, którą wyznaczeni członkowie 
komisji wyborczej dostarczają do domu wyborcy, ale też w tworzonych specjalnie w tym celu 
mobilnych komisjach wyborczych, które w dniu wyborów przemieszczają się odbierając gło-
sy od wyborców w domach, zakładach zdrowotnych i opiekuńczych oraz zakładach karnych. 
„Inne metody” to różne formy głosowania przedterminowego. 
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Metody głosowania

Przez pełnomocnika

Koresponden-
cyjne

Głosowanie elektroniczne Poza lokalem wybor-
czym (mobilna urna)

Inne
Na pod-
stawie 
pełno-

mocnic-
twa

Z pomocą 
osoby  

trzeciej  
w lokalu  

wyborczym

W lokalu 
wyborczym

Przez  
internet

Mobilna 
urna

Mobilny 
lokal  

wyborczy

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Albania

Belgia

Francja

Holandia

Polska

Szwecja

Wielka  
Brytania

Chorwacja

Czarnogóra

Estonia

Hiszpania

Litwa

Niemcy

Szwajcaria

Austria

Belgia 

BiH* 

Estonia

Finlandia

Francja 

Hiszpania

Holandia 

Islandia

Litwa

Luksemburg

Niemcy

Polska

Słowacja 

Słowenia

Szwajcaria

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy 

Belgia

Francja 

Mołdawia

Szwajcaria

Estonia

Szwajcaria

BiH*

Chorwacja

Czarnogóra

Estonia

Finlandia

Litwa

Mołdawia

Norwegia

Rosja

Słowacja

Słowenia

Ukraina

Węgry

Włochy

Austria

Holandia

Niemcy

Austria

BiH*

Dania

Litwa

Norwegia

Portugalia

Słowenia

Szwecja

*Bośnia i Hercegowina
Poniżej zamieszczono charakterystykę poszczególnych metod opisanych w ankiecie. 

8.1. Głosowanie poprzez pełnomocnika. Procedura udzielania upoważnienia 

Głosowanie przez osoby trzecie w imieniu wyborcy możliwe jest w czternastu z ankietowa-
nych krajów. W Chorwacji, Czarnogórze, Estonii, Hiszpanii, na Litwie, w Niemczech i Szwaj-
carii (tylko niektóre kantony), jeśli wyborca nie jest w stanie wypełnić karty do głosowania, 
prawo wyborcze dopuszcza wypełnienie jej przez osobę towarzyszącą wyborcy w lokalu wy-
borczym zgodnie z jego instrukcją. Fakt ten należy zgłosić komisji wyborczej, która odnoto-
wuje go w protokole. W takim wypadku pisemne pełnomocnictwo nie jest wymagane. W Es-
tonii niezbędne jest natomiast przedstawienie komisji zaświadczenia o niepełnosprawności.

W pozostałych siedmiu krajach wyborca udziela pełnomocnictwa osobie trzeciej, która do-
konuje aktu głosowania w jego imieniu. Niektóre z krajów (Belgia, Francja) wskazały przy-
czyny, które muszą zaistnieć, aby można było udzielić pełnomocnictwa (stan zdrowia, obo-
wiązki zawodowe, itp.). Procedura we wszystkich tych krajach jest podobna. Wyborca, który 
zamierza głosować przez pełnomocnika, zwraca się na piśmie (z wykorzystaniem oficjalnego 
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formularza) do władz gminy, gdzie został zarejestrowany. We wniosku wyborca wskazu-
je pełnomocnika. Do formularza dołączona jest zgoda pełnomocnika oraz zaświadczenie 
z gminy, że jest on zarejestrowany jako wyborca w tym samym okręgu wyborczym. Władze 
gminy przesyłają wyborcy stosowne pełnomocnictwo, które przekazuje on swojemu pełno-
mocnikowi.

8.2. Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne jest najczęściej dopuszczoną metodą głosowania poza loka-
lem wyborczym. Możliwe jest ono w dwudziestu krajach, przy czym w sześciu (Belgia, Bośnia 
i Hercegowina, Francja, Holandia, Węgry i Włochy) dotyczy jedynie obywateli przebywają-
cych (zamieszkujących) za granicą. Na Słowacji głosowanie korespondencyjne  dopuszcza się 
jedynie w wyborach parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego. Procedura głosowania 
we wszystkich krajach jest podobna. Wyborca zgłasza, w określonym prawem terminie, odpo-
wiedniej instytucji (komisja wyborcza, władze gminy) chęć głosowania korespondencyjnego 
i otrzymuje komplet dokumentów niezbędnych do jego dokonania. 

W Wielkiej Brytanii wyborca może otrzymać zezwolenie na głosowanie korespondencyjne 
w określonych wyborach lub na stałe. 

8.3. Głosowanie elektroniczne – przez internet zdalnie bądź w lokalu wyborczym

Niewiele krajów (pięć) dopuszcza głosowanie elektroniczne zarówno w lokalu wybor-
czym, jak przez internet. Elektroniczne głosowanie w lokalu wyborczym możliwe jest w Bel-
gii (w większości lokali wyborczych), Francji (w niektórych lokalach wyborczych), Mołdawii 
i Szwajcarii, natomiast przez internet w Estonii i Szwajcarii, przy czym Szwajcaria wpro-
wadziła próbny system głosowania elektronicznego, zarówno w lokalach, jak przez internet. 
W Hiszpanii przeprowadzono próby głosowania elektronicznego w niektórych lokalach wy-
borczych we wspólnotach autonomicznych. Szwecja planuje wprowadzenie głosowania przez 
internet w 2018 r.

8.4. Osobiste głosowanie poza lokalem wyborczym (mobilna urna)

W czternastu ankietowanych krajach prawo wyborcze dopuszcza głosowanie w domu wy-
borcy. W wypadku, kiedy stan zdrowia wyborcy nie pozwala na głosowanie w lokalu wy-
borczym, zwraca się on z wnioskiem do odpowiedniego organu o umożliwienie mu oddania 
głosu w miejscu zamieszkania. Procedura przeprowadzenia głosowania w tym przypadku jest 
zbliżona we wszystkich krajach. Komisja wyborcza, właściwa dla okręgu wyborczego miej-
sca zamieszkania wyborcy, deleguje co najmniej dwóch swoich członków, którzy udają się do 
wyborcy i przeprowadzają głosowanie. Po potwierdzeniu tożsamości wyborca oddaje głos do 
urny, która następnie zostaje zapieczętowana. Wyjątkiem jest Litwa, gdzie od wyborcy odbiera 
się zapieczętowaną kopertę zawierającą kartę do głosowania. 

Oprócz głosowania w domu wyborcy mobilne urny stosowane są również w celu umoż-
liwienia głosowania osobom przebywającym w szpitalach (Norwegia, Słowacja, Włochy), 
domach opieki społecznej (Norwegia, Słowacja) i zakładach karnych (Mołdawia, Słowacja).

W Austrii, Holandii i Niemczech władze gminne tworzą mobilne komisje wyborcze. W Ho-
landii władze lokalne określają czas ich otwarcia i lokalizację w dniu wyborów, a następnie 
podają te informacje do publicznej wiadomości. W Niemczech są one tworzone w celu umoż-
liwienia głosowania osobom przebywającym w małych szpitalach, domach starców i domach 
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opieki, klasztorach, ośrodkach socjoterapii i zakładach karnych. W Austrii, oprócz powyż-
szych, komisje te odwiedzają także wyborców w domach. 

Wyjątkowe zastosowanie mobilnej urny przyjęła Norwegia. Jeśli wyborca nie jest w sta-
nie wejść (np. z powodu niepełnosprawności) do lokalu wyborczego, dwóch członków ko-
misji wyborczej wynosi urnę wyborczą poza lokal wyborczy, aby umożliwić wyborcy gło-
sowanie. 

8.5. Inne metody głosowania

Kraje (siedem), które odpowiedziały pozytywnie na to pytanie, wskazały na głosowanie 
przedterminowe jako „inną” metodę głosowania. Przyjmuje ono różne formy. Jeśli w gminie 
istnieje stała komisja wyborcza, wyborca może zagłosować w komisji (Austria, Słowenia), 
jeśli nie, to w siedzibie władz lokalnych organizuje się w określonym terminie przed dniem 
wyborów lokal wyborczy (Litwa, Szwecja). W Danii głosowanie przedterminowe odbywa się 
korespondencyjnie. 

Bośnia i Hercegowina wskazała jako „inną” metodę tzw. głosowania „w kopercie”. Ma 
ono miejsce, kiedy osoba zarejestrowana  w Centralnym Rejestrze Wyborców jako głosująca 
poza granicami kraju chce oddać głos w kraju. Osoba taka ma prawo do oddania swojego 
głosu w zamkniętej kopercie w lokalu wyborczym właściwym ze względu na miejsce za-
mieszkania.

Najczęściej stosowaną metodą głosowania poza lokalem wyborczym jest głosowanie ko-
respondencyjne (w dwudziestu krajach), z czego w sześciu krajach jest dostępne jedynie dla 
wyborców zamieszkałych za granicą. W siedemnastu krajach obywatele mają możliwość 
głosowania za pomocą mobilnej urny. Kolejne rozwiązanie to głosowanie z pomocą peł-
nomocnika lub osoby towarzyszącej wyborcy w lokalu wyborczym (czternaście krajów). 
Wybory przedterminowe, zawierające się w kategorii „inne” stosowane są w siedmiu kra-
jach. W kategorii tej wymieniono również, opisane powyżej, głosowanie „za pomocą ko-
perty”. W stosunkowo niewielkiej ilości krajów dopuszczone jest głosowanie elektroniczne 
w lokalu wyborczym lub przez internet. Oddanie głosu przez internet możliwe jest jedynie 
w dwóch krajach. 

9. Sposoby przeliczania głosów w komisjach obwodowych

Wśród analizowanych krajów rozwiązaniem najczęściej przyjętym jest dokonywanie prze-
liczania oddanych głosów przez wszystkich członków komisji. Jednak w niektórych krajach 

 
8 
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14 
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realizowane są odmienne scenariusze. W Albanii, Belgii i Portugalii prawo przeliczania służy 
upoważnionej części członków komisji. We Francji i na Islandii głosy przeliczają skrutatorzy, 
powoływani spośród wyborców, z tym, że we Francji głosy przeliczane są w lokalu komisji 
szczebla podstawowego, natomiast na Islandii przeliczanie odbywa się w centrum liczenia 
głosów. W Rosji głosy przeliczają wszyscy obecni w lokalu wyborczym: członkowie komisji 
obwodowej, pracownicy administracyjni, kandydaci, ich pełnomocnicy, a także osoby upo-
ważniane przez kandydatów do nadzorowania wyborów oraz osoby reprezentujące koalicje 
wyborcze. 

Przeliczanie poza lokalem wyborczym, w okręgowym lub regionalnym centrum przelicza-
nia głosów, odbywa się, poza Islandią, także w Finlandii, Irlandii oraz w Wielkiej Brytanii. 
W Bośni i Hercegowinie liczenie głosów dokonuje się w lokalach wyborczych, z wyjątkiem 
przypadków, gdy Centralna Komisja Wyborcza decyduje, że karty do głosowania powinny być 
liczone w jednym lub więcej Głównych Centrach Liczenia Głosów. W takim przypadku wy-
niki głosowania z Głównego Centrum Liczenia Głosów są przesyłane do lokalu wyborczego, 
aby wyniki zostały podane lokalnie do wiadomości publicznej. W Norwegii okręgowa komisja 
wyborcza podejmuje decyzję, gdzie będzie się odbywać liczenie głosów: czy wstępne liczenie 
odbędzie się w lokalu wyborczym, czy głosy zostaną przekazane do innego lokalu wyborczego 
w celu policzenia, czy też liczenie odbędzie się w okręgowej komisji wyborczej. 

10. Metody społecznej kontroli procesu wyborczego i liczenia głosów 

We wszystkich krajach, które udzieliły odpowiedzi, zapewniona jest społeczna kontrola 
procesu wyborczego oraz liczenia głosów. Jednak i tu przyjmowane są rozmaite rozwiązania. 
Najpowszechniejszą praktyką jest umożliwienie pobytu w lokalach wyborczych i obserwacji 
liczenia głosów przedstawicielom partii politycznych i koalicji wyborczych. W pewnych przy-
padkach prawo krajowe umożliwia bezpośrednio kandydatom wystawienie swoich obserwa-
torów (w Polsce określanych jako mężowie zaufania). Jest to przypadek Cypru, Luksembur-
ga, Portugalii, Słowenii i Wielkiej Brytanii. W dwóch przypadkach, Chorwacji i Czarnogóry, 
obserwatorów wysuwają organizacje pozarządowe. Natomiast w Estonii, Francji, Hiszpanii 
i Norwegii każdy obywatel ma prawo być obserwatorem. 

Metodą społecznej kontroli liczenia oddanych w wyborach głosów jest powierzanie prze-
liczania osobom niezależnym od komisji wyborczej i od partii politycznych. We Francji prze-
liczaniem głosów zajmują się skrutatorzy (członkowie komisji skrutacyjnej) pod kontrolą 
członków komisji wyborczej. Skrutatorzy (liczący głosy) są wyznaczani spośród obecnych 
wyborców. Mogą ich wyznaczyć również kandydaci. Wyłącznie przy braku dostatecznej licz-
by osób liczących głosy mogą w tej czynności uczestniczyć członkowie komisji wyborczej. 
Natomiast na Islandii przeliczanie odbywa się w centrach liczenia głosów, a głosy liczą (pod 
kontrolą komisji) wolontariusze, którzy otrzymują zapłatę i wyżywienie.

11. Podawanie informacji o wynikach głosowania w lokalu wyborczym

Zwyczajem większości krajów europejskich jest podawanie mieszkańcom do wiadomości 
poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym wyników głosowania w danym obwodzie wybor-
czym. Są jednak kraje, które przyjęły inne rozwiązania. W Austrii w lokalu wyborczym 
podawane są wyniki głosowania tylko w przypadku wyborów lokalnych. W Norwegii wy-
wieszenie tych wyników zależne jest od decyzji obwodowej komisji wyborczej. Natomiast 
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w Belgii, Grecji, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech nie podaje się do wia-
domości publicznej wyników wyborów w konkretnym obwodzie głosowania. 

12. Metody przekazywania wyników wyborów z lokalu wyborczego  
do komisji okręgowej

Interesujące są wyniki analizy metod przekazywania wyników głosowania z lokalu wy-
borczego do komisji wyższego szczebla. Przekazywanie tych wyników wyłącznie w formie 
pisemnej praktykowane jest na Cyprze, w Czarnogórze, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, na Is-
landii, w Izraelu, Luksemburgu, Mołdawii, Norwegii, Portugalii, Serbii, Słowacji, Słowenii 
i Turcji. W Wielkiej Brytanii przeliczanie głosów odbywa się zawsze w komisji okręgowej. 
Przekazywanie wyników telefonicznie (lub telegraficznie) odbywa się w Grecji, w Szwecji 
i na Węgrzech. Przekazywanie wyników wyłącznie drogą elektroniczną stosowane jest w Au-
strii, Danii, Grecji, na Litwie i w Rosji. 

13. Sposób obliczania ogólnokrajowych wyników wyborów  
i termin ogłoszenia wyników wyborów

W większości z analizowanych krajów podstawą obliczania wyników ogólnokrajowych 
wyborów są dane przekazane w pisemnych protokołach. Tak jest w przypadku Albanii, Bułga-
rii, Chorwacji, Czarnogóry, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Mołdawii, Niemiec, 
Norwegii, Portugalii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy i Włoch. Wyniki 
są ustalane równocześnie na podstawie danych pisemnych i na podstawie danych przekazy-
wanych drogą elektroniczną w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Francji, na Litwie, w Polsce, 
w Rumunii i na Węgrzech. Natomiast w Austrii, Belgii, Danii, Grecji, w Izraelu i w Szwe-
cji wyniki ogólnokrajowe ustalane są na podstawie danych przekazywanych wyłącznie drogą 
elektroniczną bądź telefonicznie.

Informacje dotyczące terminów podawania zbiorczych wyników nie są w pełni porówny-
walne, gdyż nie zawsze zostały przekazane w sposób porównywalny. W niektórych państwach 
ostateczne wyniki ustalane są dopiero po rozpatrzeniu wszystkich protestów i odwołań – w in-
nych zaś ostateczne wyniki są podawane w określonym terminie, a potem mogą być korygo-
wane poprzez wyroki sądów, rozpatrujących protesty. 

Niektóre państwa podały informacje, różnicując terminy w zależności od rodzaju wyborów 
(wybory europejskie, parlamentarne i samorządowe), inne zaś podały jeden termin dla wszyst-
kich, co bywa nieprecyzyjne. 

Najszybciej wyniki wyborów podawane są na Cyprze i w Irlandii: w dniu wyborów, na-
tychmiast po policzeniu. W ciągu 24 godzin wyniki podawane są w Czarnogórze oraz w Bośni 
i Hercegowinie. 

Na drugi dzień wyniki podawane są w Albanii, we Francji, Holandii (oprócz wyborów do 
Parlamentu Europejskiego – termin wynosi 7 dni), Mołdawii (ostateczne wyniki ustalane są 
po rozpatrzeniu protestów) i na Słowacji. Według deklaracji na trzeci dzień ostateczne wyniki 
podawane są w Finlandii, Hiszpanii, Polsce (z wyjątkiem wyborów samorządowych) i w Ru-
munii. W Bułgarii wyniki wyborów parlamentarnych podawane są trzeciego dnia, natomiast 
wyborów do Parlamentu Europejskiego – piątego dnia. W Serbii wyniki wyborów podawane 
są po 4 dniach – zaś wyniki wyborów samorządowych są podawane już po 24 godzinach. 
W terminie 5 dni wyniki wyborów podawane są w Danii i Luksemburgu. Na Węgrzech wyniki 
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ogłaszane są po 6 dniach, ale wyniki ostateczne, po rozpatrzeniu protestów, ogłaszane są po 19 
dniach. W ciągu tygodnia są ogłaszane wyniki wyborów na Islandii, na Litwie, w Norwegii, 
w Szwecji (wyniki wyborów samorządowych po 10 dniach) i na Ukrainie. W Izraelu ogłosze-
nie wyników wyborów następuje po 8 dniach, natomiast w Turcji po dniach 10 – z wyjątkiem 
wyników wyborów samorządowych, które ogłaszane są po 30 dniach. Podobnie po 10 dniach 
ogłaszane są wyniki wyborów w Portugalii, z tym, że wyniki wyborów samorządowych ogłasza-
ne są po 30 dniach. W Słowenii wyniki wyborów parlamentarnych ogłaszane są po 11 dniach, 
wyborów samorządowych – po 14 dniach, a wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego po 
16 dniach. W Szwajcarii ogłoszenie wyników następuje po 17 dniach, natomiast w Austrii po 
trzech tygodniach – z wyjątkiem wyborów samorządowych, których wyniki są ogłaszane po 
10 dniach. Po 30 dniach podawane są wyniki wyborów w Bośni i Hercegowinie oraz w Estonii 
– z tym, że Estonia zaznacza, iż jest to po rozpatrzeniu wszystkich skarg wyborczych. Chor-
wacja nie podała żadnego terminu ogłoszenia wyników wyborów, gdyż następuje to dopiero 
po rozpatrzeniu wszystkich protestów wyborczych. Mieszkańcy Federacji Rosyjskiej najdłu-
żej czekają na wyniki wyborów: podawane są one po 2 miesiącach, z wyjątkiem wyborów do 
organów federalnych, których wyniki ogłaszane są po 3 miesiącach. 

14. Uwagi końcowe 

Przedstawiony przegląd informacji europejskich odnoszących się do procedur wyborczych 
pozwala na kilka refleksji dotyczących porównawczo realizowanego w Polsce systemu wy-
borczego. 

Nie ma jednolitej normy europejskiej w zakresie procedur wyborczych, więc w danym kra-
ju nie można wskazać na zgodność bądź niezgodność przyjętych rozwiązań z normami. Prawo 
wyborcze w każdym z państw w jakimś elemencie realizowane jest odmiennie. 

Na polską  odmienność, na podstawie przeprowadzonej analizy, składają się:
1. powoływanie przez Prezydenta głównego organu odpowiedzialnego za przeprowadzanie 

wyborów wyłącznie z grona sędziów, bez kontroli polityków;
2. dopuszczenie jako karty wyborczej „książeczek” wyborczych, nie zaś pojedynczej karty 

lub kilku kart, co jest unikatowym rozwiązaniem wśród badanych krajów;
3. brak w instrukcji wyborczej dla komisji obwodowych15 szczegółowych wzorów postę-

powania dotyczących sposobu przeliczania głosów (Instrukcja, rozdz. VI: Ustalenie wyników 
głosowania i sporządzenie protokołów głosowania w obwodzie), gdzie zasada postępowania 
została sformułowana zdawkowo i w sposób faktycznie nie do zrealizowania. W 78-stro-
nicowej instrukcji PKW ograniczyła się do następującej jedynej wskazówki: sporządzenie 
protokołów głosowania w obwodzie komisja wykonuje w możliwie pełnym składzie. Nie jest 
dopuszczalne tworzenie z członków komisji grup roboczych, które wykonywałyby oddzielnie 
czynności po zakończeniu głosowania16. Zasada ta bowiem odnosi się do sposobu sporządza-
nia protokołu, w praktyce zaś nie zdarza się, aby każda karta wyborcza była oglądana przez 
wszystkich członków komisji. 

Wydaje się, że Państwowa Komisja Wyborcza powinna w instrukcji przedstawić szczegó-
łowo sposób przeliczania głosów, choćby wzorem instrukcji francuskiego kodeksu wybor-
czego: Obliczanie głosów dokonywane jest przez skrutatorów (czyli członków komisji skru-
tacyjnej) pod kontrolą członków komisji wyborczej. Sketorzy (liczący głosy) są wyznaczani 

15  Tekst pełnej instrukcji dla komisji wyborczej: http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_09/07a3798b0a9ecaa85bf-
914f749bc431d.pdf 

16  Pkt 53, s. 31. 
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spośród obecnych wyborców. Mogą ich wyznaczyć również kandydaci. Wyłącznie przy braku 
dostatecznej liczby osób liczących głosy mogą w tej czynności uczestniczyć członkowie komisji 
wyborczej. 

Liczący głosy są ustawiani przy stołach do liczenia głosów w taki sposób, aby odczytywanie 
kart wyborczych i liczenie głosów było, w miarę możliwości, kontrolowane równocześnie przez 
skrutatora każdego z kandydatów. W żadnym przypadku zliczający wyznaczeni przez jednego 
kandydata nie mogą gromadzić się wokół tego samego stołu do liczenia głosów.

Powinni pogrupować się minimum po 4 osoby na stół:
a. pierwszy skrutator wyjmuje kartę wyborczą z koperty i przekazuje ją rozłożoną drugiemu 

skrutatorowi. Karty, których ważność jest kwestionowana, są odkładane, wraz z ich kopertami, 
do rozstrzygnięcia przez członków komisji;

b. drugi skrutator odczytuje głośno nazwisko kandydata zaznaczone na karcie otrzymanej 
od pierwszego skrutatora;

c. trzeci i czwarty skrutator nanoszą głosy otrzymane przez każdego kandydata na specjal-
nie przygotowane  tabele wyników.

Krytyka procesu ustalania wyników głosowania po wyborach samorządowych w 2014 roku17 
wskazuje na konieczność poszukiwania możliwości zwiększenia społecznej wiarygodności 
procesu przeliczania głosów właśnie poprzez wprowadzenie szczegółowych rozwiązań zwięk-
szających społeczne zaufanie do tego procesu. Innymi ważnymi elementami byłyby stoso-
wanie zgodnej z powszechną praktyką europejską pojedynczej karty do głosowania (czyli 
wykluczenie „książeczek”) oraz przekazanie przed wyborami każdemu wyborcy informacji 
o lokalizacji właściwego punktu wyborczego wraz z jasną instrukcją głosowania. 

17  W sposób syntetyczny została przedstawiona w dwóch artykułach opracowanych przez zespoły profesorów 
dla dziennika Rzeczypospolita: Kazimierz Rzążewski, Wojciech Słomczyński, Jacek Szklarski, Karol Życzkowski, 
System wyborczy źle działa, Rzeczpospolita, 16.03.2015, s. A10 oraz Jacek Czaputowicz, Antoni Dudek, Antoni 
Kamiński, Skandal wyborczy, Rzeczpospolita, 17.03.2015, s. A13. 
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Załącznik 1 

Informacje uzyskane w odpowiedzi na ankietę z poszczególnych krajów. 

ALBANIA

1. Tak.
a. Tak. Dotyczy to wyborców, którzy mają poważne powody uniemożliwiające osobisty 

udział w głosowaniu.
b. Osoba ubiegająca się o pełnomocnictwo udaje się do przewodniczącego urzędu miej-

skiego (mera), który po sprawdzeniu oraz potwierdzeniu jej tożsamości wydaje za-
świadczenie (certyfikat), na podstawie którego osoba ta może wziąć udział w wybo-
rach w imieniu osoby udzielającej pełnomocnictwo. 

c. Nie. 
d. Nie.
e. Nie. 
f. Nie. 

2. Stosowana jest pojedyncza karta do głosowania.
3. W wyborach do parlamentu oraz w wyborach lokalnych obowiązuje proporcjonalny sys-

tem głosowania.
4. Jest to system zamkniętych list. 
5. 
Okręgowe Komisje Wyborcze składają się z 7 członków oraz sekretarza, są oni mianowani 

przez Centralną Komisję Wyborczą według następujących reguł:
a. dwóch członków komisji wyborczej desygnuje największa partia parlamentarnej więk-

szości. Kolejnych dwóch największa partia parlamentarnej opozycji. Następny członek 
komisji jest desygnowany przez drugą co do wielkości partię parlamentarnej więk-
szości, a kolejny – przez drugą co do wielkości partię opozycji parlamentarnej. Jeżeli, 
przy zastosowaniu tej metody, nie uda się osiągnąć zakładanej równowagi politycznej 
niedoreprezentowana grupa jest uzupełniana przez główną partię (większościową lub 
opozycyjną) aż do osiągnięcia równowagi.

b. siódmy członek okręgowej komisji wyborczej jest desygnowany – w połowie komisji 
okręgowych – przez największą partię większości parlamentarnej, w drugiej połowie – 
przez największą partię opozycji parlamentarnej. Wybór partii, której reprezentantem 
jest siódmy członek komisji następuje w drodze doboru losowego, z uwzględnieniem 
równego przydziału dla obu partii.

c. sekretarz okręgowej komisji wyborczej musi mieć wykształcenie prawnicze. Jest on 
desygnowany przez tę partię, której członkiem jest przewodniczący okręgowej komisji 
wyborczej. 

Wśród 30% członków okręgowych komisji wyborczych, zgłoszonych przez największą 
partię większości parlamentarnej oraz odpowiednio 30% przez największą partię opozycyjną 
w całym kraju, muszą być przedstawiciele obu płci. 

Przewodniczący i zastępca przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej powoływa-
ni są przez Centralną Komisję Wyborczą na wniosek okręgowej komisji wyborczej. Jeśli 
w okręgowej komisji wyborczej siódmy członek należy do głównej partii większości par-
lamentarnej, przewodniczącym zostaje jeden z reprezentujących te partię członków komi-
sji, a zastępcą reprezentant największej partii opozycyjnej. Analogicznie – jeśli siódmym 
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członkiem jest reprezentant największej partii opozycyjnej, przewodniczącym będzie czło-
nek komisji, który należy do tej partii, zastępcą zaś reprezentant największej partii większo-
ściowej.

6. Cztery osoby spośród członków komisji wyborczej szczebla podstawowego tworzą Ze-
spół Liczenia Głosów. Jedna osoba jest reprezentantem partii, z nominacji której ustanowiony 
jest przewodniczący komisji. Druga osoba reprezentuje partię, która desygnowała zastępcę 
przewodniczącego. Trzecia osoba jest wyznaczana przez partie należące do większości parla-
mentarnej, zaś ostatnia z tej grupy jest rekomendowana przez partie opozycyjne.

Tworząc Zespół Liczenia Głosów okręgowa komisja wyborcza mianuje jedną osobę jako 
Głównego Liczącego (na wniosek największej partii większości parlamentarnej lub najwięk-
szej partii opozycyjnej). Sekretarz Zespołu reprezentuje stronę przeciwną. Procedura losowa-
nia określona jest w instrukcji Centralnej Komisji Wyborczej.

Prawo do obserwowania przebiegu wyborów mają krajowe oraz zagraniczne organizacje 
pozarządowe specjalizujące się w zagadnieniach demokratyzacji, przedstawiciele innych kra-
jów oraz media.

7. Każda zarejestrowana przez Centralną Komisję Wyborczą (CKW) partia polityczna oraz 
każda osoba kandydująca w wyborach ma prawo wyznaczyć jedną osobę, która będzie obser-
watorem przebiegu wyborów na poziomie komisji obwodowej, komisji okręgowej lub przy 
stole, na którym odbywa się liczenie głosów. Osoba taka musi być zarejestrowana w danym 
okręgu wyborczym lub zgłoszona na liście zbiorczej. Jeżeli określone partie polityczne uczest-
niczą w wyborach jako koalicja, prawo do wyznaczenia obserwatorów przebiegu wyborów 
mają przedstawiciele tej koalicji. Każda koalicja ma prawo mianowania nie więcej niż trzech 
obserwatorów. Kandydaci reprezentujący partie polityczne nie mogą sami wyznaczać obser-
watorów.

8. Brak ścisłej odpowiedzi na zadane pytanie. Na podstawie przytoczonej poniżej odpowie-
dzi można wywnioskować, że wyniki nie są ogłaszane w punkcie wyborczym. 

Oryginały protokołów wyborczych, wraz z zastrzeżeniami – jeśli członkowie Zespołów 
ds. Liczenia Głosów je zgłoszą – są przekazywane niezwłocznie osobiście przez Zespół Li-
czenia Głosów do okręgowej komisji wyborczej. Kopię protokołu otrzymuje każdy członek 
zespołu liczącego głosy oraz obecni na miejscu obserwatorzy wyborów. Jeżeli którykolwiek 
z obserwatorów zgłosi zastrzeżenia odnośnie wyników zawartych w protokołach, zostają one 
niezwłocznie odnotowane przez okręgową komisję wyborczą w Księdze Zapisów.

Jedna kopia protokołu jest niezwłocznie przesyłana elektronicznie (skan) do Centralnej Ko-
misji Wyborczej, która – po otrzymaniu oficjalnych wyników z okręgowej komisji wyborczej 
– zamieszcza na stronie internetowej wyniki z każdego lokalu wyborczego. Przy tym zestawie-
niu powinno znaleźć się zastrzeżenie, że są to wyniki wstępne.

9. Wyniki głosowania są przekazywane zarówno drogą elektroniczną, jak i w formie proto-
kołu wyborczego podpisanego przez wszystkich członków komisji.

10. Na podstawie protokołów otrzymanych ze wszystkich komisji wyborczych Centralna 
Komisja Wyborcza po ich weryfikacji sporządza ostateczny protokół zawierający oficjalne 
wyniki głosowania, nie później niż po upływie 48 godzin od czasu ich otrzymania. 

11. Wybory do Parlamentu Europejskiego – nie dotyczy.
• Wybory parlamentarne – zależy to od przebiegu procesu liczenia głosów.
• Wybory samorządowe – zależy to od przebiegu procesu liczenia głosów.

12. Centralna Komisja Wyborcza jest powoływana przez parlament. W jej skład wchodzi 
7 członków. Są to osoby wybrane spośród zaproponowanych (w liczbie dwukrotnie większej 
niż skład komisji) zarówno przez partię posiadającą większość parlamentarną, jak i przez par-
tie opozycyjne.
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AUSTRIA 

1. Tak.
a. Nie.
b. Nie dotyczy.
c. Tak.
d. Nie.
e. Istnieją tzw. „ruchome komisje wyborcze” (wyposażone w urny mobilne), przezna-

czone dla osób obłożnie chorych lub z innego powodu niezdolnych do opuszczenia 
swoich mieszkań / miejsc pobytu (ludzie w podeszłym wieku, przebywający w szpi- / miejsc pobytu (ludzie w podeszłym wieku, przebywający w szpi-/ miejsc pobytu (ludzie w podeszłym wieku, przebywający w szpi- miejsc pobytu (ludzie w podeszłym wieku, przebywający w szpi-miejsc pobytu (ludzie w podeszłym wieku, przebywający w szpi-
talu, odbywający karę pozbawienia wolności). Należy się skontaktować z właściwą 
gminą i poprosić o wysłanie „ruchomej komisji wyborczej” do miejsca zamieszkania 
lub pobytu.

f. Wyborca może wystąpić o kartę do głosowania, z której może skorzystać oddając głos 
przed komisją wyborczą w dowolnej gminie na terenie Austrii. Ta sama karta do gło-
sowania może być użyta w przypadku głosowania korespondencyjnego.

2. System kopertowy.
3. System proporcjonalny.
4. Wyborca głosuje na ugrupowanie polityczne; ma też możliwość wskazania jednego 

z kandydatów. 
5. Członkowie komisji wyborczej są obywatelami desygnowanymi przez partie uczest-

niczące w wyborach. Przewodniczącym komisji jest urzędnik publiczny (minister, gu-
bernator prowincji, szef powiatu, burmistrz) często zastępowany przez urzędnika służby 
cywilnej. Służba w komisji wyborczej jest traktowana jako „zadanie honorowe”. Członko-
wie komisji otrzymują zwykle symboliczne wynagrodzenie, które pokrywa jedynie koszty 
wyżywienia. 

6. Karty do głosowania znajdujące się w urnach są liczone w poszczególnych lokalach wy-
borczych przez członków komisji wyborczych. Wszystkie ugrupowania uczestniczące w wy-
borach mają prawo do delegowania obserwatorów i świadków do lokali wyborczych, co za-
pewnia społeczną kontrolę przebiegu procesu liczenia głosów.

7. Każde ugrupowanie polityczne uczestniczące w wyborach ma prawo wysyłać swoich 
obserwatorów (mężów zaufania) celem obserwowania procesu liczenia głosów.

8. Do publicznej wiadomości w punkcie wyborczym podawane są jedynie wyniki wyborów 
samorządowych –  za pośrednictwem Internetu, ogłoszeń, plakatów.

9. Wyniki przekazywane są przy użyciu wszelkich dostępnych środków komunikacji (tele-
fonu, poczty elektronicznej, faksu, wiadomości SMS) możliwie jak najszybciej po ustaleniu 
wyników głosowania w okręgowych komisjach wyborczych.

10. Ostateczne wyniki są wprowadzane do formularzy szczegółowych (protokołów), spo-
rządzonych przez komisje wyborcze zgodnie z przepisami i procedurami. Protokoły są prze-
chowywane w formie papierowej.

11. Wyniki wyborów są ogłaszane:
• do Parlamentu Europejskiego – około trzy tygodnie po wyborach,
• parlamentarnych – około trzy tygodnie po wyborach,
• samorządowych – po około dziesięciu dniach po wyborach.

12. W Austrii najwyższym organem wyborczym jest Federalna Komisja Wyborcza, tj. ogól-
nokrajowa komisja wyborcza. Jest odpowiedzialna za opracowanie i opublikowanie końcowych 
wyników wyborów na poziomie ogólnokrajowym. Trzon Federalnej Komisji Wyborczej stano-
wią urzędnicy Departamentu ds. Wyborów Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.



23

Procedury wyborcze w krajach europejskich

BELGIA 

1. Tak.
a. Tak, możliwe są inne metody głosowania, aczkolwiek tylko w przypadkach, m.in. cho-

roby lub podeszłego wieku wyborcy, obowiązkowego egzaminu na uczelni, zatrudnie-
nia  w dniu wyborów, przebywania w zakładzie karnym (więźniowie).

b. Aby móc głosować przez pełnomocnika, trzeba przede wszystkim wykazać, że po-
zostaje się w specyficznej sytuacji. Np. zaświadczenie lekarskie potwierdzi, że dana 
osoba nie jest zdolna głosować ze względu na stan zdrowia, list od pracodawcy za-
świadczy, że dana osoba jest faktycznie zobowiązana do pracy tego dnia (w dzień wy-
borów). Zaświadczenie takie przedkłada się przewodniczącemu punktu wyborczego 
(lokalu wyborczego), a następnie jest ono przekazywane sędziemu nadzorującemu 
punkty wyborcze (lokale wyborcze) w danym okręgu wyborczym. 

c. Zasadniczo głosowanie korespondencyjne nie jest dopuszczone. Jedynym wyjątkiem 
jest prawo do głosowania korespondencyjnego przysługujące Belgom żyjącym za gra-
nicą.

d. Systemy głosowania elektronicznego są stosowane w znacznej liczbie punktów wy-
borczych. Systemy te nie mają połączenia z Internetem. 

e. Nie.
f. Nie. 

2. Głosujący otrzymują duży, złożony arkusz papieru, który rozkładają aby zagłosować 
i ponownie składają po zaznaczeniu swojego głosu. Arkusz jest tak złożony, aby druk był we-
wnątrz.

3. System proporcjonalny. 
4. W Belgii obowiązuje głosowanie na listy otwarte. Głosujący jednak nie są zobowiązani 

do wskazywania swojego poparcia dla konkretnego kandydata, ale mogą popierać listę kandy-
datów, która przedstawiona jest przez „grupę polityczną”. 

5. Członkowie komisji obsługujących punkty wyborcze (lokale wyborcze) i liczący głosy 
są wyznaczani przez lokalnego sędziego pokoju, który nadzoruje wybory na szczeblu lokal-
nym. Wyznaczony może być każdy wyborca, który wyrazi na to zgodę; sędziowie są prawnie 
zobowiązani do preferowania urzędników, prawników, notariuszy, komorników, pracowników 
służby cywilnej i nauczycieli. Powołani nie mają prawa odmowy wykonania swoich obowiąz-
ków, chyba że w przypadku „siły wyższej”, np. stan zdrowia im na to nie pozwala. 

6. Głosy są liczone przez członków specjalnie powoływanych w tym celu komisji; nie są 
to członkowie obwodowych (podstawowych) komisji wyborczych. Są dwie metody liczenia 
głosów. Tradycyjna metoda ręcznego liczenia głosów jest nadal szeroko stosowana. Równo-
cześnie, w ograniczonej liczbie punktów wyborczych, stosowany jest system elektronicznego 
liczenia głosów. W takim przypadku, głosy na kartach z urn wyborczych są rejestrowane je-
den po drugim w komputerze przez członków komisji. Komputer automatycznie zlicza głosy. 
Obserwatorzy partii politycznych są również upoważnieni do monitorowania liczenia głosów. 
Mają oni prawo do wpisywania swoich uwag do protokołu wyborczego, ale muszą się po-
wstrzymać od jakiejkolwiek ingerencji w przebieg wyborów.

7. Obserwatorzy partii politycznych mają prawo monitorowania wyborów również na 
szczeblu ponadlokalnym. 

8. Wyniki głosowania nie są upubliczniane w lokalach wyborczych. 
9. Wyniki przekazywane są równolegle elektronicznie i papierowo.
10. Wyniki elektroniczne i papierowe są identyczne, ale wyliczenia na wyższych szcze-

blach i sumowania dokonywane są na podstawie przekazów elektronicznych.
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11. W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniki są ogłaszane tak szybko, 
jak jest to możliwe, generalnie w ciągu paru dni. Jednak zależy to od daty i czasu wyborów 
w innych państwach członkowskich: wyniki wyborów nie mogą być upublicznione przed 
zamknięciem komisji wyborczych we wszystkich państwach UE. W przypadku wyborów 
parlamentarnych oraz samorządowych również tak szybko, jak jest to możliwe, generalnie 
w ciągu paru dni.

12. W Belgii odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyborów i podanie ich wyników jest 
Minister Spraw Wewnętrznych. Podległa mu administracja zapewnia techniczne wsparcie wy-
borów i ich koordynację. 

BOŚNIA I HERCEGOWINA (BiH)

1. Tak. 
a. Nie.
b. Nie dotyczy.
c. Tak, w przypadku obywateli przebywających czasowo za granicą lub mających sta-

tus uchodźcy (za uchodźców uważani są obywatele BiH posiadający prawa wybor-
cze i mieszkający poza granicami kraju). Uprawniony do głosowania obywatel BiH 
przebywający czasowo za granicą ma prawo oddać osobiście głos w wyborach (w od-
powiedniej komisji wyborczej na terenie BiH lub w przedstawicielstwie dyploma-
tycznym poza granicami kraju). Może też przesłać swój głos pocztą do urzędu gminy, 
w której miał stałe miejsce zamieszkania przed wyjazdem za granicę. (źródło: art. 1.5 
ust. 2 ustawy Prawo wyborcze).

d. Żaden z tych sposobów głosowania nie jest dopuszczony. Głosować można jedynie 
przy pomocy karty do głosowania.

e. Tak. Poza lokalem wyborczym mogą głosować osoby, które nie wychodzą z domu 
z powodu podeszłego wieku, choroby albo niepełnosprawności oraz osoby przebywa-
jące w zakładach karnych, domach starców, zamkniętych zakładach opieki lub innych 
placówkach opieki medycznej.

Mobilne zespoły gminnych komisji wyborczych dostarczające mobilne urny wyborcze 
do domów osób głosujących pracują w dniu wyborów w godzinach od 7.00 do 19.00 
(wtedy to najpóźniej karty wyborcze z urn mobilnych powinny trafić do lokalu wy-
borczego).

Centralna Komisja Wyborcza BiH przyjmuje przepisy określające sposób i procedurę 
wprowadzenia powyższych wyjątków do Centralnego Rejestru Wyborców. Procedu-
ra głosowania poza lokalem wyborczym określona jest w regulaminie opracowanym 
przez Centralną Komisję Wyborczą.

f. Tak. Są to:
• głosowanie osobiste w placówkach dyplomatycznych i konsularnych BiH; 
• oddanie głosu w kopercie w lokalu wyborczym. Dotyczy to osób zarejestrowanych 

w Centralnym Rejestrze Wyborców jako głosujące poza granicami kraju, a które 
powróciły z zagranicy wcześniej, po terminie określonym jako ostateczny dla osób 
chcących w nadchodzących wyborach głosować poza krajem. Mają one prawo do 
oddania głosu w zamkniętej kopercie w lokalu wyborczym właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania. 

2. Wyborcy głosujący osobiście w lokalu wyborczym otrzymują cztery duże karty do gło-
sowania, po jednej do wyboru poszczególnych szczebli władz:
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• trzyosobowego Prezydium BiH, które jest najwyższym organem władzy państwowej 
BiH;

• deputowanych do Zgromadzenia Parlamentarnego BiH;
• deputowanych do parlamentów lokalnych (do Parlamentu Federacji Bośni i Herce-

gowiny lub do Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbskiej);
• prezydenta i dwóch wiceprezydentów Republiki Serbskiej lub deputowanych do 

Zgromadzenia Kantonalnego Federacji Bośni i Hercegowiny.
Wyborcy, którzy głosują korespondencyjnie, otrzymują spersonalizowany zestaw do głoso-

wania w postaci koperty z kartami do głosowania z zapisanymi danymi osobowymi wyborcy.
3. W BiH stosowane są oba systemy głosowania. Głosowanie w systemie większościo-

wym obowiązuje w przypadku wyborów Prezydium BiH oraz Prezydenta i dwóch wice-
prezydentów Republiki Serbskiej, w wyborach władz miejskich i gminnych – burmistrzów 
i wójtów.

Głosowanie w systemie proporcjonalnym stosowane jest w przypadku wyborów do:
• Zgromadzenia Parlamentarnego BiH;
• Parlamentu Federacji Bośni i Hercegowiny;
• Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbskiej;
• zgromadzeń kantonalnych w Federacji Bośni i Hercegowiny;
• system proporcjonalny jest również stosowany w przypadku wyborów lokalnych do 

Zgromadzenia Dystryktu Brčko, rad miejskich i gminnych.
4. Obowiązuje system otwartych list. Wyborcy wybierają nie tylko partię polityczną lub ko-

alicję partii, lecz także konkretnego kandydata z listy kandydatów partii lub koalicji partyjnej 
albo z listy kandydatów niezależnych.

5. Gminna komisja wyborcza losuje przydział miejsc w komisji szczebla podstawowego 
dla poszczególnych komitetów wyborczych. Następnie w ciągu tygodnia komitety dostarczają 
listy osób, które obsadzą wylosowane miejsca w komisjach w lokalach wyborczych.

Powoływanie członków komisji wyborczych reguluje prawo wyborcze. Członek komisji 
wyborczej jest mianowany na okres 7 lat. Gminna komisja wyborcza składa się z trzech, pięciu 
lub siedmiu członków. Komisja taka może wyznaczyć sekretarza komisji, do którego obowiąz-
ków należą sprawy administracyjne i techniczne. 

Centralna Komisja Wyborcza (CKW) określa liczbę członków gminnych komisji wybor-
czych odpowiednio do liczby wyborców zarejestrowanych na terenie danej gminy. CKW może 
przyjąć inne kryteria w celu określenia liczby członków gminnych komisji wyborczych.

Członkiem gminnej komisji wyborczej może być: przewodniczący lub sędzia sądu po-
wszechnego, sekretarz Rady Gminy lub Rady Miasta, osoba zatrudniona na stałe w admini-
stracji gminy i inne osoby spełniające warunki określone w Prawie wyborczym, wobec których 
nie ma zastrzeżeń.

Członkowie municypalnej komisji wyborczej są powoływani przez Radę Gminy lub Zgro-
madzenie Gminy; wybór ten jest zatwierdzany i ogłaszany zgodnie z procedurą określoną 
w specjalnej regulacji prawnej wydanej przez CKW. Członkowie gminnych komisji wybor-
czych mogą zostać odwołani przez Radę Gminy lub Zgromadzenie Gminy za zgodą CKW. 
Członkiem gminnej komisji wyborczej nie może być przedstawiciel ani pełnomocnik komitetu 
wyborczego kandydata startującego w wyborach, ani osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
sądu na karę więzienia w wymiarze 6 miesięcy lub wyższym. Rada Gminy lub Zgromadzenie 
Gminy wskazuje spośród członków municypalnej komisji wyborczej jej przewodniczącego, 
którego zatwierdza CKW.

Członkowie komisji wyborczych szczebla podstawowego mają prawo do stałego wyna-
grodzenia miesięcznego. Decyzja o jego wysokości należy do CKW. Maksymalna wysokość 
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tego uposażenia (wypłacana w okresie wyborów) jest równa ryczałtowej kwocie wypłacanej 
radnemu w danym okręgu wyborczym, a poza okresem wyborczym wynosi 30% tej kwoty.

Członkami komisji wyborczych muszą być osoby mające prawa wyborcze. Powinny to być 
osoby mające odpowiednie doświadczenie w przeprowadzaniu wyborów. Członkowie władz 
odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów powinni przechodzić stałe szkolenia podczas 
pełnienia mandatu. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba: 

• pełniąca wysokie funkcje w partii politycznej; 
• pełniąca mandat pochodzący z wyboru; 
• kandydująca w wyborach;
• skazana za naruszenie prawa wyborczego w ostatnich czterech latach, liczonych od 

dnia uprawomocnienia się wyroku. 
W tym ostatnim przypadku CKW podejmuje decyzję, czy naruszenie prawa wyborczego 

było na tyle poważne, by nadal miało wpływ na możliwość pracy w komisji wyborczej.
6. Liczenie głosów odbywa się w lokalach wyborczych i w municypalnych ośrodkach licze-

nia głosów oraz w Głównym Centrum Liczenia Głosów. 
Liczenie w lokalu wyborczym i w municypalnych ośrodkach liczenia głosów reguluje pra-

wo wyborcze BiH. Liczenie w Głównym Centrum Liczenia Głosów regulują przepisy opra-
cowane przez Centralną Komisję Wyborczą BiH przed wyborami parlamentarnymi w 2014 r.

Wszystkie karty do głosowania liczone są w lokalach wyborczych, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy Centralna Komisja Wyborcza zdecyduje, że karty do głosowania powinny być liczone 
w Głównym Centrum Liczenia Głosów. Wyniki głosowania z Głównego Centrum Liczenia 
Głosów są przesyłane do lokalu wyborczego, w celu wywieszenia ich do wglądu obywateli. 
Na wniosek akredytowanych obserwatorów otrzymują oni kopie protokołów wyborczych.

Po zamknięciu lokalu wyborczego obwodowa komisja wyborcza rozpoczyna liczenie głosów.
Jako pierwsze liczy ona nieużyte i nieważne karty do głosowania i umieszcza je w oddziel-

nych paczkach, które zostają opieczętowane.
Następnie obwodowa komisja wyborcza ustala: 

• liczbę wyborców, którzy głosowali w danym obwodzie głosowania, choć nie są 
mieszkańcami tego rejonu (głosowali na podstawie zaświadczenia); 

• liczbę wyborców, którzy podpisali specjalny formularz dotyczący głosowania poza 
lokalem wyborczym;

• liczbę wyborców, którzy przybyli do lokalu wyborczego w celu udziału w głosowa-
niu. 

Wyniki tych ustaleń komisja wpisuje do odpowiednich formularzy. Następnie otwiera ko-
lejno urny użyte do głosowania i liczy wszystkie wrzucone do nich koperty wyborcze (jeśli 
były stosowane) oraz wszystkie karty do głosowania znajdujące się w urnie. 

Komisja wyborcza liczy następnie: 
• głosy ważne oddane na poszczególne partie polityczne i koalicje oraz na kandydatów 

figurujących na listach;
• liczbę głosów na każdego kandydata z listy; 
• liczbę głosów nieważnych.

Po obliczeniu głosów sporządzany jest protokół wyborczy. Wypełniony protokół podpisują 
wszyscy członkowie komisji. Jeśli któryś z członków komisji odmawia podpisania protokołu, 
fakt ten jest odnotowywany w rubryce „Uwagi” w protokole z podaniem przyczyny odmowy 
podpisania protokołu.

Niezwłocznie po zamknięciu lokalu wyborczego oraz ustaleniu wyników głosowania ob-
wodowa komisja wyborcza przesyła do właściwej municypalnej komisji wyborczej: 

• listę wyborców danego obwodu (wyciąg z Centralnego Rejestru Wyborców);
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• wszystkie protokoły;
• ważnie oddane głosy; 
• osobno niewykorzystane i nieważne karty do głosowania; 
• wszystkie inne formularze wymagane przez Centralną Komisję Wyborczą. Przewod-

niczący obwodowej komisji wyborczej zachowuje kopię protokołu wyników głoso-
wania.

Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej wywiesza na widok publiczny tabelę za-
wierającą szczegółowe wyniki głosowania na partie polityczne (i ew. koalicje) oraz poszcze-
gólnych kandydatów, na których głosowano w danym lokalu wyborczym. Akredytowani 
obserwatorzy wyborów mogą otrzymać kopie wyników głosowania. Po otrzymaniu z ob-
wodowych komisji wyborczych wszystkich dokumentów i materiałów związanych z wy-
borami, gminna komisja wyborcza sporządza zbiorcze zestawienie wyników głosowania na 
jej obszarze głosowania oraz – na jego podstawie – zbiorczy protokół, który przekazuje do 
Centralnej Komisji Wyborczej BiH w ciągu 24 godzin od zamknięcia lokali wyborczych. 
Gminna komisja wyborcza wywiesza w widocznym miejscu tabelę zawierającą zbiorcze 
podsumowanie wyników w podziale na partie polityczne (i ew. koalicje) oraz poszczegól-
nych kandydatów. Akredytowani obserwatorzy wyborów mogą otrzymać kopię wyników 
głosowania.

W Głównym Centrum Liczenia Głosów liczone są:
• oddane ważne głosy;
• niewykorzystane karty do głosowania;
• głosy oddane poza lokalem wyborczym (do urny ruchomej – w zakładach karnych, 

domach opieki, w mieszkaniach osób, które nie wychodzą z domu ze względu na 
wiek lub stan zdrowia);

• głosy oddane w głosowaniu korespondencyjnym;
• głosy oddane w zagranicznych przedstawicielstwach BiH (ambasadach i konsula-

tach);
• głosy skierowane przez Centralną Komisję Wyborczą do ponownego przeliczenia.

7. Przedstawiciele obserwatorów międzynarodowych, stowarzyszeń obywateli, partii poli-
tycznych, koalicji, list kandydatów i kandydatów niezależnych mogą obserwować wszystkie 
czynności wyborcze pod warunkiem, że są akredytowani zgodnie z ustawą.

Obserwatorzy mają dostęp do odpowiednich dokumentów i otwartych posiedzeń komi-
sji wyborczych, mają swobodny kontakt z każdą osobą podczas całego procesu wyborcze-
go. Mają także dostęp do wszystkich Centrów Rejestracji Wyborców, lokali wyborczych oraz 
Centrów Liczenia Głosów.

Obserwatorzy mogą składać (w formie pisemnej) uzasadniony sprzeciw wobec pracy or-
ganów odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie. Sprzeciw ten powinien zostać dołączony do protokołu pracy danej komisji wybor-
czej. Jest on podstawą do złożenia ewentualnej skargi. Obserwatorzy mają prawo otrzymania 
kopii protokołu z pracy organu odpowiedzialnego za przeprowadzenie wyborów.

Akredytowani obserwatorzy mogą obserwować proces liczenia i wszystkie działania pro-
wadzone w Głównym Centrum Liczenia Głosów. Ich obecność zostaje odnotowana w proto-
kole. Mogą się oni poruszać tylko po wyznaczonej dla nich części Głównego Centrum Liczenia 
Głosów. GCLG wyznacza pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji obecności 
obserwatorów i kontakty z nimi.

8. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej upublicznia tabelę zawierającą szczegó-
łowe wyniki głosowania na partie polityczne (i ew. koalicje) oraz poszczególnych kandyda-
tów, na których głosowano w danym lokalu wyborczym. 
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9. Obwodowa komisja wyborcza niezwłocznie (nie później niż 12 godzin po zamknięciu 
lokalu wyborczego) dostarcza do gminnej komisji wyborczej:

• protokół określony w tym regulaminie;
• kopie formularzy i innych materiałów wyborczych, Kopie protokołów z wynikami 

wszystkich głosowań z danego lokalu wyborczego powinny być przechowane przez 
przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej.

10. Wyniki głosowania są określane na podstawie sprawozdań złożonych drogą elektro-
niczną, a także pisemnych protokołów wysłanych przez komisje wyborcze niższego szczebla 
do Centralnej Komisji Wyborczej BiH w ciągu 24 godzin od zamknięcia lokali wyborczych. 
Za prawidłowość protokołów dostarczanych do CKW są odpowiedzialne komisje wyborcze.

CKW nie później niż pięć godzin po zamknięciu lokali wyborczych publikuje nieoficjalne, 
wstępne wyniki wyborów na podstawie danych z lokali wyborczych. 

Gminna komisja wyborcza do godziny 23.00 wprowadza do elektronicznego systemu wy-
borczego wyniki wyborów z zielonych kopii protokołów lub wyniki wyborów ustalonych 
w inny wiarygodny sposób ze wszystkich podległych jej lokali wyborczych. Komisja wybor-
cza może zatrudnić i autoryzować osoby w celu zbierania wyników wyborów z obwodowych 
komisji wyborczych. Jeżeli gminna komisja wyborcza nie może wprowadzić wyników wy-
borów do wspomnianego systemu elektronicznego, to jest zobowiązana do dostarczenia do 
godziny 22.30 zielonych kopii ze wszystkich lokali wyborczych faksem, drogą elektroniczną 
w formacie PDF lub e-mailem do Głównego Centrum Liczenia Głosów (GCLG).

Gminna komisja wyborcza wprowadza sukcesywnie – najpóźniej do godziny 11.00 dnia 
następnego – do elektronicznego systemu wyborczego wyniki wyborów z zielonych kopii pro-
tokołów z obwodowych komisji wyborczych. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów i ma-
teriałów wyborczych z obwodowych komisji wyborczych gminna komisja wyborcza ustala 
zbiorcze wyniki głosowania przeprowadzonego na terenie danego okręgu dla wszystkich po-
ziomów wybieranych władz. Komisja wyborcza sporządza protokół oraz przekazuje go do 
Centralnej Komisji Wyborczej w ciągu 24 godzin po zamknięciu lokali wyborczych, najpóź-
niej do godziny 19.00 w dniu następującym po dniu wyborów.

Wraz z protokołem wyników wyborów w ciągu 24 godzin mają być dostarczone do CKW 
wszelkie istotne materiały związane z wyborami, odpowiednio zapakowane w koperty i opisa-
ne. Materiały te mogą być użyte do sprawdzenia wyników wyborów w którejś z obwodowych 
komisji wyborczych.

Zebrane przez gminne komisje wyborcze materiały wyborcze, które mają być liczone 
w GCLG (koperty z kartami do głosowania wyborców, którzy głosowali korespondencyj-
nie i oddane głosy ze wszystkich lokali wyborczych w danym okręgu wyborczym), powinny 
w przeciągu od 12 do 24 godzin od zamknięcia lokali wyborczych zostać przekazane do CKW 
BiH. Materiały te muszą znajdować się w odpowiednio zabezpieczonych i ostemplowanych 
workach ochronnych, wyraźnie oznaczonych kodem obwodowej komisji wyborczej. 

Pozostałe (nie przekazane do liczenia w GCLG) karty do głosowania z lokali wyborczych 
i pozostałe materiały wyborcze gminna komisja wyborcza przekazuje do Centralnej Komisji 
Wyborczej BiH nie później niż w ciągu ośmiu dni od dnia wyborów. Worki ochronne powinny 
być zabezpieczone w lokalu wyborczym odpowiednią taśmą z tworzywa sztucznego, ostem-
plowane i wyraźnie oznaczone kodem obwodowej komisji wyborczej.

11. Parlament Europejski – nie dotyczy. 
Wybory parlamentarne – oficjalne wyniki głosowania na kandydatów do organów władzy 

na wszystkich szczeblach ogłaszane są w terminie do 30 dni po wyborach, po zakończeniu li-
czenia głosów, po potwierdzeniu przez Centralną Komisję Wyborczą oraz po upływie terminu 
wnoszenia odwołania, gdy decyzje stały się ostateczne i wiążące. 
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Wyniki wyborów samorządowych ogłaszane są w ciągu 30 dni po wyborach.
12. Centralna Komisja Wyborcza BiH składa się z siedmiu członków wybieranych przez Zgro-

madzenie Parlamentarne Bośni i Hercegowiny z listy kandydatów. W jej skład wchodzi: dwóch 
Chorwatów, dwóch Bośniaków, dwóch Serbów i jeden przedstawiciel innych narodowości. 

Kandydaci na członków Centralnej Komisji Wyborczej są wyznaczani wspólnie przez 
członków Komisji do spraw Wyboru i Nominacji. Osoby nominowane na członków Central-
nej Komisji Wyborczej BiH muszą być prawnikami z doświadczeniem w przeprowadzaniu 
wyborów lub ekspertami w sprawach wyborów. Nie mogą oni sprawować żadnych funkcji 
w organach partii politycznych, stowarzyszeń lub fundacji, które organizacyjnie lub finansowo 
związane są z partiami politycznymi. Nie mogą być również zaangażowani w żadną działal-
ność partii politycznych.

Komisja ds. Wyboru i Nominacji liczy siedmiu członków, z czego dwaj są powoływani 
przez Przewodniczącego Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów spośród członków Rady, 
trzej członkowie powoływani są przez Komisję ds. Administracji Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Bośni i Hercegowiny spośród deputowanych Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni 
i Hercegowiny oraz dwie są powoływane przez Przewodniczącego Centralnej Komisji Wybor-
czej spośród członków CKW Bośni i Hercegowiny.

W Komisji ds. Wyboru i Nominacji muszą być reprezentowane narody tworzące Bośnię 
i Hercegowinę: dwóch Bośniaków, dwóch Serbów, dwóch Chorwatów oraz po jednym przed-
stawicielu pozostałych narodowości.

Nad zgłoszonymi przez Komisję ds. Wyboru i Nominacji kandydaturami na członków CKW 
(każdy z kandydatów musi zdobyć poparcie 2/3 członków tej Komisji) odbywa się głosowanie 
w Zgromadzeniu Parlamentarnym Bośni i Hercegowiny. Lista kandydatów powinna zostać 
poddana pod głosowanie w Izbie 30 dni przed wygaśnięciem mandatów członków komisji 
poprzedniego składu CKW; jeśli nie wpłynie w tym terminie, Izba sama wyłania członków 
CKW. Członkowie CKW pełnią obowiązki do czasu, gdy na ich miejsce nie zostaną miano-
wani nowi.

BUŁGARIA

1. Tak.
a. Nie. 
b. Nie dotyczy.
c. Nie.
d. Tak. W lokalu wyborczym wyborca ma do wyboru głosowanie tradycyjne, przy pomo-

cy karty wyborczej, lub za pomocą urządzenia do głosowania.
e. Tak – na wniosek osoby z trwałą niepełnosprawnością, wypełniony na standardowym 

formularzu, podpisany ręcznie i wysłany listownie, faksem lub poprzez stronę inter-
netową władz wyborczych nie później niż 20 dni przed dniem wyborów. Jeśli osoba 
trwale niepełnosprawna nie złoży takiego wniosku w tym terminie, może wystąpić 
o możliwość głosowania przy pomocy urny mobilnej w terminie nie później niż 5 dni 
przed dniem głosowania, jeśli w danym rejonie głosowania funkcjonować będzie mo-
bilna urna.

f. Nie.
2. Jest to pojedyncza karta.
3. System proporcjonalny stosowany jest w wyborach do parlamentu, do PE oraz radnych 

samorządowych.
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System większościowy stosowany jest w wyborach prezydenta i wiceprezydenta kraju oraz 
burmistrzów miast.

4. Obowiązuje system otwartych list. 
5. Do komisji wyborczych szczebla podstawowego powoływane są osoby mające prawo 

głosu w danych wyborach i mające dobrą znajomość języka bułgarskiego. Wybór następu-
je po konsultacjach publicznych, odbywających się w siedzibie gminy lub burmistrza nie 
później niż 35 dni przed wyborami. W konsultacjach biorą udział przedstawiciele partii 
politycznych reprezentowanych w parlamencie oraz koalicji partii politycznych i partii po-
litycznych mających członka w Parlamencie Europejskim, ale niemających przedstawiciela 
w parlamencie krajowym. Wybierani są członkowie obwodowych komisji wyborczych spo-
śród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez partie polityczne. Partie uzgadniają między 
sobą składy obwodowych komisji wyborczych, a burmistrz lub wójt przekazują listy osób, 
które będą zasiadały w obwodowych komisjach wyborczych, do okręgowych lub gminnych 
komisji wyborczych. 

6. Głosy są liczone w lokalu wyborczym przez członków komisji wyborczej. W lokalu 
wyborczym podczas liczenia głosów mogą być obecni przedstawiciele partii politycznych, ich 
koalicji, zatwierdzeni przez Centralną Komisję Wyborczą (CKW) obserwatorzy oraz przed-
stawiciele mediów.

7. Tak.
8. Po podpisaniu protokołu przez wszystkich członków komisji, przewodniczący obwodo-

wej komisji wyborczej ogłasza wyniki wyborów z podziałem na partie polityczne, koalicje 
partyjne i niezależnych kandydatów wraz z liczbą głosów oddanych na wyżej wymienionych. 
Korekty w protokole muszą być wprowadzone przed ogłoszeniem wyników i podpisane przez 
wszystkich członków komisji z uwagą na marginesie – korekta. Członek komisji niezga-
dzający się z treścią protokołu musi go podpisać z zaznaczeniem swoich wątpliwości, a ich 
uzasadnienie przedstawić w oddzielnym piśmie dołączonym do protokołu. Kopia protokołu 
wyborczego, którego każda strona jest opatrzona pieczęcią komisji, podpisana przez prze-
wodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza jest wywieszana na zewnątrz budynku, w którym 
działała obwodowa komisja wyborcza.

9. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje protokół wyborczy (nieroze-
rwany, wraz z kopiami) do okręgowej komisji wyborczej; poszczególne kopie zostają przeka-
zane do regionalnej komisji wyborczej i do CKW. Przekazuje również nagrywające urządzenie 
techniczne z maszyny do głosowania.

10. CKW ustala wynik wyborów na podstawie protokołów z okręgowych komisji wybor-
czych.

11. Wyniki są podawane w przypadku:
• wyborów do Parlamentu Europejskiego – piątego dnia po wyborach;
• wyborów parlamentarnych – trzeciego dnia po wyborach;
• wyborów samorządowych – nie ma określonego terminu.

12. Centralna Komisja Wyborcza, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie wszel-
kiego rodzaju wyborów, jest niezależną instytucją państwową. W jej skład wchodzi 18 osób 
nominowanych przez partie reprezentowane w parlamencie oraz jedna osoba wybrana przez 
te ugrupowania, które mają swoich przedstawicieli w PE, ale nie mają ich w parlamencie kra-
jowym.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej są wybierani przez 
Zgromadzenie Narodowe na podstawie wniosków, a pozostali członkowie mianowani przez 
Prezydenta Republiki.

Żadna z partii politycznych nie może mieć większości w CKW. 
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CHORWACJA

1. Tak.
a. Nie. W szczególnych przypadkach, osobom niepełnosprawnym lub analfabetom może 

towarzyszyć w lokalu wyborczym inna osoba, która oddaje głos zgodnie z upoważnie-
niem wyborcy. Nie oznacza to jednak, że jest to głosowanie przez pełnomocnika.

b. Nie dotyczy.
c. Nie. 
d. Nie.
e. Tak. Wyborca, który nie może przyjść do lokalu wyborczego, powiadamia o tym radę 

wyborczą (nie mylić z komisją wyborczą). Przewodniczący rady wyborczej wyzna-ą wyborczą). Przewodniczący rady wyborczej wyzna- wyborczą). Przewodniczący rady wyborczej wyzna-
cza co najmniej dwóch członków, którzy odwiedzają wyborcę w miejscu jego pobytu 
i umożliwiają mu głosowanie.

f. Nie. 
2. Stosowane są karty wyborcze zawierające listy partyjne w wyborach do Parlamentu oraz w wy-

borach do Parlamentu Europejskiego. W wyborach lokalnych stosowane są zarówno karty wyborcze 
zawierające listy partyjne (do organów przedstawicielskich) jak i pojedyncze karty do głosowania 
(do organów wykonawczych). Pojedyncza karta jest używana w wyborach prezydenckich.

3. Proporcjonalny system głosowania stosuje się w wyborach do parlamentu krajowego, do 
Parlamentu Europejskiego oraz w przypadku wyboru członków organów przedstawicielskich 
w wyborach lokalnych. W wyborach prezydenckich i wyborach lokalnych do organów wyko-
nawczych obowiązuje większościowy system głosowania.

4. Obowiązuje system zamkniętych list.
5. Okręgowe komisje wyborcze mają składy: stały oraz rozszerzony. Skład stały okręgowej 

komisji wyborczej liczy 6 osób. Są to: przewodniczący i dwóch członków oraz ich zastępcy. 
Wszyscy są powoływani przez Państwową Komisję Wyborczą spośród grona sędziów i wy-
bitnych prawników.

Rozszerzony skład okręgowej komisji wyborczej liczy dodatkowych 8 osób. Są to: dwaj 
członkowie partii mającej większość parlamentarną lub koalicji rządzącej, dwaj przedstawi-
ciele partii opozycyjnych lub koalicji partii opozycyjnych oraz zastępcy wszystkich wymie-
nionych.

Gminne oraz miejskie komisje wyborcze są powoływane przez okręgowe komisje wyborcze.
Te same zasady, które stosuje się w przypadku składu i wyboru okręgowej komisji wybor-

czej, obowiązują odnośnie struktury oraz sposobu wyboru członków gminnych i miejskich 
komisji wyborczych. 

6. Na poziomie podstawowym, karty do głosowania są liczone przez członków komisji 
wyborczych. Cała procedura wyborcza, w tym proces liczenia głosów może być nadzorowa-
na przez obserwatorów zarejestrowanych partii politycznych, które zgłosiły listy kandyda-
tów lub przez obserwatorów kandydatów, obserwatorów z ramienia wyborców, obserwatorów 
z ramienia organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Chorwacji jako stowarzyszenie 
działające na rzecz przejrzystości procedur wyborczych i poszanowania praw obywatelskich 
(obserwatorów organizacji pozarządowych) oraz obserwatorów zagranicznych. 

7. Patrz: odpowiedź na pytanie 6.
8. Wyniki głosowania są ogłaszane przez odpowiednie komisje wyborcze na ich stronach 

internetowych, w mediach i na tablicy ogłoszeń w lokalu wyborczym.
9. Wyniki przesyłane są w formie elektronicznej (pocztą elektroniczną) oraz w formie pa-ą elektroniczną) oraz w formie pa- elektroniczną) oraz w formie pa-ą) oraz w formie pa-) oraz w formie pa-

pierowej (dokumentacja wyborcza wraz z protokołem podpisanym przez wszystkich człon-
ków komisji wyborczej). 
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10. Oficjalne wyniki wyborów są ustalane na podstawie protokołu i dokumentacji wybor-
czej dostarczanej przez rady wyborcze i komisje wyborcze, podpisane przez wszystkich ich 
członków.

11. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, parlamentu oraz wyborów samorzą-
dowych oficjalnie ogłaszane są przez Państwową Komisję Wyborczą dopiero po wyczerpaniu 
wszelkich możliwości prawnych ochrony praw wyborców, czyli po upływie terminu składania 
odwołań.

12. W skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi przewodniczący, czterech zastępców 
przewodniczącego i czterech członków. Jej przewodniczącym jest z urzędu Prezes Sądu Naj-
wyższego. Jego dwaj zastępcy wybierani są przez walne zgromadzenie Sądu Najwyższego 
spośród sędziów tego sądu na wniosek Prezesa Sądu Najwyższego. Pozostali członkowie PKW 
(zastępcy przewodniczącego oraz członkowie) są wybierani przez parlament w taki sposób, że 
jeden zastępca przewodniczącego i dwóch członków jest wybieranych na wniosek partii (lub 
koalicji), która ma większość w parlamencie, drugi zastępca oraz pozostali członkowie PKW 
są wybierani na wniosek partii opozycyjnej (lub koalicji partii opozycyjnych).

CYPR

1. Nie.
2. Jedna karta – duży arkusz papieru.
3. System proporcjonalny w wyborach parlamentarnych oraz wyborach do Parlamentu Eu-

ropejskiego. W wyborach prezydenckich oraz lokalnych obowiązuje system  większościowy.
4. System otwartych list.
5. Powołanie komisji wyborczej nie jest przewidziane w przepisach (patrz: punkt 6).
6. Głosy są liczone przez przewodniczącego danego lokalu wyborczego oraz jego asysten-

tów w obecności przedstawicieli kandydatów startujących w wyborach. Przewodniczący oraz 
jego asystenci są urzędnikami służby cywilnej, co ma gwarantować kontrolę publiczną. 

7. Patrz odpowiedź 6. 
8. Wyniki są ogłaszane w lokalu wyborczym, a przedstawiciele kandydatów mogą je zano-

tować.
9. Wyniki są początkowo przekazywane faksem przez Przewodniczącego lokalu wybor-

czego do Przewodniczących Komisji Wyborczych w poszczególnych okręgach wyborczych. 
Oryginalne protokoły z wynikami są przekazywane osobiście głównemu przewodniczącemu 
komisji wyborczej, który ostatecznie informuje o wynikach właściwego ministra.

10. W wyborach samorządowych, przewodniczący komisji wyborczej każdego okręgu wy-
borczego określa końcowe wyniki, podczas, gdy w wyborach ogólnokrajowych kompetencja 
ta należy do głównego przewodniczącego komisji wyborczych. W przypadku wyborów par-
lamentarnych pierwszego podziału mandatów dokonuje przewodniczący komisji w każdym 
okręgu. Wyniki głosowania są przekazywane głównemu przewodniczącemu wszystkich ko-
misji w celu dokonania drugiego podziału mandatów i ustalenia ostatecznych wyników wy-
borów1. 

11. Oficjalne wyniki wszystkich wyborów są ogłaszane w dniu wyborów.
12. Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej jest odpowiedzialny, na mocy prawa, 

za nadzór nad wyborami. Po zakończeniu wyborów i po policzeniu głosów, przekazuje na 

1  Podział mandatów w wyborach parlamentarnych jest opisany w publikacji pt. Parlament Republiki Cypryj-
skiej, Piotr Mikuli, Wydawnictwo Sejmowe, 2006 r. System wyborczy jest również opisany w publikacji pt. Syste-
my Konstytucyjne Cypru i Malty, Monika Florczak-Wątor, Piotr Mikuli, Wydawnictwo Sejmowe, 2009 r.
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piśmie informację o wynikach wyborów ministrowi spraw wewnętrznych, ogłasza nazwiska 
zwycięskich kandydatów oraz zleca publikację wyników w Dzienniku Urzędowym. Wyniki są 
również opublikowane w Internecie.

CZARNOGÓRA

1. Tak.
a. Tak
b. Zgodnie z ustawą o wyborze radnych i posłów do Parlamentu Czarnogóry wybor-

cy, którzy nie mogą głosować samodzielnie w lokalu wyborczym z powodu niepełno-
sprawności lub analfabetyzmu, mają prawo zrobić to z pomocą wskazanej przez nich 
osoby, która zaznacza głos wyborcy na karcie do głosowania zgodnie z jego instrukcją. 
Wyborcy z wadami wzroku mają w lokalu wyborczym do dyspozycji odpowiednie 
urządzenie do samodzielnego oddania głosu.

c. Nie.
d. Nie.
e. Wyborca, który nie może głosować w lokalu wyborczym ze względu na podeszły wiek, 

inwalidztwo, przewlekłą chorobę, a chce wziąć udział w głosowaniu, składa do rady  
wyborczej wniosek na urzędowym formularzu w sprawie wyrażenia zgody na głoso-
wanie w domu. Wniosek musi być podpisany osobiście przez osobę składającą i do-
starczony do rady wyborczej w lokalu wyborczym nie później niż do godziny 13-tej 
w dniu głosowania.

Wniosek w sprawie głosowania w domu może być dostarczony tylko przez osobę upo-
ważnioną przez składającego wniosek (upoważnienie podpisane przez wyborcę). Jedna osoba 
nie może dostarczyć do rady wyborczej więcej niż jednego wniosku w sprawie  głosowania 
w domu, chyba że na mocy upoważnienia dwóch lub więcej wyborców mieszkających w tym 
samym domu. Upoważnienie, o którym mowa jest integralną częścią formularza. Wzór formu-
larza określa Państwowa Komisja Wyborcza.

Dodatkowo, do wniosku w sprawie głosowania w domu i upoważnienia do złożenia wnio- głosowania w domu i upoważnienia do złożenia wnio-a w domu i upoważnienia do złożenia wnio- złożenia wnio-a wnio-
sku, do rady wyborczej musi być dostarczony dowód osobisty lub paszport wyborcy, który 
chce głosować w domu.

Rada Wyborcza po otrzymaniu wniosku ustala fakty i podejmuje decyzję odnośnie możli-
wości głosowania poza lokalem wyborczym2.

Po zamknięciu lokalu wyborczego członkowie rady wyborczej otwierają mobilną urnę 
i ustalają liczbę znajdujących się w niej kart do głosowania. Następnie karty do głosowania 
z mobilnej urny są łączone z kartami do głosowania znajdującymi się w urnie użytej w lokalu 
wyborczym, po czym rozpoczyna się ustalanie wyników głosowania.

W protokole jest odnotowana liczba wniosków w sprawie głosowania w domu, które wpły- głosowania w domu, które wpły-a w domu, które wpły-
nęły do rady, liczba wyborców, którzy otrzymali zgodę na głosowanie w domu oraz  liczba 
wyborców, którzy faktycznie głosowali w domu.

Rada Wyborcza przedłożone jej wnioski w sprawie głosowania w domu oraz wyciąg z re-
jestru wyborców głosujących w domu, po ustaleniu wyników głosowania, dostarcza gmin-
nej komisji wyborczej, jako integralną część dokumentacji wyborczej w specjalnej, opisanej 
i opieczętowanej kopercie.

2  Procedura wyrażania zgody na takie głosowanie i procedura głosowania w tym trybie są bardzo złożone; zo-
stały szczegółowo opisane w oryginale odpowiedzi.
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f. Wyborcy przebywający w areszcie lub odbywający karę pozbawienia wolności głosują 
w specjalnych punktach wyborczych wyznaczonych przez Państwową Komisję Wy-
borczą w porozumieniu z organem administracji odpowiedzialnym za więziennictwo. 
Wyciągi ze spisu wyborców, skład rady wyborczej i sposób przeprowadzenia głosowa-
nia określa Państwowa Komisja Wyborcza. Osoby pracujące w ministerstwie właści-
wym do spraw sądowniczych i osoby pracujące w organach administracji właściwych 
ds. penitencjarnych nie mogą wchodzić w skład komisji wyborczej. 

Wyborcy czasowo zamieszkujący za granicą mogą głosować w lokalu wyborczym w okrę-
gu ich ostatniego stałego pobytu na terytorium Czarnogóry przed wyjazdem za granicę. 

2. Pojedyncza karta. Zgodnie z art. 73a ustawy, karta do głosowania ma dwie części: ku-
pon kontrolny zawierający identyfikujący numer seryjny oraz kartę do głosowania. Kupon 
kontrolny i kartę do głosowania oddziela perforacja. Zakres numerów seryjnych na kuponie 
kontrolnym powinien być równy liczbie wyborców wpisanych do spisu wyborców, a liczba 
kart do głosowania, zgodnie z kolejnością numerów seryjnych na kuponie kontrolnym powin-
na być ustalona dla każdego lokalu wyborczego w odpowiednim okręgu wyborczym. Karty do 
głosowania są drukowane na papierze o gramaturze 120 g/m2 i chronione znakiem wodnym.

Według Regulaminu jednolitych standardów dotyczących dokumentacji wyborczej (Dzien-
nik Urzędowy Czarnogóry nr 13/06), karty do głosowania w wyborach prezydenckich są dru-
kowane na żółtym papierze o gramaturze 90 g/m2 i chronione znakiem wodnym. 

Ponadto Regulamin jednolitych standardów dotyczących dokumentacji wyborczej (Dzien-
nik Urzędowy Czarnogóry nr 15/14) przewiduje, że karty do głosowania w wyborach samo-
rządowych i parlamentarnych są drukowane na żółtym papierze o gramaturze 120 g/m2 i chro-
nione znakiem wodnym. 

3. System proporcjonalny.
4. System list zamkniętych.
5. Organami administracyjnymi wyborów są rady wyborcze i komisje wyborcze. Komisje 

wyborcze są powoływane po ukonstytuowaniu się nowo wybranego zgromadzenia na cztero-
letnią kadencję, rady wyborcze są powoływane na okres wyborów (samorządowych i parla-
mentarnych).

Komisje wyborcze to: gminne komisje wyborcze, okręgowe komisje wyborcze, Stołeczna 
Komisja Wyborcza i Państwowa Komisja Wyborcza. 

Gminna Komisja Wyborcza3 składa się z: przewodniczącego i czterech członków w stałym 
składzie oraz po jednym upoważnionym przedstawicielu każdego zgłaszającego listę kandyda-
tów. Kandydat partii politycznej (koalicji), która zdobyła największą liczbę mandatów radnego 
w poprzednich wyborach jest powoływany na przewodniczącego lokalnej komisji wyborczej. 

Sekretarz gminnej komisji wyborczej jest powoływany na wniosek opozycji parlamentar-
nej. Sekretarz komisji jest odpowiedzialny za realizację zadań administracyjnych przewidzia-
nych w ustawodawstwie wyborczym. 

Dwóch członków stałego składu komisji wyborczej jest powoływanych na wniosek opo-
zycji parlamentarnej proporcjonalnie do liczby mandatów zdobytych przez partie opozycyjne 
w radzie gminy w poprzednich wyborach. W przypadku tej samej liczby miejsc przewagę ma 
lista kandydatów, która zdobyła większą liczbę głosów. 

Przewodniczący i członkowie gminnej komisji wyborczej w składzie stałym mają swoich 
zastępców. Upoważniony przedstawiciel zgłaszającego listę kandydatów może również mieć 

3  Skład stały gminnej komisji wyborczej jest powoływany przez zgromadzenie gminne, na wniosek organu 
zgromadzenia odpowiedzialnego za wybory i mianowanie, z grona kandydatów proponowanych przez partie po-
lityczne, koalicje lub grupy wyborców w wyborach na radnych w parlamentach komunalnych. Decyzja w sprawie 
powołania gminnej komisji wyborczej zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Czarnogóry. 
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zastępcę. Przewodniczący i członkowie Komisji oraz upoważniony przedstawiciel zgłaszają-
cego listę kandydatów, w przypadku niezdolności do wykonywania czynności i zadań związa-
nych z pracą komisji, zostają zastąpieni przez ich zastępców. Na stanowisko przewodniczące-
go komisji, jego zastępcy i sekretarza oraz członków komisji i ich zastępców w składzie stałym 
powołuje się osoby spoza grona prawników. 

Państwowa Komisja Wyborcza (SEC) składa się z: przewodniczącego i dziesięciu człon-
ków w składzie stałym oraz jednego upoważnionego przedstawiciela każdego zgłaszającego 
listy kandydatów. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej jest  powoływany przez 
Parlament Czarnogóry większością głosów ogólnej liczby deputowanych, na wniosek organu 
parlamentu właściwego ds. wyborów i mianowania. Czterech członków stałego składu Pań-
stwowej Komisji Wyborczej jest powoływanych na wniosek większości parlamentarnej. Czte-
rech członków stałego składu Państwowej Komisji Wyborczej, z których jeden pełni funkcję 
sekretarza, jest powoływanych na wniosek opozycji parlamentarnej.

Na członka stałego składu Państwowej Komisji Wyborczej powołany jest również jeden 
przedstawiciel mniejszości narodowej, która zdobyła największą liczbę głosów w poprzednich 
wyborach. Jego zastępca powinien być członkiem innej mniejszości narodowej.

Kolejny członek stałego składu Państwowej Komisji Wyborczej powoływany jest przez 
Parlament na zasadzie publicznego ogłoszenia o naborze spośród przedstawicieli społeczeń-
stwa obywatelskiego, sektora pozarządowego i uczelni oraz jest specjalistą w zakresie prawa 
wyborczego.

Osoba, która w ciągu minionych 10 lat pełniła funkcję członka organu partii politycznej nie 
może być wybrana na członka stałego składu Państwowej Komisji Wyborczej. 

Osoba, która opublikowała prace naukowe i specjalistyczne artykuły na temat procesu wy-
borczego i jest publicznie rozpoznawalna w tej dziedzinie oraz brała udział w lokalnym lub 
międzynarodowym monitorowaniu procesu wyborczego zostaje wybrana na członka stałego 
składu Państwowej Komisji Wyborczej. W procedurze wyborczej, organ parlamentu właści-
wy do wyborów i mianowań bierze pod uwagę rekomendacje organizacji, które brały udział 
w tworzeniu prawa wyborczego i monitorowaniu procesów wyborczych w ciągu minionych 
pięciu lat.

Członkowie stałego składu, powołani na wniosek większości i opozycji parlamentarnej są 
wybierani w proporcji do liczby mandatów otrzymanych w poprzednich wyborach. W przy-
padku równej liczby mandatów, powoływani są kandydaci, którzy zdobyli większą liczbę gło-
sów w poprzednich wyborach.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w przypadku niezdolności do uczestnic-
twa w jej pracach, zostaje zastąpiony przez członka stałego składu Państwowej Komisji Wy-
borczej wyznaczonego przez przewodniczącego.

Upoważniony przedstawiciel zgłaszającego listę kandydatów może mieć zastępcę. Prze-
wodniczący, członkowie Państwowej Komisji Wyborczej oraz upoważniony przedstawiciel 
zgłaszających listę kandydatów, na wypadek nieobecności lub niezdolności do uczestnictwa 
w pracach Państwowej Komisji Wyborczej, mają swoich zastępców.

Przewodniczący, członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, ich zastępcy oraz upoważ-
nieni przedstawiciele zgłaszających listy kandydatów mają swoich zastępców na wypadek nie-
obecności lub niezdolności do uczestnictwa w pracach komisji.

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej oraz upoważnieni przedstawiciele zgłaszają-
cych listy kandydatów są powoływani spoza grona prawników.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej musi posiadać wykształcenie prawnicze 
i mieć co najmniej 10-letni staż pracy w tym zawodzie. Nie może być członkiem organów 
partii politycznej w okresie minionych 3 lat. 
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6. Głosowaniem w lokalu wyborczym zarządza Rada Wyborcza.
Po zakończeniu głosowania Rada Wyborcza przystępuje do ustalenia wyników wyborów w lo-

kalu wyborczym. Rada ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania i umieszcza je w osob-
nej kopercie, którą następnie plombuje. Rada ustala liczbę kuponów kontrolnych oddzielonych od 
kart do głosowania i umieszcza je w oddzielnej kopercie, która następnie zostaje zaplombowana. Na 
podstawie wyciągu ze spisu wyborców Rada określa liczbę wyborców, którzy głosowali. Po otwar-
ciu urny ważne i nieważne karty do głosowania powinny być oddzielone. Rada umieszcza wyżej 
wymienione dane w protokole, wpisując do niego również liczbę ważnych kart do głosowania oraz 
liczbę głosów oddanych na każdą listę kandydatów. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nie-
zgodności (np. liczba kart do głosowania w urnie jest wyższa niż liczba kuponów kontrolnych, lub 
jeśli okaże się, że istnieją dwa lub więcej kupony kontrolne z tym samym numerem seryjnym lub 
numerem seryjnym nienależącym do tego lokalu wyborczego) Rada Wyborcza zostaje rozwiązana. 
Po powołaniu nowej Rady, wybory w tym lokalu zostają powtórzone. Wyniki wyborów w tym 
lokalu wyborczym ustala się po powtórnym głosowaniu.

7. Prawo do monitorowania przebiegu wyborów oraz pracy organów odpowiedzialnych za 
ich przeprowadzenie mają upoważnieni przedstawiciele zarejestrowanych lokalnych organiza-
cji pozarządowych działających w zakresie praw i swobód politycznych. Lokalne organizacje 
pozarządowe zainteresowane obserwacją wyborów składają wniosek do Państwowej Komisji 
Wyborczej, która w terminie 48 godzin od otrzymania wniosku wydaje oficjalne zezwolenie 
lub decyzję o odrzuceniu wniosku.

Wniosek zawiera nazwę organizacji, zaświadczenie o rejestracji, liczbę i dane obserwato-
rów. Wniosek należy złożyć nie później niż na pięć dni przed wyborami. 

Unia Europejska, inne organizacje międzynarodowe, międzynarodowe organizacje pozarządo-
we oraz upoważnieni przedstawiciele innych państw mogą obserwować przebieg wyborów: pracę 
organów przeprowadzających wybory, kampanię wyborczą prowadzoną w mediach, wykonywa-
nie prawa wyborczego i innych pokrewnych praw politycznych oraz praw podstawowych obywa-
teli podczas wyborów. Okres obserwacji rozpoczyna się od dnia ogłoszenia wyborów i kończy się 
po opublikowaniu wyników wyborów. Obserwatorzy składają raport na temat przebiegu procesu 
wyborczego, zgodnie z wewnętrznymi procedurami organizacji, które reprezentują. 

Obserwatorzy zagraniczni składają wniosek o wyrażenie zgody na obserwowanie wyborów 
do ministerstwa spraw zagranicznych najpóźniej dziesięć dni przed dniem wyborów. Wnio-
sek powinien zawierać nazwę kraju obserwatora, nazwę organizacji, dowód rejestracji, liczbę 
i skład przedstawicieli oraz czas ich pobytu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w dniu na-
stępującym po dniu otrzymania wniosku, przekazuje go Państwowej Komisji Wyborczej, która 
w terminie czterdziestu ośmiu godzin od otrzymania wniosku wydaje upoważnienie obserwa-
torowi wyborów lub decyzję o odmowie wydania zezwolenia. 

Państwowa Komisja Wyborcza wydaje karty identyfikacyjne z imieniem i nazwiskiem ob-
serwatora, nazwą kraju i nazwą organizacji (instytucji) upoważnionym przedstawicielom za-
rejestrowanych lokalnych organizacji pozarządowych, działających w zakresie praw i swobód 
politycznych oraz przedstawicielom Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodo-
wych. Osoba posiadająca kartę identyfikacyjną musi nosić ją w widocznym miejscu.

Organy odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów są zobowiązane do umożliwienia 
prowadzenia niezakłóconej obserwacji wyborów. Komisja wyborcza odnotowuje w protokole 
obecność obserwatorów w lokalach wyborczych. 

Na wniosek organów przeprowadzających wybory, Państwowa Komisja Wyborcza może 
cofnąć upoważnienie lub odebrać kartę identyfikacyjną każdej osobie, która nie przestrzega 
zasad utrzymania porządku w lokalach wyborczych lub regulaminu pracy organów admini-
stracji wyborczej. 
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Zgodnie z przepisami ustawy, upoważnieni przedstawiciele zarejestrowanych lokalnych 
organizacji badania opinii publicznej mogą przeprowadzać sondaże po zakończeniu głosowa-
nia. Organizacja powinna złożyć wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej, która wydaje 
zezwolenie lub decyzję o odrzuceniu wniosku w ciągu 48 godzin po jego otrzymaniu. Wnio-
sek powinien zawierać nazwę organizacji, zaświadczenie o wpisie do rejestru, liczbę i skład 
przedstawicieli podmiotów realizujących badania opinii publicznej. Wniosek powinien być 
złożony nie później niż 5 dni przed dniem wyborów. 

8. Po ustaleniu wyników wyborów, Rada Wyborcza w protokole swojej pracy zamieszcza 
następujące dane: 

• liczbę kart do głosowania;
• liczbę wykorzystanych i niewykorzystanych kart do głosowania; 
• liczbę ważnych kart do głosowania; 
• liczbę głosów oddanych na każdą listę kandydatów; 
• liczbę wyborców według wyciągu z rejestru wyborców; 
• liczbę wyborców, którzy głosowali w lokalu wyborczym oraz liczbę wyborców, któ-

rzy głosowali w domu;
• uwagi i opinie członków Rady Wyborczej, a także wszystkie inne fakty mające zna-

czenie. 
Protokół musi być podpisany przez wszystkich członków rady. Każdy członek rady otrzy-

muje kopię protokołu. 
9. Rada Wyborcza umieszcza niewykorzystane, nieważne i ważne karty do głosowania 

w oddzielnych kopertach z informacją o ich zawartości i pieczętuje je. Następnie umieszcza 
całą dokumentację wyborczą (protokół z pracy Rady Wyborczej, wyciąg ze spisu wyborców, 
karty do głosowania, kupony kontrolne oddzielone od kart do głosowania, upoważnienia do 
głosowania w domu, pieczęć rady wyborczej i pozostałą dokumentację) w kopercie, która 
zostaje zapieczętowana. 

Po ustaleniu wyników wyborów, Rada Wyborcza, nie później niż sześć godzin od zamknię-
cia lokalu wyborczego, dostarcza dokumentację wyborczą do Gminnej Komisji Wyborczej. 
Po otrzymaniu dokumentacji wyborczej z lokali wyborczych, Gminna Komisja Wyborcza re-
jestruje następujące dane: 

• całkowitą liczbę wyborców zarejestrowanych w rejestrze wyborców; 
• liczbę wyborców, którzy głosowali w lokalach wyborczych; 
• liczbę wyborców, którzy głosowali w domu; 
• łączną liczbę kart do głosowania; 
• liczbę nieważnych kart do głosowania;
• liczbę ważnych kart do głosowania; 
• liczbę głosów oddanych na każdą listę kandydatów w wyborach.

10. Na podstawie wyników w okręgu wyborczym, Gminna Komisja Wyborcza sporządza 
wstępne wyniki wyborów na radnych w ciągu dwunastu godzin od otrzymania protokołów 
z lokali wyborczych. 

Gminna Komisja Wyborcza sporządza raport na temat wyników wyborów parlamentarnych 
w komisjach wyborczych na podstawie specjalnej decyzji parlamentu. Gminna Komisja Wybor-
cza ustala wyniki głosowania na jej obszarze w ciągu dwunastu godzin od dostarczenia proto-
kołów z lokali wyborczych i przedkłada sprawozdanie wraz z protokołem Państwowej Komisji 
Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza sporządza wstępne wyniki wyborów parlamentar-
nych w ciągu dwunastu godzin od dostarczenia sprawozdania Gminnej Komisji Wyborczej.

11. Wyniki wyborów są ogłaszane:
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• do Parlamentu Europejskiego – nie dotyczy;
• parlamentarnych – Państwowa Komisja Wyborcza ustala ostateczne wyniki wybo-

rów w ciągu dwunastu godzin od upływu terminu do składania skarg i odwołań lub 
uprawomocnienia się decyzji w sprawie skarg i odwołań; 

• samorządowych – Gminna Komisja Wyborcza ustala ostateczne wyniki wyborów na 
radnych w ciągu dwunastu godzin od upływu terminu wnoszenia skarg i odwołań lub 
uprawomocnienia się decyzji, w sprawie skarg i odwołań.

Ostateczne wyniki wyborów są opublikowane w ciągu piętnastu dni od dnia wyborów par-
lamentarnych w Dzienniku Urzędowym Czarnogóry, a wyborów samorządowych w Dzienni-
ku Urzędowym Czarnogóry – Prawo Lokalne.

12. Państwowa Komisja Wyborcza w składzie stałym jest powoływana przez Parlament na 
wniosek organu Parlamentu odpowiedzialnego za wybory i mianowania. Decyzja w sprawie 
powołania Państwowej Komisji Wyborczej jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Czar-
nogóry. Państwowa Komisja Wyborcza ma status osoby prawnej. 

Uwaga: Zgodnie z ustawą o wyborze Prezydenta Czarnogóry (Dziennik Urzędowy Czar-
nogóry nr 17/07, 08/09), przepisy ustawy o wyborach radnych i posłów do parlamentu odno-
szące się do biernego i czynnego prawa wyborczego, ustalania i ogłaszania listy kandydatów; 
prezentacji kandydatów, sposobu organizacji wyborów; formy i treści głosowania, głosowania 
w lokalach wyborczych i poza nimi i ochrony praw wyborczych, stosuje się do wyboru prezy-
denta, jeśli nie postanowiono inaczej w ustawie.

DANIA

1. Tak. 
a. Nie.
b. Nie dotyczy.
c. Nie.
d. Nie.
e. Nie.
f. Głosowanie przedterminowe (przed dniem wyborów) odbywa się w specjalnie do tego celu 

utworzonych punktach wyborczych kontrolowanych przez władze duńskie, uprawnione do od-
bierania głosów. Materiały wyborcze przygotowuje duńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Zdrowia. Wypełnione przez wyborców karty do głosowania są przesyłane pocztą przez 
urzędników zatrudnionych w punktach wyborczych do odpowiednich gmin, w których miesz-
kają wyborcy biorący udział w głosowaniu przedterminowym.

Do głosowania przedterminowego są upoważnione wszystkie osoby, które w dniu wybo-
rów, w wyznaczonych godzinach nie mogą stawić się w swoich lokalach wyborczych. 

2. Pojedyncza duża karta.
3. System proporcjonalny.
4. System otwartych list. Wyborcy mogą głosować zarówno na partie, jak i na poszczegól-

nych kandydatów.
5. Dla każdego z 92 utworzonych okręgów wyborczych powoływane są komisje wy-

borcze przez i spośród członków rady miasta lub rady gminy (w tym burmistrzów lub 
wójtów, którzy są z urzędu członkami tych rad). Około 1/3 utworzonych okręgów składa 
się z dwóch lub trzech gmin miejskich. Przeciwieństwem jest przypadek większych miast, 
składających się z kilku utworzonych okręgów, z jedną komisją wyborczą obejmującą cały 
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okręg wyborczy w danej gminie miejskiej (37 na 92 ustanowione okręgi). Dlatego, liczba 
komisji wyborczych wynosi tylko 68 w stosunku do 92 utworzonych okręgów. W przy-
padku, gdy utworzony okręg wyborczy składa się z dwóch lub więcej gmin miejskich, 
ustawa wyborcza wyróżnia jedną z gmin miejskich jako siedzibę okręgowej komisji wy-
borczej. W tych gminach miejskich formułowane są zadania i cele stojące przed komisja-
mi wyborczymi, a burmistrz takiej gminy zostaje z urzędu przewodniczącym okręgowej 
komisji wyborczej. 

Komisje wyborcze są odpowiedzialne za przygotowanie kart do głosowania dla wszystkich 
obwodów wyborczych znajdujących się w utworzonych okręgach wyborczych. Co więcej, 
mają one obowiązek gromadzić i przekazywać Urzędowi Statystycznemu Danii informacje 
dotyczące liczby oddanych głosów pod koniec dnia głosowania. Mają też obowiązek przeka-
zywać ostateczne wyniki głosowania w okręgach wyborczych w ciągu doby po zakończeniu 
wyborów.

6. Po zakończeniu głosowania członkowie komisji wyborczych przeliczają głosy. Rada 
miejska mianuje osoby sprawujące nadzór i inne osoby zatrudnione oficjalnie w komisjach 
wyborczych, które są wybierane spośród wyborców zamieszkałych na danym obszarze 
(w praktyce są to przedstawiciele poszczególnych partii). W zakresie ich zadań jest przede 
wszystkim nadzór nad przebiegiem głosowania i wstępnego liczenia głosów. Organy nadzoru 
są wybierane wg zasady proporcjonalnej reprezentacji, chyba, że rada gminy zgadza się na 
ich wybór jednomyślnie. Ostateczne wyniki wyborów obliczane są przez Urząd Statystyczny 
Danii, w oparciu o wyniki głosowania w 92 okręgach wyborczych, na podstawie danych do- w 92 okręgach wyborczych, na podstawie danych do-ach wyborczych, na podstawie danych do-
starczanych przez komisje wyborcze, które prowadzą ewidencję oddanych głosów.

7. Nadzór nad przeprowadzeniem wyborów, liczeniem głosów oraz kontrolą procesu głoso-
wania należy do komisji wyborczych. 

8. W trakcie wieczoru i nocy wyborczej radio i telewizja podają wstępne wyniki wyborów. 
Następnego dnia są one opublikowane w prasie. Dzień po dniu wyborów, a także w kolejnym 
dniu, środki masowego przekazu publikują ostateczne wyniki dla wybranych kandydatów. Ga-
zety i inne media uzyskują podstawowe informacje bezpośrednio od poszczególnych komite-
tów wyborczych. Tak więc większość nazwisk (prawdopodobnie) wybranych osób jest znana 
wieczorem, po dniu wyborów.

Po zakończeniu centralnego liczenia w Urzędzie Statystycznym (Statistics Denmark), zwy-
kle w 5. dniu po wyborach – podsumowanie wyników wyborów, przede wszystkim zawiera-
jące ogólny podział głosów i mandatów między partie polityczne i niezależnych kandydatów, 
jest publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Zdrowia 
oraz Urzędu Statystycznego Danii.

9. Wyniki głosowania przesyłane są drogą elektroniczną. Materiały związane z przebiegiem 
głosowania przechowywane są przez komisje do momentu ogłoszenia oficjalnych wyników 
wyborów, a następnie są niszczone.

10. Komisje wyborcze sporządzają raport w formie elektronicznej, który zawiera wyniki 
głosowania oraz informacje ściśle określone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Zdro-ściśle określone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Zdro-e przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Zdro-
wia. Po zakończeniu przeliczania głosów kopie dokumentów zawierających wyniki głosowa-
nia są przesyłane niezwłocznie jednocześnie do Urzędu Statystycznego Danii oraz do Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Zdrowia. 

11. Oficjalne wyniki są podawane w przypadku:
• wyborów do Parlamentu Europejskiego – brak danych;
• wyborów parlamentarnych – zwykle piątego dnia po ich zakończeniu;
• wyborów samorządowych – brak danych.

12. Brak informacji.
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ESTONIA

1. Tak. 
a. W szczególnych przypadkach prawo wyborcze (§ 39 (5) ustawy o wyborach do Riigi-

kogu, dalej: ustawa wyborcza) umożliwia głosowanie w zastępstwie. Dotyczy to okre-
ślonej sytuacji, kiedy dany wyborca z powodu niepełnosprawności, nie może zagłoso-
wać osobiście. Może wówczas skorzystać z pomocy innego wyborcy pod warunkiem, 
że nie startuje on w wyborach, na terenie tego samego okręgu.

b. Upoważnienie do głosowania w zastępstwie składane jest w lokalu komisji wyborczej.
c. Tak.
d. Tak, zdalnie.
e. Tak. Zgodnie z §43 ustawy wyborczej, umożliwia się: 

 – przedterminowe głosowanie poza obwodem wyborczym dla danego miejsca za-
mieszkania wyborcy. Jeśli wyborca chce głosować poza swoim obwodem wybor-
czym z powodu choroby lub z innych przyczyn, powinien, do godz. 2 po południu 
ostatniego dnia przedterminowych wyborów złożyć pisemny wniosek, który jest 
rejestrowany. Głosowanie jest organizowane przez co najmniej dwóch członków 
komisji, zgodnie z przepisami ustawy;

 – głosowanie w miejscu zamieszkania. Jeśli wyborca nie może z powodu choroby lub 
innych przyczyn głosować w swoim obwodzie wyborczym może głosować w miej-
scu zamieszkania. W tym celu musi on złożyć pisemny wniosek w terminie, jak 
wyżej. Wniosek jest rejestrowany i przesyłany do odpowiedniego obwodu głoso-
wania korespondencyjnego. Wyborca może również złożyć wniosek do obwodowej 
komisji wyborczej, właściwej dla jego miejsca zamieszkania w sprawie głosowaniu 
z domu telefonicznie pomiędzy 9 rano a 2 po południu w dniu wyborów. 

Wniosek w sprawie głosowania w miejscu zamieszkania musi zawierać:
• nazwisko wyborcy;
• numer PESEL wyborcy;
• adres wyborcy;
• telefon wyborcy;
• powody głosowania w miejscu zamieszkania.

Jeśli komisja wyborcza właściwa dla miejsca zamieszkania wyborcy uzna wniosek za bez-
podstawny, musi zawiadomić wyborcę o oddaleniu wniosku.

Głosowanie w miejscu zamieszkania jest organizowane przez co najmniej dwóch człon-
ków obwodowej komisji wyborczej. Członkowie ci są wyznaczani z uwzględnieniem za-
sady, że nie mogą być członkami tej samej partii politycznej i nie mogą być zgłoszeni na 
członków obwodowej komisji wyborczej na wniosek tej samej partii politycznej. Wyborca 
głosujący w miejscu zamieszkania podpisuje się na liście wyborców przed otrzymaniem 
karty do głosowania.

f. Nie.
2. Pojedyncza karta lub elektroniczna karta do głosowania (elektroniczną kartę do głosowa-

nia można zamówić przez Internet). 
3. System proporcjonalny.
4. System otwartych list.
5. § 18 ustawy wyborczej (tworzenie obwodowych komisji wyborczych) stanowi że:

• Obwodowa komisja wyborcza powinna składać się z 9 członków;
• rada samorządu lokalnego (dalej rada) wyznacza nie później niż w dwudziestym dniu 

przed dniem wyborów przewodniczącego i członków obwodowej komisji wyborczej 
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w drodze uchwały na wniosek sekretarza gminy lub miasta z uwzględnieniem zasady 
równowagi politycznej; 

• sekretarz gminy wiejskiej lub miasta powinien zgłosić połowę członków obwodowej 
komisji wyborczej, a partie polityczne uczestniczące w wyborach – pozostałą liczbę 
członków;

• partie polityczne uczestniczące w wyborach mogą zgłosić do sekretarza gminy lub 
miasta jednego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej nie później niż 
40 dni przed dniem wyborów;

• zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na objęcie tej funkcji;
• jeśli partie polityczne nie zgłoszą kandydatów lub ich liczba będzie mniejsza aniżeli 

liczba miejsc, które partie polityczne mogą obsadzić w obwodowej komisji wybor-
czej, rada wyznaczy brakujących (pozostałych) członków tej komisji na wniosek se-
kretarza gminy lub miasta;

• jeśli liczba kandydatów przedstawionych przez partie polityczne do obwodowej ko-
misji wyborczej przekroczy liczbę miejsc dla partii w obwodowej komisji wybor-
czej, wszyscy pozostali kandydaci są powoływani na zastępców;

• rada wyznacza również, na wniosek sekretarza gminy lub miasta przynajmniej dwóch 
zastępców członków, którzy podczas kadencji władz komisji i w przypadku innych 
specyficznych poleceń wydanych przez radę zastąpią członków komisji, którzy zo-
stali zawieszeni lub zakończyli pracę;

• obwodowa komisja wyborcza wybiera zastępcę przewodniczącego komisji spośród 
swoich członków;

• sekretarz gminy lub miasta zapewnia obwodowej komisji wyborczej wsparcie logi-
styczne i urzędnicze. 

6. § 57 ustawy wyborczej (Ustalanie wyników wyborów w obwodowej komisji wyborczej) 
stanowi że:

• obwodowa komisja wyborcza otwiera urny po zakończeniu głosowania. Podczas 
otwierania urn powinna być obecna ponad połowa członków obwodowej komisji 
wyborczej;

• przed otwarciem urn wyborczych obwodowa komisja wyborcza liczy i unieważnia 
wszystkie karty niewydane wyborcom oraz wszystkie uszkodzone karty zwrócone 
przez wyborców. Karty wyborcze są unieważniane przez obcięcie rogu;

• przed otwarciem urn obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie list wyborców, 
liczbę głosujących i na podstawie podpisów złożonych przy pobieraniu kart oraz spo-
rządzonych notatek, wstępną liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu i natych-
miast przekazuje informację Państwowej Komisji Wyborczej. W liczbie osób uczestni-
czących w głosowaniu muszą być uwzględnione te, które głosowały przedterminowo 
poza swoim okręgiem wyborczym, które głosowały elektronicznie oraz w miejscu za-
mieszkania;

• podczas otwierania urn sprawdzany jest stan pieczęci na urnach;
• karty z głosami wyborców, którzy głosowali w domu, opieczętowane po zewnętrznej 

stronie pieczęcią obwodowej komisji wyborczej są dołączane do kart osób głosują-
cych w lokalu wyborczym danego obwodu;

• karty z głosami wyborców, którzy stale mieszkają w danym okręgu wyborczym, 
a którzy głosowali w lokalu wyborczym innego obwodu, aniżeli wskazuje na to ich 
oficjalny adres zamieszkania, albo głosowały przed terminem, opieczętowane po ze-
wnętrznej stronie pieczęcią danego obwodu również są dołączone do kart osób, które 
oddały głos w lokalu wyborczym danego obwodu; 
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• obwodowa komisja wyborcza ustala liczbę kart wyjętych z urn, wliczając nieważne 
karty do głosowania, ustala również liczbę głosów oddanych na kandydatów oraz na 
partie polityczne. Dane wpisuje do formularza protokołu wyborczego.

Karta wyborcza jest uznana za nieważną, jeśli:
• pieczęcie nie są identyczne z pieczęcią obwodowej komisji wyborczej;
• brak jest numeru rejestracyjnego kandydata lub na karcie został wpisany więcej niż 

jeden numer rejestracyjny kandydata;
• kandydat, którego numer jest zapisany na karcie do głosowania, nie jest zarejestro-

wany w danym okręgu wyborczym;
• numer rejestracyjny kandydata zapisany na karcie do głosowania był poprawiany;
• numer rejestracyjny kandydata zapisany na karcie do głosowania jest nieczytelny.

W przypadku braku numeru rejestracyjnego kandydata na karcie wyborczej, gdy wola gło-
sującego jest jasna i jednoznaczna, karta do głosowania jest uważana za ważną. 

Wyniki głosowania wpisuje się do protokołu w postaci formularza o standardowym formacie. 
Przewodniczący komisji podpisuje protokół, zapisując na nim datę i godzinę jego sporządzenia.

Po ustaleniu wyników głosowania, ważne karty do głosowania powinny być spakowane 
wg nazwiska kandydata. Nieważne karty do głosowania, karty niewydane wyborcom i kar-
ty uszkodzone zwrócone komisji przez wyborców powinny być spakowane osobno. Na każ-
dej paczce należy odnotować obwód wyborczy, z którego pochodzą karty wyborcze oraz typ 
i liczbę kart do głosowania znajdujących się w pakiecie. Przewodniczący obwodowej komisji 
potwierdza te dane podpisem.

Karty do głosowania, listy wyborców, protokoły wyborcze z wynikami głosowania uwzględ-
niającymi wszelkie zdania odrębne członków komisji, powinny być niezwłocznie dostarczone 
do okręgowej komisji wyborczej.

Wyniki głosowania powinny być podane do publicznej wiadomości w obwodowej komisji 
wyborczej.

7. Każdy jest uprawniony do obserwowania wyborów. Nie są konieczne rejestracja, akre-
dytacja ani żadne zaświadczenie wydane przez Państwową Komisję Wyborczą. Obserwator 
przed rozpoczęciem pracy musi zgłosić się do komisji wyborczej i wylegitymować się.

Cała procedura i posiedzenia komisji wyborczej są publiczne, jedynym ograniczeniem jest 
brak uprawnienia obserwatora do dostępu do listy wyborców. Obserwator może być obecny 
podczas spotkania Państwowej Komisji Wyborczej, powiatowej komisji wyborczej lub obwo-
dowej komisji wyborczej, jak również obserwować całą aktywność wyborczą, włączając w to 
procedurę głosowania, weryfikację  wyników głosowania i wyników wyborów. Obserwator 
jest uprawniony do obserwacji przebiegu głosowania elektronicznego, włączając w to proce-
durę zarządzania elektronicznym kluczem do głosowania oraz weryfikacji wyników głosowa-
nia. Obserwator ma prawo spisać numery pieczęci bezpieczeństwa używanych do pieczętowa-
nia urn.

8. Wyniki są ogłaszane publicznie w lokalu wyborczym.
9. Najpierw oficjalne protokoły są przekazywane elektronicznie, a następnie przekazane 

w formie papierowej do komisji wyborczej wyższego szczebla.
10. Równolegle, muszą być zbieżne.
11. Oficjalne i końcowe wyniki są podawane po rozpatrzeniu przez kompetentne instytucje 

wszystkich oficjalnych skarg (na ogół w ciągu 30-40 dni po wyborach). Skargę może złożyć 
tylko osoba, która uważa, że jakieś działanie lub decyzja naruszyła jej prawa. Skarga nie może 
być złożona w interesie publicznym.

12. Zgodnie z § 14 ustawy wyborczej Państwowa Komisja Wyborcza składa się z następu-
jących członków:
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• sędziego sądu pierwszej instancji wyznaczonego przez Głównego Sędziego Sądu 
Najwyższego;

• sędziego sądu apelacyjnego wyznaczonego przez Głównego Sędziego Sądu Najwyż-
szego;

• doradcy wyznaczonego przez Kanclerza Sprawiedliwości;
• urzędnika Izby Kontroli wyznaczonego przez Audytora Generalnego;
• prokuratora wyznaczonego przez Prokuratora Naczelnego;
• urzędnika Kancelarii Riigikogu wyznaczonego przez Sekretarza Generalnego Riigi-

kogu;
• urzędnika Kancelarii Stanu wyznaczonego przez Sekretarza Stanu.

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej są mianowani nie później niż dziesiątego dnia 
przed upływem kadencji  (okresem sprawowania mandatu) poprzedniej komisji.

Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej są wybiera-
ni przez członków PKW ze swojego grona na jej pierwszym posiedzeniu. Pierwsze posiedze-
nie PKW jest zwoływane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego poprzed-
niej PKW, nie później niż siódmego dnia funkcjonowania PKW nowej kadencji.

Osoba, która powołuje członka Państwowej Komisji Wyborczej, z urzędu powołuje też jego 
zastępcę.

Prezes Sądu Najwyższego może wyznaczyć sędziego jako członka Państwowej Komisji 
Wyborczej tylko za jego zgodą i po uwzględnieniu opinii głównego sędziego sądu (przewod-
niczącego kompletu sędziów).

FINLANDIA     

1. Tak.
a. Nie.
b. Nie dotyczy.
c. Tak, w formie głosowania przedterminowego. Przedterminowe głosowanie rozpoczy-

na się w środę, jedenaście dni przed dniem wyborów a kończy się za granicą – w sobo-
tę, na osiem dni przed dniem wyborów, w Finlandii zaś – we wtorek, na pięć dni przed 
dniem wyborów. 

Lokale, w których każda osoba uprawniona do głosowania może oddać swój głos przed ter-
minem, mieszczą się na terenie lokalnych instytucji i urzędów pocztowych (dalej – instytucji) 
wyznaczonych przez gminę, zaś poza granicami kraju – na terenie placówek dyplomatycz-
nych. W każdej gminie znajduje się co najmniej jeden lokal wyborczy przeznaczony do głoso-
wania przedterminowego. Specjalne lokale do głosowania przedterminowego znajdują się na 
terenie zakładów karnych, w których głosują osoby odbywające karę pozbawienia wolności 
oraz w szpitalach, w których mogą głosować jedynie osoby przebywające tam na leczeniu. 
Ponadto osoby, których zdolność do poruszania się jest ograniczona mogą przedterminowo 
głosować w miejscu zamieszkania. Członkowie załóg statków przebywających poza granica-
mi kraju mogą głosować na statku. Przedterminowe głosowanie na statkach można rozpocząć 
już na 18 dni przed dniem wyborów.

d. Nie.
e. Tak. Przedterminowe głosowanie może się odbyć w miejscu zamieszkania wyborcy. 

Osoba, której zdolność do poruszania jest tak ograniczona na tyle, że nie może sa-
modzielnie dotrzeć do lokalu, w którym odbywa się głosowanie przedterminowe lub 
do lokalu wyborczego w dniu wyborów, może przedterminowo głosować w miejscu 
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zamieszkania. Komisarz wyborczy, który jest powoływany przez gminną centralną ko-
misję wyborczą, przeprowadza głosowanie w domu takiej osoby. 

f. Nie. 
2. Pojedyncza karta. 
3. System proporcjonalny. 
4. System otwartych list. W wyborach proporcjonalnych każda partia lub grupa zdobywa 

mandaty w stosunku do liczby głosów oddanych na nią w porównaniu z liczbą głosów od-
danych na inne ugrupowania. Na przykład, jeśli partia dostaje 20 procent głosów, powinna 
również dostać 20 procent mandatów. System ten nie ma zastosowania w przypadku wyborów 
prezydenckich, w których oddaje się głosy na kandydata, a nie na partię.

5. W Finlandii istnieją komisje wyborcze dla każdego okręgu wyborczego i dla celów prze-
prowadzenia przedterminowych wyborów. Członkowie i zastępcy członków obu rodzajów ko-
misji wyborczych, jeżeli jest to możliwe, reprezentują partie polityczne, które w poprzednich 
wyborach parlamentarnych wystawiły kandydatów i zostały zarejestrowane w ewidencji partii 
politycznych w danym okręgu wyborczym.

Jednakże, w wyborach lokalnych (samorządowych), członkowie i zastępcy członków re-
prezentują grupy wyborców, które w poprzednich wyborach wystawiły kandydatów w gmi-
nie. W celu przeprowadzenia przedterminowego głosowania, zastępcy członków komisji 
wyborczej (dla każdego okręgu) oraz zastępcy członków komisji wyborczej ds. wyborów 
przedterminowych muszą być wymienieni w kolejności, w jakiej występują członkowie ko-
misji, których zastępują. Osoba, która jest kandydatem w wyborach nie może być członkiem 
lub zastępcą członka komisji wyborczej. Dane kontaktowe dotyczące przewodniczących 
i wiceprzewodniczących komisji wyborczych są przekazywane do gminnej centralnej ko-
misji wyborczej.

6. Liczenie głosów oddanych przed terminem i w dniu wyborów jest dokonywane przez:
• okręgową komisję wyborczą – w przypadku wyborów parlamentarnych, prezydenc-

kich i wyborów do Parlamentu Europejskiego;
• gminną centralną komisję wyborczą – w przypadku wyborów lokalnych (samorządo-

wych). 
7. Przedstawiciele poszczególnych partii, list koalicyjnych, organizacji lokalnych lub osoby, 

które otrzymały specjalne upoważnienie na piśmie skierowanym do organów wyborczych, mają 
prawo uczestniczyć jako obserwatorzy w pracach wszystkich rodzajów komisji wyborczych, od-
powiedzialnych za prawidłowe przeprowadzenie wyborów. Takie samo prawo przysługuje rów-
nież osobom upoważnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości do obserwowania przebiegu 
wyborów, niezależnie od tego, czy są obywatelami Finlandii, czy cudzoziemcami.

8. W przypadku:
– wyborów parlamentarnych – okręgowa komisja wyborcza potwierdza wynik wybo-

rów na trzeci dzień po dniu wyborów na posiedzeniu, które rozpoczyna się najpóźniej 
o godzinie 18. Komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów 
wraz z informacją o możliwości wniesienia odwołania odnośnie podanych wyników, 
poprzez ogłoszenie w komisji. Komisja sporządza pisemne zaświadczenia o wyborze 
kandydatów, które przesyła niezwłocznie do parlamentu w celu przekazania ich nowo 
wybranym parlamentarzystom.

Komisja wyborcza niezwłocznie informuje Ministerstwo Sprawiedliwości o wyniku wy-
borów w sposób określony przez ministerstwo, a także informuje gminne centralne komisje 
wyborcze. Publikuje wyniki wyborów wraz ze wskaźnikami oraz liczbą głosów oddanych na 
poszczególnych kandydatów w gazetach o największym nakładzie w danym okręgu wybor-
czym oraz reprezentujących partie, które wystawiły kandydatów w wyborach,
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 – wyborów samorządowych – gminna centralna komisja wyborcza potwierdza wynik 
wyborów na trzeci dzień po dniu wyborów na posiedzeniu, które rozpoczyna się naj-
później o godzinie 18.00 Komisja ta niezwłocznie:
• publikuje, na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, wyniki wyborów poprzez wywie-

szenie raportu (protokołu) oraz informuje o możliwości wniesienia odwołania od 
wyników wyborów w ciągu 7 dni od dnia ich ogłoszenia,

• przedkłada listę wybranych radnych i ich zastępców radzie gminy,
• przesyła informację o wyniku wyborów do Ministerstwa Sprawiedliwości.

9. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego i jeden członek komisji wyborczej nie-
zwłocznie dostarczają karty do głosowania i dokumentację wyborów do komunalnej central-
nej komisji wyborczej, w przypadku wyborów lokalnych i do okręgowej komisji wyborczej 
w przypadku innych wyborów. Wspomniane wyżej komisje wyborcze mogą zdecydować o in-
nym sposobie przekazania wyników. (patrz: rozdział 59–64 Ordynacji Wyborczej)

10. W celu ustalenia wyniku wyborów parlamentarnych i samorządowych, nazwiska wszyst-
kich kandydatów są uporządkowane zgodnie z kolejnością ich wskaźników porównawczych. 
Wskaźnik porównawczy każdego kandydata jest podany obok jego nazwiska. Na podstawie 
tej listy ustala się, którzy kandydaci zostali wybrani do parlamentu lub rady gminy. Szczegó-
łowe przepisy dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego znajdują się rozdziałach 178, 
179 i 181 Ordynacji wyborczej, a wyborów prezydenckich w rozdziałach 137 i 141 Ordynacji 
wyborczej.

11. Wyniki wyborów są ogłaszane:
• do Parlamentu Europejskiego – okręgowe komisje wyborcze rozpoczynają ustala-

nie wyników wstępnych w poniedziałek następujący po wyborach o godzinie 9.00. 
Wyniki liczenia muszą być gotowe do środy do godziny 18.00, kiedy okręgowe ko-
misje wyborcze potwierdzają ostateczne wyniki w okręgach wyborczych i informują 
o nich Okręgową Komisję Wyborczą w Helsinkach. Okręgowa Komisja Wyborcza 
w Helsinkach potwierdza wyniki wyborów w całym kraju i przesyła tę informację do 
nowo wybranych przedstawicieli;

• parlamentarnych – okręgowa komisja wyborcza potwierdza wynik wyborów na 3 
dzień po dniu głosowania na posiedzeniu, które rozpoczyna się najpóźniej o godzinie 
18.00 tego dnia.

• samorządowych – gminna centralna komisja wyborcza potwierdza wynik wyborów 
na 3 dzień po dniu głosowania na posiedzeniu, które rozpoczyna się najpóźniej o go-
dzinie 18.00 dnia.

12. Okręgowa komisja wyborcza, dla każdego okręgu wyborczego, powoływana jest przez 
lokalny organ administracji państwowej. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, zastępca 
przewodniczącego, trzech członków oraz czterech ich zastępców. Zarówno członkowie jak 
i ich zastępcy reprezentują partie polityczne, które w poprzednich wyborach parlamentarnych 
wystawiły kandydatów i zostały zarejestrowane w rejestrze partii politycznych w danym okrę-
gu wyborczym. Członek lub jego zastępca, który kandyduje w wyborach z ramienia partii lub 
stowarzyszenia, nie może uczestniczyć w pracach komisji wyborczej. 

Gminna centralna komisja wyborcza powoływana jest przez radę gminy na okres trwania 
jej kadencji. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, trzech 
członków oraz co najmniej pięciu zastępców członków. Zarówno członkowie jak i ich zastęp-
cy reprezentują grupy wyborców, które w poprzednich wyborach lokalnych wystawiły kandy-
datów w gminie. Członek lub jego zastępca, który kandyduje w wyborach lokalnych nie może 
brać udziału w pracach komisji wyborczej. 

Komisje wyborcze są powoływane przez radę gminy. Rada powołuje: 
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• komisję wyborczą dla każdego okręgu wyborczego składającą się z przewodniczącego, 
zastępcy przewodniczącego, trzech członków oraz co najmniej trzech ich zastępców; oraz

• jedną lub więcej komisji wyborczych dla celów przeprowadzenia przedterminowego 
głosowania. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, 
trzech członków oraz co najmniej trzech ich zastępców. 

Urzędnicy wyborczy pracujący w lokalach przedwyborczych (oraz wydelegowani do prze-
prowadzenia głosowania w miejscu zamieszkania wyborcy) są powoływani przez gminne 
centralne komisje wyborcze. Jeśli członek okręgowej komisji wyborczej, gminnej centralnej 
komisji wyborczej lub komisji wyborczej, asystent wyborczy lub inna osoba działająca w cha-
rakterze urzędnika wyborczego, zaniedbuje swoje obowiązki, podlega karze. 

FRANCJA (ZGROMADZENIE NARODOWE)

1. Tak.
a. Tak, we Francji możliwe jest głosowanie przez pełnomocnika pod warunkami okre-

ślonymi w artykule L.71 Kodeksu wyborczego. Zgodnie z dyspozycjami tego artykułu 
głosowanie przez pełnomocnika możliwe jest, po złożeniu wniosku, przez:
• wyborców oświadczających pod słowem honoru, że z powodu obowiązków za-

wodowych, z powodu utrudnień związanych ze stanem zdrowia lub koniecznością 
udzielenia pomocy osobie chorej lub upośledzonej nie mogą stawić się w obwodzie, 
w którym są zarejestrowani i wziąć udziału w wyborach;

• wyborców oświadczających pod słowem honoru, że z powodu nauki, przebywania 
na urlopie oraz z powodu przebywania w gminie innej niż ta, w której są zarejestro-
wani na liście wyborców, nie będą obecni w dniu głosowania w gminie, w której są 
uprawnieni do głosowania;

• osoby aresztowane oraz osoby przebywające w więzieniu, które odbywają karę nie-
połączoną z utratą praw wyborczych.

b. Osoba, która udziela upoważnienia (mocodawca) wyznacza dowolnie pełnomocnika, 
tj. osobę, która będzie głosowała w jej imieniu. Pełnomocnik musi być wpisany na listę 
wyborców w tej samej gminie, w której wpisany jest mocodawca i nie może posiadać 
więcej niż dwa pełnomocnictwa, w tym tylko jedno udzielone przez osobę mieszkającą 
we Francji. Mocodawca musi stawić się osobiście w komisariacie policji, na posterunku 
żandarmerii lub w sądzie cywilnym w miejscu zamieszkania lub w miejscu zatrudnienia; 
musi wypełnić formularz, zawierający informacje o pełnomocniku i złożyć oświadczenie 
pod słowem honoru wyjaśniające przyczyny nieobecności w dniu wyborów. 

c. Głosowanie korespondencyjne zostało zniesione w 1975 r., z wyjątkiem głosowania 
przez Francuzów zamieszkałych za granicą. 

d. Nie, z wyjątkiem głosowania przez Francuzów mieszkających za granicą. Niektóre 
biura wyborcze wyposażone są w elektroniczne urządzenia do głosowania, nie są one 
jednak połączone z Internetem.

e. Nie.
f. Nie.

2. Karty wyborcze muszą być wydrukowane w jednym kolorze (czcionka) na białym  pa-
pierze. Ich format zależy od rodzaju wyborów i liczby kandydatów.

3. System głosowania zależy od rodzaju wyborów: 
• wybierani w wyborach większościowych: Prezydent Republiki, deputowani, radni 

departamentów i radni gminni w gminach poniżej 1000 mieszkańców;
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• w wyborach proporcjonalnych z listy wybierani są deputowani do parlamentu euro-
pejskiego, radni regionów oraz radni w gminach powyżej 1000 mieszkańców;

• senatorowie są wybierani w głosowaniu pośrednim przez kolegium „wielkich elek-
torów”4, są oni wybierani w głosowaniu większościowym w departamentach, w któ-
rych wybiera się dwóch senatorów lub jednego i w głosowaniu proporcjonalnym 
w departamentach, w których wybiera się trzech senatorów lub więcej.   

4. W wyborach proporcjonalnych listy kandydatów nie mogą być modyfikowane, wyborca 
głosuje na wszystkich kandydatów figurujących na liście. 

5. Skład komisji wyborczej i sposób wyznaczania jej członków określa kodeks wyborczy, 
a ściśle art. 42, 44 i następne. „Każda komisja wyborcza złożona jest z przewodniczącego, co 
najmniej dwóch asesorów i sekretarza wybranego przez nich spośród wyborców gminy”.

Komisje wyborcze są kierowane przez mera, zastępców i radnych miejskich w porządku 
zgodnym z wymienioną kolejnością. W przypadku gdy to jest niemożliwe, przewodniczący 
komisji wyznaczany jest przez mera spośród wyborców w gminie.

W przypadku nieobecności, przewodniczący wyznacza zastępcę spośród radnych gmin-
nych lub spośród wyborców gminy; w razie konieczności zastępcę wskazuje najstarszy z ase-
sorów. Zastępca posiada wszelkie uprawnienia przewodniczącego. Sekretarz, w przypadku 
nieobecności, zastępowany jest przez najmłodszego asesora. 

Asesorzy, wyznaczani są zgodnie z art. R 44 kodeksu wyborczego: „Każdy kandydat lub 
przedstawiciel każdej zarejestrowanej listy ma prawo wyznaczyć jednego asesora i jedna oso-
bę spośród wyborców departamentu. Asesorzy pomocniczy mogą być wyznaczeni przez mera 
spośród radnych miejskich zgodnie z wykazem, a w przypadku braku, spośród gminnych wy-
borców”. Komisje wyborcze są tworzone na mocy dekretu prefekta.

6. Liczenie głosów rozpoczyna się po zakończeniu wyborów. Jest dokonywane przez człon-
ków komisji skrutacyjnej na stołach do liczenia głosów w obecności delegatów kandydatów 
oraz wyborców i pod kontrolą członków komisji wyborczej. 

Jak precyzuje art. L67 kodeksu wyborczego: „Każdy kandydat lub jego wyznaczony przed-
stawiciel ma prawo kontrolować wszystkie operacje głosowania, liczenia kart wyborczych i li-
czenia głosów we wszystkich miejscach, w których wykonywane są te czynności, jak również 
wymagać włączenia do protokołu wszystkich uwag, obserwacji, protestów lub sporów odno-
szących się do tych czynności, zarówno przed ogłoszeniem wyników, jak i po ogłoszeniu”.

Liczenie kart do głosowania odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w art. L65 kodeksu 
wyborczego:

„Od zamknięcia głosowania odbywa się zliczanie potwierdzeń wydanych kart, po czym 
odbywa się liczenie głosów w następujący sposób: otwierana jest urna i kontrolowana jest 
liczba kopert. Jeżeli liczba ta jest mniejsza lub większa od wydanej liczby kart, odnotowuje 
się to w protokole. Komisja wyznacza spośród obecnych wyborców pewną liczbę skrutatorów, 
umiejących czytać i pisać, którzy dzielą się na stoły, przy każdym co najmniej czterech. Jeżeli 
są obecni liczni kandydaci lub przedstawiciele list – pozwala się im wyznaczyć osoby liczące 
głosy, jednakże muszą być rozdzieleni, w miarę możliwości na różne stoły. Liczba stołów nie 
może być większa od liczby kabin wyborczych. 

Koperty zawierające karty wyborcze są grupowane w pakiety po 100 sztuk. Pakiety te 
wkładane są w koperty specjalnie przygotowane w tym celu. Następnie koperty są pieczęto-
wane oraz opatrywane podpisami przewodniczącego biura wyborczego i co najmniej dwóch 
asesorów reprezentujących różne listy i różnych kandydatów.

4  Wielcy elektorzy – pochodzący z wyborów deputowani, radni departamentalni i regionalni, jak 
również delegaci do rad municypalnych, których liczba zależy od liczby ludności w gminie.
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Przy każdym stole liczący głosy wyciąga kartę wyborczą z koperty i podaje ją rozłożoną 
innemu liczącemu; ten odczytuje wynik na głos; nazwiska figurujące na kartach wyborczych 
są odnotowywane przez co najmniej dwóch liczących na specjalnie przygotowanych w tym 
celu listach. 

Jeżeli w kopercie są dwie lub więcej kart wyborczych głos jest nieważny w przypadku, 
gdy karty zawierają różne listy i różne nazwiska. Kilka kart wyborczych liczy się natomiast 
jako jedną, jeżeli wskazują tę samą listę i tego samego kandydata. Karty wyborcze czyste, bez 
zaznaczonego wyboru, są liczone oddzielnie i dołączane do protokołu wyborczego. Nie są 
one wliczane do liczby oddanych głosów, lecz umieszcza się specjalną uwagę o tych głosach 
w wynikach głosowania. Koperta niezawierająca żadnej karty wyborczej traktowana jest jak 
czysta karta wyborcza.

W komisjach wyborczych zaopatrzonych w urządzenia do głosowania, przewodniczący, po 
zakończonym głosowaniu, wyświetla sumaryczne wyniki uzyskane przez każdą listę i każde-
go kandydata oraz liczbę czystych kart w sposób umożliwiający odczytanie wyników przez 
każdego członka komisji, delegatów kandydata i obecnych wyborców. Przewodniczący od-
czytuje głośno wyniki, które są również zapisywane przez sekretarza”.

Na zakończenie operacji liczenia głosów, liczący głosy podpisują tabele wyników i prze-
kazują je komisji, podobnie jak karty wyborcze i koperty, których ważność (prawidłowość) 
kwestionowana jest przez elektorów bądź przedstawicieli kandydatów. To komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ważności karty lub koperty.

Komisja ustala liczbę oddanych głosów, liczbę głosów bez dokonania wyboru (czystych 
kart) i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych na każdą listę i na każdego kandydata. 

Bezpośrednio po liczeniu głosów, sekretarz komisji wyborczej redaguje na miejscu, w sali 
wyborczej, protokół, który odzwierciedla wszystkie wydarzenia. Zawiera on:

• liczbę zarejestrowanych wyborców,
• liczbę głosujących;
• liczbę oddanych głosów;
• liczbę głosów uzyskanych przez każdego kandydata i każdą listę;
• liczbę wyborców, którzy nie pobrali karty wyborczej, mimo że była ona dla nich 

przygotowana w lokalu wyborczym;
• wszelkie skargi wyborców lub przedstawicieli list lub kandydatów, jak również decy-

zje podejmowane przez komisję w przypadku zaistniałych incydentów.
Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach na drukach dostarczanych przez prefektu-

rę. Podpisywany jest przez wszystkich członków komisji oraz obecnych przedstawicieli list 
i kandydatów. Jeżeli którykolwiek z nich odmawia podpisania protokołu, sporządza się sto-
sowne adnotacje w protokole. 

7. Nie istnieje komisja wyborcza na poziomie krajowym. Wyniki głosowania ze wszystkich 
komisji są przekazywane centralnej gminnej komisji, następnie przekazywane są do prefek-
tury departamentalnej, która przekazuje je ministerstwu spraw wewnętrznych. W przypadku 
kwestionowania procesu wyborczego lub wyników głosowania, jedyną instancją odwoławczą 
jest sędzia wyborczy. 

8. Po sporządzeniu protokołu wyniki podawane są do wiadomości publicznej przez prze-
wodniczącego komisji i wywieszone w sali, w której odbywało się głosowanie, z następujący-
mi informacjami:

• liczba zarejestrowanych wyborców;
• liczba głosujących;
• liczba oddanych głosów;
• liczba głosów uzyskanych przez każdego kandydata i każdą listę;
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• nazwiska (prawdopodobnie) wybranych kandydatów, którzy otrzymali największą 
liczbę głosów w danej komisji.

9. Wyniki głosowania przekazywane są na piśmie oraz w formie elektronicznej do odpo-
wiedniej prefektury departamentalnej, a następnie zbierane w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych. 

10. Patrz odpowiedź na pytanie 9.
11. Jeden dzień po wyborach. Dotyczy to wszystkich trzech rodzajów wyborów.
12. Odpowiedzialnym za przygotowanie wyborów oraz za podanie ich wyników jest mini-

ster spraw wewnętrznych. 

FRANCJA (SENAT )

1. Tak.
a. Tak (art. L71 - L78 kodeksu wyborczego). Dotyczy wyborcy, który składa pod słowem 

honoru oświadczenie, że nie może wziąć udziału w głosowaniu z powodu obowiąz-
ków związanych z pracą zawodową, utrudnień spowodowanych stanem zdrowia lub 
koniecznością świadczenia pomocy osobie chorej lub niedołężnej (art. L71 kodeksu 
wyborczego). 

b. Osoba, która nie może wziąć udziału w głosowaniu musi stawić się osobiście w komi-
sariacie policji, posterunku żandarmerii, lub w siedzibie sądu właściwego dla miejsca 
zamieszkania lub miejsca pracy, aby złożyć odpowiedni wniosek. Kroki muszą być 
podjęte jak najwcześniej, aby zachować czas niezbędny do skierowania wniosku do 
merostwa i do sporządzenia upoważnienia. 

Upoważnienie może być sporządzone w każdym momencie, aż do dnia poprzedzającego 
głosowanie, lecz wyborca ryzykuje w takim przypadku niewzięciem udziału w głosowaniu, 
jeżeli urząd gminy nie sporządzi upoważnienia na czas. Wyborca musi przedstawić dowód 
potwierdzający tożsamość, świadczący o prawie do udziału w głosowaniu (dowód osobisty, 
paszport lub prawo jazdy). Musi wypełnić odpowiedni formularz, który zawiera liczne infor-
macje na temat pełnomocnika (nazwisko rodowe, nazwisko używane, imiona, adres i datę 
urodzenia) oraz wyjaśnienie przyczyn niemożności osobistego uczestniczenia w wyborach, 
składane pod słowem honoru. Nie ma natomiast obowiązku przedstawiania zaświadczenia 
o przyczynach nieobecności.

Wyborca, który nie może wziąć udziału w wyborach może wypełnić druk elektronicznie, 
wydrukować go i złożyć osobiście w wyznaczonych miejscach (jak wyżej) lub użyć formula-
rza dostępnego na miejscu. 

c. Głosowanie korespondencyjne – albo w zamkniętej kopercie, albo drogą elektroniczną 
– jest możliwe w przypadku wyborów deputowanych przez Francuzów zamieszkują-
cych poza Francją (art. L330-13 kodeksu wyborczego).

d. W roku 2012 głosowanie elektroniczne stosowane było tylko w 64 gminach, repre-
zentujących 1,1 miliona wyborców, zgodnie z warunkami określonymi w art. L57-1 
kodeksu wyborczego (w porównaniu z 83 gminami i 1,5 milionami wyborców w wy-
borach, które odbyły się w 2007 r.). 

e. Nie. 
f. Nie.

2. Pojedyncza karta. Karty te: 
• muszą być drukowane na białym papierze, w jednym kolorze do wyboru przez przed-

stawicieli zgłaszających listę (czcionki, ilustracje, ewentualne emblematy, itp.), co 
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wyklucza np. stosowanie koloru czarnego i innego koloru na tej samej karcie wybor-
czej;

• muszą mieć gramaturę papieru od 60 do 80 gram na m2;
• muszą mieć format: 105x148 mm dla kart liczących od 1 do 4 nazwisk, 148x210 mm 

dla kart liczących od 5 do 31 nazwisk, 210x297 mm dla kart liczących ponad 31 
nazwisk. 

Karty musza być drukowane w formacie poziomym, czyli muszą być prezentowane w spo-
sób horyzontalny. 

W przeciwieństwie do tego co jest dozwolone w gminach do 3500 mieszkańców, karty 
wyborcze inne niż te dostarczone przez administracje nie są uznawane i nie są wliczane do 
rezultatu liczenia głosów. Jeżeli wyborca sam wykona kartę wyborczą – komisja wyborcza 
uznaje ją za nieważną i nie bierze pod uwagę przy liczeniu oddanych głosów. Karty wyborcze 
wkładane są do kopert, które wrzucane są do urn. 

3. We Francji stosowane są oba systemy. Wybory prezydenckie i wybory parlamentarne 
odbywają się w głosowaniu większościowym imiennym, na jednego kandydata.

Aby zostać wybranym prezydentem Republiki kandydat musi uzyskać połowę oddanych 
głosów plus jeden. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska takiego wyniku – organizowana jest 
druga tura, z dwoma kandydatami, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę gło-
sów. Zwycięzca drugiej tury zostaje wybrany. 

Aby zostać wybranym deputowanym, kandydat musi uzyskać ponad połowę oddanych gło-
sów i liczbę głosów równą przynajmniej 25% zarejestrowanych wyborców. Druga tura orga-
nizowana jest dla dwóch kandydatów z największą liczbą głosów. Kolejni kandydaci mogą się 
utrzymać, jeżeli uzyskali liczbę głosów równą co najmniej 12,5% zarejestrowanych wybor-
ców. W drugiej turze zwycięża kandydat z największą liczbą głosów. 

W wyborach senatorskich stosowane są dwa sposoby głosowania, zgodnie z wymogami art. 
L294 i L295 kodeksu wyborczego. Głosowanie większościowe stosowane jest w okręgach, 
w których wybiera się 2 senatorów. W okręgach, w których wybiera się 3 lub więcej senatorów 
wybiera się zgodnie z zasadą proporcjonalną bez wolnego wyboru kandydatów z różnych list 
i bez głosowania preferencyjnego. 

W gminach z liczbą mieszkańców poniżej 1000 (najmniejszy szczebel lokalny) głosowanie 
jest większościowe, wieloimienne i odbywa się w dwóch turach. Wyborca może modyfiko-
wać listy, wybierać kandydatów z różnych list, dodawać lub skreślać kandydatów bez ryzyka 
uznania głosu za nieważny. Listy niekompletne i indywidualne kandydatury (dopisane przez 
wyborcę) są dozwolone.

W gminach powyżej 1000 mieszkańców radni wybierani są w głosowaniu proporcjonal-
nym, z listy, w dwóch turach, z premią większościową przyznawaną zwycięskiej liście (art. 
L260 kodeksu wyborczego). Listy musza być kompletne, bez zmiany porządku kandydatów 
przez wyborcę. Jeżeli dochodzi do drugiej tury, uczestniczą w niej jedynie listy, które uzyskały 
w pierwszej turze co najmniej 10% oddanych głosów.

W przypadku radnych departamentów (poziom pośredni), dla każdego kantonu, para (ko-
bieta-mężczyzna) wybierana jest w głosowaniu większościowym w dwóch turach. Aby zostać 
wybranymi w pierwszej turze, para musi uzyskać większość absolutną głosów i liczbę głosów 
równą co najmniej 25% zarejestrowanych wyborców. Jeżeli żadna z par nie zostanie wybrana 
w pierwszym głosowaniu, odbywa się druga tura, w której uczestniczą dwie pary z największą 
liczbą głosów. Inni mogą przejść do drugiej tury, jeśli otrzymają liczbę głosów równą co naj-
mniej 12,5% zarejestrowanych wyborców (art. 210 kodeksu wyborczego).

Radni regionalni (poziom regionalny wyższy) są wybierani z list według systemu mieszanego, 
połączenia systemu proporcjonalnego i większościowego (kodeks wyborczy, art. L336– L337). 
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W pierwszej turze, o ile lista uzyska większość absolutną oddanych głosów, otrzymuje 
jedną czwartą miejsc w radzie. Pozostałe miejsca są rozdzielane na przedstawicieli po-
zostałych list, które uzyskały przynajmniej 5% oddanych głosów zgodnie z zasadą pro-
porcjonalności. W przeciwnym wypadku odbywa się druga tura. Listy, które uzyskały co 
najmniej 10% oddanych głosów mogą uczestniczyć w dalszych wyborach, ewentualnie 
mogą zawrzeć koalicje z listami, które uzyskały ponad 5% oddanych głosów. W drugiej 
turze lista, która zdobywa większość, uzyskuje ¼ miejsc w radzie. Pozostałe miejsca są 
rozdzielane zgodnie z systemem proporcjonalnym pomiędzy listy, które w drugiej turze 
przekroczyły 5%. próg. 

Delegaci do Parlamentu Europejskiego wybierani są w głosowaniu na listy w jednej turze 
w reprezentacji proporcjonalnej. Listy, które uzyskują poniżej 5% nie biorą udziału w rozdzia-
le miejsc (art. 300 kodeksu wyborczego). 

4. We Francji we wspólnotach poniżej 1000 mieszkańców kandydaci prezentują się na jed-
nej liście, a wyborcy mają prawo modyfikować listy, wybierać kandydatów z różnych list, 
dodawać bądź wykreślać kandydatów – a głos pozostaje ważny. Ważne są listy niekompletne 
i indywidualni kandydaci, dopisani przez wyborców. Wszystkie pozostałe wybory przeprowa-
dzane w systemie proporcjonalnym oparte są na listach zamkniętych. 

5. Komisja wyborcza jest powoływana przez prefekta. Tworzone są wówczas, gdy okręg wy-
borczy jest podzielony na liczne lokale wyborcze (komisje wyborcze) (art. R1112-9 kodeksu ogól-
nego wspólnot terytorialnych). Art. L85-1 kodeksu wyborczego stanowi: we wszystkich gminach 
powyżej 20 tys. mieszkańców tworzone są komisje kontroli procesów wyborczych, które są odpo-
wiedzialne za prawidłowość (powoływania) składu komisji wyborczych; przebiegu głosowania, 
liczenia kart i głosów, jak również za zapewnienie wyborcom, jak również kandydatom lub przed-
stawicielom list uczestniczących w wyborach pełnego wykonywania należnych im praw.

Komisja kontroli jest obowiązkowo kierowana przez urzędnika sądowego. Jego przedsta-
wicieli (pomocników) dobiera się spośród wyborców z departamentu. Przewodniczący, człon-
kowie i ich przedstawiciele (pomocnicy) przeprowadzają wszystkie kontrole i przydatne wery-
fikacje. Mają prawo wejścia w każdym momencie do lokalu wyborczego (komisji wyborczej) 
i mogą domagać się umieszczenia każdej ich uwagi w protokole wyborczym, albo przed ogło-
szeniem wyników głosowania, albo później.

Merowie i przewodniczący komisji wyborczych są zobowiązani dostarczyć członkom ko-
misji kontrolnych wszelkich informacji i wszelkich materiałów niezbędnych dla wypełniania 
ich zadań.

Na zakończenie każdej tury głosowania komisja opracowuje raport adresowany do pre-
fekta, który jest włączany do protokołu przebiegu głosowania. Skład i warunki powoływania 
oraz funkcjonowania komisji (opisane w wyżej wymienionym artykule kodeksu wyborczego) 
ustala się na mocy dekretu Rady Stanu. 

Każda komisja wyborcza składa się z:
• przewodniczącego, którym jest mer gminy, jeden z jego zastępców lub radnych. 

Przewodniczący może być wyznaczany przez mera spośród gminnych wyborców;
• co najmniej dwóch asesorów (członków komisji), którzy są wyznaczani przez kan-

dydatów. W przypadku braku takich, mogą być wyznaczeni spośród wyborców z de-
partamentu;

• sekretarza wskazanego przez przewodniczącego i asesorów spośród gminnych wy-
borców. Sekretarz ma wyłącznie głos doradczy podczas narad komisji.

Poza tym, kandydaci mają możliwość wyznaczenia jednego delegata obecnego bez przerwy 
w punkcie wyborczym. Jest on upoważniony do kontroli każdego elementu procesu wybor-
czego i to w wielu komisjach wyborczych. Przewodniczący komisji wyborczej sam zapewnia 
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porządek zgromadzenia. Wyborcy nie mają prawa oddawania się dyskusjom lub rozmowom 
w lokalu wyborczym.

6. Liczenie głosów odbywa się po zamknięciu lokalu wyborczego. We Francji nie ma krajowej ko-
misji wyborczej. Sąd administracyjny może, na wniosek wyborców, kandydatów, prefekta i członków 
rady departamentu badać skargi na nieprawidłowości w wyborach gminnych i departamentalnych, 
może również zmienić wyniki wyborów lub je anulować. W odniesieniu do tych wyborów odwo-
łanie może być również wniesione do Trybunału Stanu. W odniesieniu do wyborów regionalnych 
i europejskich, każdy kandydat lub wyborca może wnieść odwołanie do Trybunału Stanu. Trybunał 
Konstytucyjny jest umocowany w sprawach wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

Liczenie głosów dokonywane jest przez skrutatorów (tu, członków komisji skrutacyjnej) pod 
kontrolą członków komisji wyborczej. Skrutatorzy (liczący głosy) są wyznaczani spośród obec-
nych wyborców. Mogą ich wyznaczyć również kandydaci. Wyłącznie przy braku dostatecznej 
liczby osób liczących głosy mogą w tej czynności uczestniczyć członkowie komisji wyborczej. 

Liczący głosy są ustawiani przy stołach do liczenia głosów w taki sposób, aby odczytywanie 
kart wyborczych i liczenie głosów było, w miarę możliwości, kontrolowane równocześnie przez 
skrutatora każdego z kandydatów. W żadnym przypadku zliczający wyznaczeni przez jednego 
kandydata nie mogą gromadzić się wokół tego samego stołu do liczenia głosów.

Powinni pogrupować się minimum po 4 osoby przy stole:
• pierwszy skrutator wyjmuje kartę wyborczą z koperty i przekazuje ją rozłożoną dru-

giemu skrutatorowi. Karty, których ważność jest kwestionowana, są odkładane, wraz 
z ich kopertami, do rozstrzygnięcia przez członków komisji;

• drugi skrutator odczytuje głośno nazwisko kandydata zaznaczone na karcie otrzyma-
nej od pierwszego skrutatora;

• trzeci i czwarty skrutator nanoszą głosy otrzymane przez każdego kandydata na spe-
cjalnie przygotowane tabele wyników. 

7. Prawo do oceny (kwestionowania, kontroli) wyników wyborów należy do wyborców okręgu, 
kandydatów i prefekta, jak i każdej osoby wybieralnej angażującej się spornie w wybory gminne 
oraz do ministra spraw wewnętrznych w odniesieniu do wyborów do PE. Inne podmioty, zwłaszcza 
wspólnoty terytorialne, stowarzyszenia, komitety poparcia czy partie polityczne, nie mają upraw-
nień do reakcji. Niedopuszczalne są skargi formułowane przez związki zawodowe lub partie po-
lityczne. Poza tym, jeśli Komisja krajowa ds. sprawozdań finansowych i finansów partii politycz-
nych odrzuci sprawozdanie kandydata, może on odwołać się do sędziego wyborczego. 

8. Po sporządzeniu protokołu wyborczego rezultaty są podawane do wiadomości publicznej 
przez przewodniczącego komisji wyborczej i wywieszane przez niego w lokalu wyborczym, 
z następującymi informacjami:

• liczba zarejestrowanych wyborców,
• liczba głosujących,
• liczba oddanych głosów,
• liczba głosów otrzymanych przez każdego kandydata lub listę,
• nazwiska prawdopodobnie wybranych kandydatów.

9. Protokół jest redagowany przez sekretarza komisji wyborczej w lokalu wyborczym bez-
pośrednio po zakończeniu głosowania i w obecności wyborców, w dwóch egzemplarzach na 
drukowanych formularzach dostarczonych przez prefekturę.

Obwodowa/Okręgowa komisja wyborcza gromadzi wyniki przekazane przez merów, we-
ryfikuje je i zlicza całościowo. Jest ona zobowiązana do natychmiastowego wysłania, w zapie-
czętowanych opakowaniach do przewodniczącego Krajowej Komisji Spisu Generalnego pro-
tokołów ze swoich prac, do których dołączone są protokoły i ich aneksy z przebiegu wyborów 
w każdej gminie.
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Po zakończeniu procedury odczytywania kart i nanoszenia wyników skrutatorzy przekazują 
członkom komisji podpisane przez nich tabele wyników, a równocześnie przekazują budzące 
wątpliwości skrutatorów lub obecnych wyborców karty wyborcze wraz z kopertami. Liczba 
kopert musi być zgodna z ilością wydanych.

10. Wyniki przekazywane przez komisje wyborcze są ogłaszane przez Radę Konstytucyjną 
w przypadku wyborów prezydenckich, oraz przez komisję spisową dla innych głosowań kra-
jowych. 

11. Rezultaty są zasadniczo ogłaszane następnego dnia po wyborach, jest to obowiązkowa 
procedura prawna o ograniczonym zakresie. Od daty ogłoszenia wyników biegnie czas na 
składanie odwołań.

12. Nie ma, jak opisano powyżej, niezależnego organu administracyjnego odpowiedzial-
nego za przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników. Wybory organizowane są przez 
gminy pod kierownictwem Ministra Spraw Wewnętrznych. 

GRECJA

1. Nie. 
a. Nie.
b. Nie dotyczy. 
c. Art. 51.4. Konstytucji Grecji stanowi, że ustawa uchwalona większością 2/3 głosów 

ogólnej liczby deputowanych określi zasady głosowania korespondencyjnego lub za po-
mocą innego środka przez obywateli, którzy znajdują się poza granicami kraju. Jednak 
stosowna ustawa nie została uchwalona i głosowanie korespondencyjne nie jest możliwe. 

d. Nie.
e. Nie. Specjalne punkty wyborcze są organizowane dla osób zarejestrowanych w spe-

cjalnych okręgach (tworzonych np. dla służb bezpieczeństwa, w więzieniach dla ska-
zanych niepozbawionych decyzją sądu praw politycznych). Wyborcy zarejestrowani 
w zwykłych obwodach wyborczych, mający problemy z poruszaniem się, otrzymują 
zgodnie z art. 83 Dekretu Prezydenckiego nr 26/2012 przedstawiciela wymiaru spra-
wiedliwości (zwanego przedstawicielem sądu – przewodniczącego komisji wyborczej) 
w każdym lokalu wyborczym. Praktycznie, zwyczajowo, osoba taka wraz z innym 
członkiem komisji wyborczej wynosi kopertę z kartą do głosowania i innymi materia-
łami wyborczymi na zewnątrz lokalu wyborczego, do którego wyborca ma obowiązek 
dotrzeć własnym środkiem transportu. Członkowie komisji muszą zapewnić jej warun-
ki tajnego głosowania, a następnie otrzymaną zamkniętą kopertę bezpiecznie wrzucić 
do urny. Wybór alternatywnej, bardziej właściwej metody w odniesieniu do konkret-
nego przypadku należy do przedstawiciela prawa i, teoretycznie, może on nakazać 
wyniesienie urny poza obręb lokalu wyborczego, w sytuacji gdyby było to niezbędne 
ze względu na kłopoty z poruszaniem się wyborcy.

f. Nie. 
2. Wybory przeprowadzane są przy użyciu papierowych kart umieszczanych w specjalnych 

kopertach. Komisja wyborcza dostarcza każdemu głosującemu pełen zestaw kart wyborczych 
dla wszystkich list partyjnych, z nazwiskami indywidualnych kandydatów (wraz z białą, nie-
zadrukowaną kartą wyborczą) wraz ze specjalnie zaznaczoną kopertą, podpisaną przez przed-
stawiciela sądu i ostemplowaną przez komisję wyborczą. 

Karta wyborcza wrzucana do urny musi być umieszczona w specjalnie oznakowanej, za-
klejonej kopercie. 
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3. Głosowanie w wyborach parlamentarnych odbywa się w jednej turze i jest przeprowa-
dzane zgodnie z systemem Hagenbach-Bischoff, „wzmocnionej” reprezentacji proporcjonal-
nej. Partia, która wygrywa wybory, zdobywając względną większość, jest wynagradzana pre-
mią w postaci przyznania dodatkowych 50 miejsc w parlamencie. 

Pozostałe 250 z 300 miejsc w parlamencie greckim jest rozdzielane w systemie propor-
cjonalnym pomiędzy partie, które przekroczyły próg 3%. W rezultacie każda z partii, która 
przekroczy próg 3% ma zapewnione minimum 6 miejsc w parlamencie.

4. Wyborcy głosują na listy partyjne, a na każdej liście mają możliwość oddania głosu 
preferencyjnego (na konkretnego kandydata). Istnieją dwa wyjątki od tej zasady. Pierwszy 
dotyczy 12 „państwowych” deputowanych (patrz art. 54 ust. 3 Konstytucji Grecji), którzy 
są nominowani przez partie i są wybierani z zamkniętych list w systemie proporcjonalnego 
przedstawicielstwa; cały kraj jest uważany za jeden okręg wyborczy5. Drugi wyjątek odnosi 
się do sytuacji, w której wybory odbywają się w czasie krótszym niż 18 miesięcy od daty 
ostatnich wyborów. W takim przypadku stosowany jest system zamkniętych list. W praktyce 
preferencyjny system głosowania realizowany jest w następujący sposób: wyborca wybiera 
kartę z preferowaną przez niego partią polityczną, zawierającą listę kandydatów desygnowa-
nych przez partię. Głosuje na popieranego przez siebie kandydata poprzez zaznaczenie znaku 
krzyżyka przy nazwisku kandydata. Liczba kandydatów, na których może głosować wyborca 
zależy od liczby miejsc w danym okręgu wyborczym. Jeżeli wyborca zaznaczy przez pomyłkę 
większą liczbę popieranych przez niego kandydatów niż jest to dopuszczone, jego głos na po-
pieranego kandydata będzie nieważny, natomiast ważny będzie jego głos wskazujący na dana 
partię.

5. W skład komisji wyborczej stopnia podstawowego wchodzi przewodniczący, który musi 
mieć wykształcenie prawnicze oraz 4 członków i ich czterech zastępców. Członkowie komisji 
wyborczej i ich zastępcy są powoływani na 15 dni przed rozpoczęciem okresu wyborczego 
przez odpowiedni sąd spośród obywateli zarejestrowanych w danym okręgu. Obywatele ci 
muszą mieć ukończoną co najmniej szkołę podstawową i mieć poniżej 65 roku życia. Jest to 
wymóg prawa wyborczego, aby stać się członkiem komisji wyborczej. 

6. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza po otwarciu urny liczy głosy w lokalu 
wyborczym. Do zakończenia całego procesu liczenia głosów lokal pozostaje zamknięty. Ko-
misja odpowiada za stosowanie wszystkich istotnych przepisów prawa wyborczego dotyczą-
cych liczenia głosów i za podjęcie decyzji o ważności głosowania. Komisja podejmuje decyzje 
w głosowaniu większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prze-
wodniczącego komisji. Kontrolę publiczną zapewnia obecność obywateli i członków komisji 
wyborczej, wybranych drogą losowania. Liczenie głosów odbywa się w obecności przedsta-
wicieli kandydatów. 

7. Kontrola publiczna procedury wyborczej na szczeblu krajowym jest realizowana przez dwa 
główne organy, z których tylko jeden składa się z przedstawicieli partii politycznych. Są to:

• Międzypartyjny Komitet Wyborczy – tworzony 3 dni po ogłoszeniu wyborów decy-
zją Ministra Spraw Wewnętrznych. Składa się z przedstawicieli ugrupowań politycz-
nych obecnych w parlamencie bieżącej kadencji oraz z przedstawicieli ugrupowań 
wyborczych, którzy zostaną wylosowani z list wyborczych zarejestrowanych w 70% 
okręgów wyborczych w kraju. Zadaniem Komitetu jest składanie propozycji mają-
cych na celu właściwe wykonanie prawa wyborczego.

5  Art. 54.3. Część Izby Deputowanych, jednak nie większa niż 1/20 ogólnej liczby deputowanych, może być 
wybrana na terytorium całego kraju, proporcjonalnie do ogólnej siły wyborczej każdej partii w kraju, na zasadach 
określonych w ustawie; Konstytucja Grecji, Wyd. Sejmowe, 2005 r.
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• Wysoka Komisja Wyborcza z siedzibą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, która 
otrzymuje wyniki z każdego regionu przesłane do ministerstwa przez Sąd Pierwszej 
Instancji (do którego komisja wyborcza każdego lokalu wyborczego przesyła wyni-
ki), sporządza ostateczną tabelę wyników dla całego terytorium państwa, a następnie 
dokonuje podziału miejsc. Wysoka Komisja Wyborcza składa się z sędziów poko-
ju i najwyższych funkcjonariuszy cywilnych Dyrekcji ds. Wyborów Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych.

Tabela wyników wyborczych z każdego regionu jest sporządzona przez Sąd Pierwszej In-
stancji po zebraniu wyników z każdego lokalu wyborczego w danym regionie. Na tym eta-
pie kontrola publiczna jest sprawowana przez obecność przedstawicieli formacji wyborczych 
i kandydatów podczas sporządzania tabel. Tabele te są ostatecznie wysyłane do Wysokiej Ko-
misji Wyborczej, gdzie są one łączone w jedną całość.

8. Wyniki nie są podawane do publicznej wiadomości w lokalach wyborczych, ale za po-
średnictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, prefektur i władz samorządowych (odpo-
wiednie urzędy gmin).

9. Przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości (zwany przedstawicielem sądu) jako szef ko-
misji wyborczej w każdym lokalu wyborczym jest odpowiedzialny za powiadomienie o wy-
nikach wyborów właściwych organów prefektury i samorządu telegraficznie, natychmiast po 
zakończeniu liczenia głosów w poszczególnych lokalach wyborczych. Ostatnio została zasto-
sowana w niektórych lokalach wyborczych nowa metoda bezpiecznej transmisji danych przez 
urządzenia telefonii komórkowej. 

10. Wyniki są przekazywane do wiadomości publicznej przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych pod koniec dnia wyborczego, w miarę jak są gromadzone. Oficjalne wyniki wy-
borów są przekazywane przez kompetentne władze sądownicze po ich sprawdzeniu. To może 
potrwać kilka dni. Worki, w których znajdują się karty wyborcze wyjęte z urn, pozostają w Są-
dzie Pierwszej Instancji na wypadek konieczności przeliczenia głosów w przypadku zastrze-
żeń ze strony kandydatów lub wyborców. Zdarzało się, że Najwyższy Sąd Specjalny6 po oce-
nie zastrzeżeń dotyczących ważności wyborów zmienił oficjalne wyniki długo po wyborach, 
co powodowało zmianę składu parlamentu.

11. Brak danych. 
12. Zgodnie z artykułem 58 Konstytucji: „Badanie i orzekanie w sprawie wyborów parla-

mentarnych, których ważność jest kwestionowana z powodu naruszenia zasad przeprowadze-
nia czynności wyborczych lub niespełnienia warunków biernego prawa wyborczego należą do 
kompetencji Najwyższego Sądu Specjalnego, o którym mowa w art. 100”7.

HISZPANIA 

1. Tak.
a. Tak, głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczone w przypadku osób, które nie 

potrafią czytać lub które nie są w stanie z powodu niepełnosprawności odebrać karty 
do głosowania lub umieścić jej w kopercie i oddać ją osobiście przewodniczącemu 
komisji wyborczej (art. 87.1 ustawy o powszechnym systemie wyborczym – dalej 
uopsw)8.

6  Art. 100.1.  Konstytucja Grecji („Powołuje się Najwyższy Sąd Specjalny….”), Wyd. Sejmowe, 2005 r.
7  Na podst. Konstytucja Grecji, Wyd. Sejmowe, 2005 r.
8  Ley Orgánica 5/1985, de Junio, del Régimen Electoral General (LOREG) – ustawa organiczna 5/1985 o po-

wszechnym systemie wyborczym (uopsw).
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b. Zgodnie ze wspomnianym wyżej art. 87.1 uopsw, wyborcy, którzy nie potrafią czytać 
lub osoba z niepełnosprawnością uniemożliwiającą jej głosowanie, mają prawo wpro-ą jej głosowanie, mają prawo wpro- jej głosowanie, mają prawo wpro-
wadzić «osobę towarzyszącą wg własnego wyboru», do pomocy w głosowaniu. Nie 
jest wymagane upoważnienie.

c. Głosowanie korespondencyjne jest dozwolone w przypadku każdego obywatela, który 
albo przewiduje swoją nieobecność w miejscu, w którym ma prawo głosować lub, któ-ć lub, któ- lub, któ-
ry nie może głosować osobiście w dniu wyborów (art. 72.1 uopsw). Zamiar głosowania 
korespondencyjnego powinien być zgłoszony w Delegaturze Prowincji Biura Spisu 
Wyborców nie później niż dziesiątego dnia przed dniem wyborów (art. 72.1.a uopsw) 
lub dwudziestego piątego, w przypadku obywateli mieszkających za granicą (art. 75.1 
z uopsw). Biuro Spisu Wyborców wysyła obywatelowi pakiet wyborczy w terminie 
umożliwiającym jego odebranie, nie później niż szóstego dnia przed dniem wyborów. 
Obywatele przebywający za granicą, osobiście wrzucają do urny znajdującej się w biu-
rach konsularnych lub oddziałach, w których są zarejestrowani (art. 75.5 uopsw), ko-
pertę z wypełnioną kartą wyborczą między czwartym a drugim dniem włącznie przed 
dniem wyborów. 

d. Głosowanie elektroniczne nie jest w zasadzie dozwolone, ani też uregulowane odpo-
wiednimi przepisami9. Niemniej jednak, od 1997 roku przeprowadzono pewne próby 
głosowania elektronicznego w kilku lokalach wyborczych w wyborach parlamentar-
nych – we wspólnotach autonomicznych Andaluzji, Katalonii, Galicji i Walencji, a tak-
że w hiszpańskich wyborach parlamentarnych w 2008 i 2011 roku, w wyborach samo-
rządowych w roku 2011 oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. 
Próby te obejmowały głosowania zarówno wewnątrz lokali wyborczych, jak i zdalne. 

e. Głosowanie poza lokalem wyborczym nie jest dozwolone. Wyjątek ustanowiony jest 
dla kontrolerów wyborczych, którzy nie są zarejestrowani w okręgu właściwym dla 
biura, w którym mają wykonywać swoje zadania. Kontrolerzy głosują koresponden-
cyjnie (art. 86.2 uopsw).

f. Nie.
2. W Hiszpanii stosowana jest pojedyncza karta do głosowania w wyborach do Kongresu 

Deputowanych, Parlamentu Europejskiego, parlamentów regionów autonomicznych i wybo-
rach lokalnych. Obowiązuje system zamkniętych list. W wyborach do Senatu kartą do gło-
sowania jest duży arkusz papieru. Wyborca może wybrać do trzech senatorów ze wszystkich 
partii politycznych lub do dwóch lub jednego senatora w wyspiarskich okręgach wyborczych.

3. W wyborach do Kongresu Deputowanych, parlamentów wspólnot autonomicznych, Par-
lamentu Europejskiego i wyborach lokalnych stosuje się proporcjonalny system reprezentacji, 
choć każdy z nich ma własną specyfikę.

• Wybory do Kongresu Deputowanych są regulowane przepisami uopsw. Izba ta 
składa się z 350 deputowanych, wybieranych w 52 okręgach wyborczych (50 pro-
wincjach i 2 miastach autonomicznych). Każda z 50 prowincji wybiera minimum 
dwóch deputowanych, a dwa autonomiczne miasta Ceuta i Melilla są reprezento-
wane przez jednego deputowanego z każdego z miast. Podział mandatów dla 348 
deputowanych między prowincjami odbywa się proporcjonalnie do ich populacji, 
metodą proporcjonalną d›Hondta (artykuł 163 uopsw). Próg wyborczy wynosi 3% 
na poziomie okręgu. 

9  Kraj Basków stanowi pewien wyjątek, który nie dotyczy jednak wyborów prezydenckich, parlamentarnych ani 
samorządowych. W 1998 roku zostały uregulowane po raz pierwszy zasady głosowania elektronicznego i stworzo-
no nawet własny elektroniczny system głosowania – Demotek. System ten był zastosowany jedynie w wyborach na 
Uniwersytecie Kraju Basków i w Athletic Bilbao Football Club
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• Wybory do Parlamentu Europejskiego reguluje artykuł 201 do 225 uopsw. Na całym 
terytorium Hiszpanii tworzy się jeden okręg wyborczy (art. 214 uopsw). Tu również 
stosuje się proporcjonalną metodę d’Hondta do określenia podziału mandatów w PE, 
których liczba zależy od UE. Nie ma progu wyborczego. 

• Wybory lokalne reguluje również uopsw (artykuły 175 do 201). Liczba radnych jest 
określana proporcjonalnie do liczby ludności w gminie, zgodnie z art. 179.1 uopsw. 
Stosuje się również metodę d’Hondta, ale próg wyborczy w tym przypadku wynosi 
5% (art. 180 uopsw). 

• Wybory do parlamentów wspólnot autonomicznych. Każda ze wspólnot autonomicz-
nych ma własne przepisy dotyczące wyborów parlamentarnych. Poza Wspólnotami 
Autonomicznymi – Murcją, Asturią, Wyspami Kanaryjskimi i Balearami, okręgami 
wyborczymi są prowincje. Próg wyborczy zmienia się w zależności od Wspólnoty 
Autonomicznej, ale jest to zwykle 3% lub 5%.

• Wybory do Senatu (system większościowy). Na ogólną liczbę 266 senatorów za-
siadających w Senacie, 208 jest wybieranych bezpośrednio przez obywateli na 
mocy większościowej ordynacji wyborczej z otwartych list. Wyborca może wybrać 
maksymalnie trzech kandydatów w prowincjach lub do dwóch lub jednego w wy-
spiarskich okręgach wyborczych. Kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę 
głosów zajmują miejsca przydzielone danemu okręgowi wyborczemu. Pozostali 
senatorowie są powoływani przez zgromadzenia ustawodawcze 17 autonomicz-
nych wspólnot.

4. Wszystkie wybory odbywające się w systemie proporcjonalnym (Kongres Deputowa-
nych, parlamenty Wspólnot Autonomicznych, Parlament Europejski i wybory lokalne) stosują 
system zamkniętych list. W przypadku Senatu, nawet, jeśli jest większościowe głosowanie, 
obowiązuje system otwartych list, w którym głosujący może wybrać maksymalnie trzech kan-
dydatów w prowincjach lub do dwóch lub jednego w okręgach wyspiarskich (z tej samej lub 
z różnych partii politycznych).

5. Przewodniczący oraz dwóch członków komisji wyborczej działającej w lokalu wybor-
czym są wybierani drogą losowania spośród wszystkich uprawnionych do głosowania w da-
nym obwodzie wyborczym. Jednocześnie wybierani są zastępcy członków komisji. Wybrane 
w ten sposób osoby nie mogą odmówić pełnienia funkcji w komisji wyborczej. Okręgowe 
Komisje Wyborcze są powoływane na mocy art. 11 uopsw. W ich skład wchodzi: 

• trzech członków, wyznaczonych przez Izbę Administracyjną Sądu Najwyższego10 
w losowaniu, spośród sędziów (arbitrów) sądów cywilnych i karnych, pierwszej in-
stancji. W przypadku, gdy nie ma wystarczającej liczby sędziów w danym okręgu, 
wyznacza się sędziów pokoju z danego okręgu, również w losowaniu. Członkowie 
komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego Okręgowej Komisji;

• dwóch członków spośród absolwentów wydziału prawa, nauk politycznych i społecz-
nych zamieszkałych w danym okręgu wyznacza się w dniu oficjalnego ogłoszenia 
kandydatów; w związku z tym, przedstawiciele kandydatów startujących w danym 
okręgu wyborczym wspólnie wyznaczają osoby, które wypełnią te funkcje. W przy-
padku braku kandydatów zgłoszonych przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, wy-
znacza ich Prowincjonalna Komisja Wyborcza.

Funkcję sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej pełni sekretarz sądu wyższej instancji. 
Delegatami do Okręgowej Komisji Wyborczej są sekretarze rad miejskich.

 6. Procedurę liczenia głosów reguluje art. 95 uopsw. Po zakończeniu głosowania, roz-
poczyna się natychmiast publiczne liczenie głosów. Jest ono przeprowadzane w obecności 

10  Sąd Najwyższy składa się z pięciu izb: cywilnej, karnej, administracyjnej, pracy i wojskowej (przyp. D.M.K.)
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przewodniczącego komisji wyborczej; wyjmuje się koperty jedną po drugiej z urny wyborczej 
i odczytuje się nazwę listy kandydatów lub, w innym przypadku, nazwiska kandydatów. Prze-
wodniczący czyta każdą kartę wyborczą, a następnie pokazuje ją innym członkom komisji, 
kontrolerom wyborczym oraz pełnomocnikom wyborców.

Jeśli notariusz, będący przedstawicielem kandydata znajdującego się na liście wybor-
czej, w trakcie wykonywaniu swoich obowiązków, ma wątpliwości, co do zawartości kar- wątpliwości, co do zawartości kar-, co do zawartości kar-
ty do głosowania odczytanej przez przewodniczącego komisji, może natychmiast zażądać 
jej pokazania w celu zbadania, a jego wniosek musi być uwzględniony przez przewodni-
czącego.

Artykuł 97 uopsw reguluje ogłoszenie wyników. Stanowi on, że po zakończeniu liczenia 
głosów, całkowita liczba kopert przygotowanych do głosowania jest porównywana z liczbą 
kopert wrzuconych przez wyborców. Następnie, przewodniczący komisji pyta, czy są jakieś 
sprzeciwy odnośnie liczenia głosów i w przypadku ich braku lub w przypadku ich odrzucenia 
przez komisję większością głosów, przewodniczący ogłasza wyniki, podając: liczbę zareje-ę większością głosów, przewodniczący ogłasza wyniki, podając: liczbę zareje- większością głosów, przewodniczący ogłasza wyniki, podając: liczbę zareje-
strowanych wyborców, liczbę uzyskanych zaświadczeń o rejestracji, liczbę głosujących, liczbę 
nieważnych kart do głosowania, pustych głosów (niewypełnionych kart do głosowania) i gło-
sów uzyskanych przez każdego kandydata lub listę.

Karty do głosowania wyjęte z urny (po obliczeniu głosów) są niszczone na oczach obec-
nych, za wyjątkiem kart odrzuconych, jako nieważnych lub kart zakwestionowanych z in-
nych powodów, które są dołączone do protokołu podpisanego przez członków komisji wy-
borczej.

7. Zgodnie z art. 8 uopsw, Administracja Wyborcza jest odpowiedzialna za zapewnienie 
przejrzystości i obiektywizmu procesu wyborczego oraz zasad równości. Administracja wy-
borcza składa się z Centralnej Komisji Wyborczej, Prowincjonalnej Komisji Wyborczej, Okrę-
gowych Komisji Wyborczych i w zależności od przypadku - samorządowych komisji wybor-
czych, jak również z biur wyborczych.

Obserwatorzy reprezentujący partie polityczne mogą być obecni w obwodach wyborczych, 
ale nie są obecni w komisjach wyborczych. Okręgowe Komisje Wyborcze składają się z sę-ą się z sę- się z sę-
dziów, emerytowanych profesorów, profesorów prawa, nauk politycznych i społecznych lub 
adwokatów cieszących się uznaniem (art. 10 uopsw). Centralna Komisja Wyborcza składa się 
z sędziów Sądu Najwyższego i profesorów prawa, nauk politycznych i społecznych wyzna-
czonych na wspólny wniosek partii, federacji, koalicji i grupy elektorów reprezentowanych 
w Kongresie.

8. Artykuł 98 uopsw stanowi, że wyniki w lokalu wyborczym podaje się niezwłocznie do 
publicznej wiadomości w formie protokołu z liczenia głosów wywieszonego na zewnątrz lub 
przy wejściu do lokalu. Kopia wspomnianego protokołu jest przekazywana na prośbę przed-
stawicieli kandydatów, którzy są obecni w tym czasie w lokalu wyborczym kontrolerom wy-
borczym, pełnomocnikom wyborczym i samym kandydatom. Nie więcej niż jedna kopia jest 
dostarczana każdemu z kandydatów lub (przedstawicielowi) listy kandydatów. Kopia protoko-
łu liczenia głosów jest również dostarczona osobie wskazanej przez administrację państwa do 
pomocy rządowi w wypełnianiu jego obowiązku przedstawienia wstępnej informacji o wyni-
kach wyborów.

9. Zgodnie z art. 100 i 101 uopsw, w lokalu wyborczym przygotowywana jest dokumen-
tacja wyborcza, która zostaje podzielona na trzy koperty. W pierwszej znajdują się wszystkie 
najważniejsze dokumenty wyborcze (oryginalny protokół z powołania komisji, oryginalny 
protokół z posiedzenia komisji, numerowana lista wyborców, karty wyborcze odrzucone, 
jako nieważne oraz te, co do których komisja miała wątpliwości, lista zarejestrowanych 
wyborców oraz wydane zaświadczenia o rejestracji). Druga i trzecia koperta zawiera kopie 
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dokumentów. Koperty są dostarczane, pod eskortą policji, zgodnie z art. 101–102 do wyzna-
czonych organów, wg określonego schematu: do Sądu Pierwszej Instancji lub Sądu Pokoju 
oraz Centralnej Komisji Wyborczej. Do Centralnej Komisji Wyborczej kopertę składa oso-
biście sędzia lub sędzia pokoju za potwierdzeniem przekazania, z podaniem dnia i godziny 
przekazania.

10. Artykuł 98.2 uopsw stanowi, że kopia protokołu z liczenia głosów jest „przekazywana 
osobie wyznaczonej przez administrację państwową do pomocy rządowi w wypełnianiu jego 
obowiązku udzielenia informacji w sprawie wstępnych wyników wyborów”. Wstępne wyni-
ki wyborów są przekazywane w formie elektronicznej (głównie za pośrednictwem urządzeń 
mobilnych) do centrum zbierania informacji.

Następnie, właściwe komisje wyborcze przeprowadzają łączne liczenie i weryfikację da-
nych (art. 103 i nast.). 

System komputerowy stosowany w zarządzaniu danymi i ich przekazywaniu jest wybiera-
ny w drodze otwartego przetargu. Zadania wykonywane z użyciem tego systemu komputero-
wego stanowią jedynie element pomocniczy. Jedynymi ważnymi dokumentami są papierowe 
wersje protokołów podpisane przez komisje wyborcze.

11. Artykuł 103 uopsw ma zastosowanie do wszystkich wyborów. Stanowi on, że „Zagrego-
wane liczenie głosów przeprowadza się w trzecim dniu po wyborach w odpowiedniej Komisji 
Wyborczej” jako „jednorazowa operacja otwarta dla publiczności”.

12. Zgodnie z art. 9 uopsw, Centralna Komisja Wyborcza, jako stały organ wyborczy, skła-
da się z:

• ośmiu sędziów Sądu Najwyższego, wyznaczanych w drodze losowania przez Radę 
Generalną Sądownictwa;

• pięciu profesorów prawa, politologii i nauk społecznych w służbie czynnej, powo-
ływanych na wspólny wniosek zgłoszony przez partie, federacje, koalicje lub grupę 
wyborców reprezentowanych w Izbie Kongresu.

Powołania, o których mowa w poprzednim ustępie dokonuje się w terminie dziewięćdzie-
sięciu dni od posiedzenia inauguracyjnego Kongresu Deputowanych. W przypadku, gdy nie 
zgłoszono propozycji osób, o których mowa w punkcie a) w określonym terminie (90 dni), 
Prezydium Kongresu Deputowanych, po wysłuchaniu grup politycznych Izby (przedstawicieli 
partii politycznych Izby), wyznacza te osoby, biorąc pod uwagę proporcjonalną reprezentację 
wymienionych grup w Kongresie.

Członkowie tak wyznaczeni są powoływani dekretem królewskim i pozostają na stanowi-
sku do czasu powołania nowej Centralnej Komisji Wyborczej na początku następnej kaden-
cji parlamentu. Artykuł 10 stanowi o składzie Komisji Wyborczej Prowincji, która składa 
się z: 

• trzech członków spośród sędziów odpowiedniego sądu prowincji, powoływanych 
w drodze losowania przez Radę Generalną Sądownictwa (Rada Główna Władzy Są-
dowej – Konstytucja Hiszpanii, Wydawnictwo Sejmowe). W przypadku, gdy nie ma 
wystarczającej liczby sędziów sądu prowincji, są powoływani w niezbędnej liczbie 
sędziowie z jednoosobowych trybunałów stolicy prowincji;

• dwóch członków wyznaczonych przez Centralną Komisję Wyborczą spośród profeso-
rów prawa, politologii i nauk społecznych oraz prawników cieszących się uznaniem, 
zamieszkałych w danej prowincji. Ich powołanie następuje po oficjalnym zgłoszeniu. 
W tym celu przedstawiciele kandydatów startujących w danym obwodzie powinni 
wspólnie wyznaczyć osoby, które mają wypełniać te funkcje. Jeśli nominacja taka 
nie zostanie zgłoszona przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, Centralna Komisja 
Wyborcza przystępuje do mianowania.
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HOLANDIA

1. Tak.
a. Tak, wyborcy, którzy nie mogą głosować osobiście, w dniu wyborów mogą mieć peł-

nomocnika, który odda głos w ich imieniu.
b. Ordynacja wyborcza (rozdział L) zawiera dodatkowe informacje na temat głosowania 

przez pełnomocnika. Osoba, która zamierza głosować przez pełnomocnika zwraca się 
na piśmie do władz gminy, w której jest zarejestrowana jako wyborca, nie później niż 
14 dni przed głosowaniem. Wniosek składa się na formularzu, który jest dostępny bez-
płatnie w siedzibie gminy. We wniosku wyborca wskazuje pełnomocnika. Może nim 
być osoba, która została zarejestrowana jako wyborca w danym okręgu wyborczym. 
Do wniosku dołączona jest zgoda pełnomocnika oraz, jeżeli nie mieszka on w tej samej 
miejscowości, także zaświadczenie z gminy zamieszkania, że jest zarejestrowany jako 
wyborca w tym okręgu wyborczym. Osoba taka może być pełnomocnikiem nie więcej 
niż dwóch osób. 

Wniosek zostaje odrzucony, jeżeli:
• okaże się, że wyborca nie wyznaczył pełnomocnika osobiście;
• wyborcy, który złożył wniosek, został przyznany certyfikat głosowania pocztowego;
• osoba, która została wskazana jako pełnomocnik wcześniej przyjęła pełnomocnictwo 

dwóch osób;
• osoba wskazana jako pełnomocnik nie jest zarejestrowana jako wyborca w danym 

okręgu wyborczym.
Decyzja o ustanowieniu pełnomocnika jest podejmowana przez burmistrza lub urzędnika 

wyznaczonego przez niego w tym celu, najszybciej jak tylko jest to możliwe po otrzymaniu 
wniosku. Skutkiem takiej decyzji jest sporządzenie, zgodnie ze wzorem określonym w rozpo-
rządzeniu, urzędowego zaświadczenia, które jest przesyłane pełnomocnikowi.

Jeżeli wniosek o ustanowieniu pełnomocnika zostaje odrzucony, powinien zostać zwrócony 
osobie o to występującej wraz z odmowną decyzją zawierającą uzasadnienie. Powiadamia się 
o tym również pełnomocnika.

c. Tak, wyborca, który mieszka za granicą lub będzie przebywał w dniu wyborów cza-
sowo poza granicami Holandii w związku z wykonywaną pracą (lub pracą małżonka, 
partnera lub rodzica) może, na własną prośbę, głosować listownie. (Ordynacja wybor-
cza, rozdz. M oraz Rozporządzenie wyborcze, rozdz. M zawierają dodatkowe informa-
cje na temat głosowania korespondencyjnego).

d. Nie.
e. Tak, oprócz regularnych lokali wyborczych zarząd gminy może wyznaczyć mobilne 

lokale wyborcze (rozdział J4a Ordynacji wyborczej). Informację na ten temat poda-
je się do publicznej wiadomości co najmniej czternaście dni przed dniem wyborów. 
Władze lokalne określają czas, w którym mobilne lokale wyborcze będą otwarte oraz 
ich lokalizacje w dniu wyborów. Przed zmianą lokalizacji lokalu wyborczego, otwór 
w urnie mobilnej zostaje zamknięty i zaplombowany przez przewodniczącego komi-
sji wyborczej w obecności wyborców. Podczas zmiany lokalizacji, przewodniczący 
dysponuje kluczem, którym zamyka urnę. Po otwarciu lokalu wyborczego w nowej 
lokalizacji urna zostaje otwarta przez przewodniczącego w obecności wyborców.

f. Nie.
2. Duży arkusz papieru, na którym są wymienieni wszyscy kandydaci partii politycznych.
3. System proporcjonalny.
4. System otwartych list.
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5. Rada gminy ustala liczbę członków każdej komisji wyborczej szczebla podstawowego na 
swoim terenie oraz powołuje ich. Powołanie członków komisji wyborczych reguluje rozdział 
E (Okręgi wyborcze i komisje wyborcze) Ordynacji wyborczej i Rozporządzenia wyborczego.

6. Członkowie komisji wyborczych liczą karty do głosowania. Mogą być wspierani w tej 
pracy przez zastępców członków komisji oraz urzędników gminy wyznaczonych w tym celu 
przez władze lokalne. Członkowie komisji wyborczej otwierają karty do głosowania i porząd-
kują je według list. Sposób liczenia głosów przez komisję wyborczą jest określony w rozdziale 
N Ordynacji wyborczej i Rozporządzeniu wyborczym.

7. Zgodnie z treścią rozdziału J39 Ordynacji wyborczej:
• na podstawie traktatu lub umowy międzynarodowej, minister spraw zagranicznych 

może zezwolić osobom na udział w przebiegu wyborów w charakterze obserwato-
rów;

• obserwatorzy mają prawo być obecni w lokalach wyborczych podczas posiedzenia 
komisji wyborczej;

• dalsze zasady monitorowania wyborów mogą być określone przez Radę Wyborczą.
8. Niezwłocznie po policzeniu głosów, przewodniczący ogłasza, w odniesieniu do każdej 

listy, liczbę głosów oddanych na każdego kandydata i ogólną liczbę oddanych głosów. Ogłasza 
również liczbę pustych i nieważnych głosów. Obecni przy tym wyborcy mogą zgłosić ustne 
zastrzeżenia. (rozdział N9 Ordynacji wyborczej).

9. Karty do głosowania zostają umieszczone w paczkach i zapieczętowane. Oficjalny proto-
kół zostaje podpisany przez wszystkich członków komisji wyborczej. Oficjalny protokół oraz 
zapieczętowane paczki są przekazywane przez przewodniczącego lub innego członka komisji 
wyborczej burmistrzowi lub urzędnikowi przez niego wyznaczonemu. Burmistrz (lub osoba 
upoważniona) przekazuje te dokumenty przewodniczącemu głównej komisji wyborczej. 

10. Główna komisja wyborcza ustala wyniki na podstawie oficjalnych protokołów komisji 
wyborczych. Centralna komisja wyborcza otrzymuje kopie oficjalnych protokołów wszystkich 
komisji wyborczych średniego szczebla.

11. Wyniki wyborów:
• do Parlamentu Europejskiego – są ustalane i oficjalnie ogłaszane przez Radę Wybor-

czą w terminie około jednego tygodnia po wyborach; 
• parlamentarnych – są ustalane i oficjalnie ogłaszane przez Radę Wyborczą tak szybko 

jak to możliwe (na ogół w ciągu dwóch dni po dniu wyborów);
• samorządowych – są ustalane i oficjalnie ogłaszane przez gminne centralne komisje 

wyborcze dwa dni po wyborach. 
12. Rada Wyborcza składa się z przewodniczącego i sześciu członków. Są oni mianowani 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 

IRLANDIA

1. Tak.
a. Nie. 
b. Nie dotyczy.
c. Tak, z tej formy głosowania mogą skorzystać funkcjonariusze policji (Garda Sío-

chána), żołnierze oraz urzędnicy służby cywilnej (ich małżonkowie i partnerzy) 
przebywający na misjach zagranicznych. Głosować korespondencyjnie mogą także 
ci wyborcy przebywający w kraju, którzy z powodu choroby lub niepełnosprawno-
ści nie mogą przybyć do punktu wyborczego. Osoby zatrudnione w dniu wyborów 



62

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

w innym okręgu aniżeli w tym, w którym są zarejestrowane, mogą się ubiegać 
o wpisanie na listy dodatkowe wyborców głosujących korespondencyjnie.

Z głosowania korespondencyjnego mogą także skorzystać osoby, które z powodu zatrud-
nienia lub nauki mają utrudniony dostęp do punktów wyborczych znajdujących się w ich miej-
scu zamieszkania (np. studenci). W takich przypadkach karty do głosowania przesyłane są 
do wyborcy, który przed ich wypełnieniem i odesłaniem do komisji wyborczej musi uzyskać 
poświadczenie tożsamości przez policję.

Z innej formy głosowania korzystają osoby przebywające w szpitalu, domu upieki lub 
podobnym ośrodku, które z powodu choroby lub niepełnosprawności nie mogą głosować 
w punktach do głosowania. Dostarcza się im do szpitala kartę do głosowania; głosują w obec-
ności specjalnego urzędnika, któremu towarzyszy policjant. 

Wyborcy, którzy z powodu choroby nie mogą dotrzeć do ich lokalnej komisji wyborczej, 
mogą być uprawnieni do głosowania w innej, bardziej dla nich dostępnej komisji wyborczej 
znajdującej się w ich okręgu wyborczym.

d. Nie.
e. Nie.
f. Nie.

2. Pojedyncza karta, na której widnieją nazwiska wszystkich kandydatów.
3. System proporcjonalny.
4. Obowiązujące rozwiązanie to tzw. reprezentacja proporcjonalna. System pojedynczego 

głosu przechodniego (patrz: tabela poglądowa dla Wielkiej Brytanii). 
5. W Irlandii nie ma centralnej komisji wyborczej. Za wszelkie kwestie związane z wy-

borami i referendami odpowiada Ministerstwo Ochrony Środowiska, do spraw Społeczności 
i Samorządu Lokalnego. Jest odpowiedzialne za tworzenie przepisów dotyczących rejestracji wy-
borców i przeprowadzania wyborów i referendów. Wiąże się to z trwającym przeglądem prawa wybor-
czego, przeglądem okręgów wyborczych oraz lokalnych obwodów wyborczych, z udzielaniem in-
formacji i doradzaniem władzom rejestracyjnym, przewodniczącym komisji i opinii publicznej łącznie 
z publikacją wyników wyborów. 

6. Przewodniczącym komisji wyborczej jest szeryf hrabstwa lub urzędnik danego 
hrabstwa, który jest odpowiedzialny za zorganizowanie wyborów, druk kart do głosowa-
nia i liczenie głosów w poszczególnych okręgach wyborczych. Wszystkie urny wyborcze 
w poszczególnych okręgach są gromadzone w centralnym miejscu liczenia głosów. Przed 
rozpoczęciem liczenia głosów, koperty zawierające karty do głosowania korespondencyj-
nego oraz karty specjalnych wyborców (np. przebywających w szpitalach) są otwierane 
w obecności przedstawicieli kandydatów, po czym zostają dołączone do innych głosów od-
danych w okręgu wyborczym.

Liczenie głosów rozpoczyna się o godzinie 9.00 dnia następującego po dniu głosowania. 
Po otwarciu wszystkich urn liczba kart z oddanymi głosami zostaje sprawdzona przez prze-
wodniczącego i porównana z podaną w raporcie z lokalu wyborczego. Następnie głosy są 
segregowane i liczone – ustalana jest liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. 
Głosy nieważne są odrzucane.

Ustalana jest minimalna liczba głosów koniecznych do uzyskania mandatu przez kandy-
datów. Jest ona ustalana poprzez podzielenie liczby wszystkich ważnych głosów przez liczbę 
wolnych mandatów, powiększoną o jeden i dodanie liczby jeden do wyniku.

Po zakończeniu pierwszego liczenia głosów każdy kandydat, który otrzyma równą lub więk-
szą liczbę głosów niż wynosi wspomniany wskaźnik zostaje uznany za wybranego. Jeżeli kandy-
dat uzyska więcej głosów niż wynosi minimalna liczba głosów koniecznych do uzyskania man-
datu, głosy powyżej tego wskaźnika przekazywane są proporcjonalnie pozostałym kandydatom. 
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O ile żaden kandydat nie uzyska więcej głosów niż wymagane minimum lub nadwyżka jest 
niewystraczająca do wyboru jednego z pozostałych kandydatów, lub ma ona istotny wpływ 
na dalsze liczenie, kandydat, który uzyska najniższą liczbę głosów zostaje odrzucony, a jego 
głosy przekazywane są pozostałym kandydatom, zgodnie z preferencjami wyborców.

Liczenie głosów trwa do momentu obsadzenia wszystkich mandatów. Jeśli liczba manda-
tów do obsadzenia jest równa liczbie kandydatów wciąż zabiegających o mandat, kandydaci 
ci zostają uznani za wybranych, mimo, że nie osiągnęli wymaganej minimalnej liczby głosów. 

7. Przedstawiciele kandydatów w wyborach mogą być obecni w centrach liczenia głosów 
celem obserwowania przebiegu liczenia. 

8. Przewodniczący okręgowej komisji wyborczej po każdej fazie liczenia głosów podaje 
wyniki dotyczące kandydatów wybranych oraz kandydatów, którzy nie zostali wybrani.

9. W wyborach do izby niższej parlamentu Irlandii (Dáil Éireann), po zakończeniu liczenia 
głosów, urzędnik odpowiedzialny za zorganizowanie wyborów wypełnia protokół przysłany 
przez przewodniczącego izby, umieszczając w nim wyniki wyborów oraz nazwiska osób, któ-
re uzyskały mandat, po czym odsyła wypełniony protokół przewodniczącemu izby.

W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego są trzy „okręgi wyborcze”, w których 
działają trzej przewodniczący komisji odpowiedzialni za przeprowadzenie wyborów w każdym 
z nich. Urzędnicy ci są mianowani przez Ministra Ochrony Środowiska, ds. Społeczności i Sa-. Urzędnicy ci są mianowani przez Ministra Ochrony Środowiska, ds. Społeczności i Sa-
morządu Lokalnego. 

10. Każdy okręg wyborczy podaje własne wyniki. Zasady liczenia głosów reguluje ordy-
nacja wyborcza.

11. Wyniki:
• wyborów do Parlamentu Europejskiego – są podawane do wiadomości publicznej 

dopiero po zamknięciu lokali wyborczych we wszystkich krajach członkowskich 
UE. Po zakończeniu liczenia głosów przewodniczący komisji podaje wyniki wybo-
rów i przekazuje listę wybranych europarlamentarzystów przewodniczącemu komi-
sji wyborczej w celu zgłoszenia do Parlamentu Europejskiego;

• wyborów parlamentarnych – liczenie głosów rozpoczyna się następnego dnia po wy-
borach. Niezwłocznie po otrzymaniu wyników są one podawane w centrach liczenia. 

• wyborów samorządowych – liczenie głosów rozpoczyna się następnego dnia po wy-
borach. Niezwłocznie po otrzymaniu wyników są one podawane w centrach liczenia. 

12. Za przeprowadzenie wyborów odpowiadają wyznaczeni urzędnicy Ministerstwa Ochro-
ny Środowiska, do spraw Społeczności i Samorządu Lokalnego. Skład tej grupy jest powoły-
wany na czas określony.

ISLANDIA

1. Tak.
a. Nie.
b. Nie dotyczy.
c. Tak, w głosowaniu przedterminowym wyborcy spoza Islandii przesyłają swoje głosy 

pocztą.
d. Nie.
e. Brak odpowiedzi
f. Nie.

2. Pojedyncza karta. 
3. System proporcjonalny. 
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4. Zamknięte listy wyborcze, a wyborca może na swojej karcie do głosowania zmienić ko-
lejność kandydatów, a nawet ich wykreślić. 

5. Wybory prezydenckie i parlamentarne – po każdych wyborach parlamentarnych Parlament 
wybiera pięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej (National Electoral Commission – NEC) 
i taką samą liczbę zastępców. NEC odpowiada za wybory prezydenckie i parlamentarne na szczeblu 
krajowym. Każdy okręg wyborczy ma własną Główną Komisję Wyborczą (Senior Electoral Com-
mission – SEC), składającą się z pięciu członków i taką samą liczbę zastępców, wybranych przez Par-
lament. Komisja ta jest odpowiedzialna za wybory prezydenckie i parlamentarne w danym okręgu.

Wybory do samorządu terytorialnego: każdy samorząd wybiera własną Główną Komisję 
Wyborczą (Senior Electoral Commission) do przeprowadzenia wyborów samorządowych. 
W każdym lokalu wyborczym działa Obwodowa Komisja Wyborcza (Local Electoral Com-
mission – LEC), która składa się z trzech członków i takiej samej liczby zastępców, wszyscy 
wybierani przez samorząd. Obwodowe komisje wyborcze uczestniczą w przeprowadzeniu wy-
borów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych.

Uczestniczenie w wyborach w charakterze członka komisji jest obowiązkiem obywatel-
skim. Parlamentarzyści oraz członkowie samorządów lokalnych nie mogą być członkami ko-
misji. W przypadku gdy członek komisji wyborczej jest kandydatem w wyborach do Parla-
mentu lub władz miejskich, podaje się do dymisji przed wyborami.

6. Każda okręgowa komisja wyborcza (SEC) decyduje, gdzie w danym okręgu będzie się 
odbywało liczenie głosów. W poszczególnych centrach liczenia głosów, głosy liczą (pod kon-
trolą komisji SEC) ochotnicy, którzy otrzymują zapłatę i wyżywienie.

7. Liczenie głosów odbywa się w centrach, jak wyżej, pod kontrolą członków SEC. Przed-
stawiciele partii politycznych mają prawo przebywać w lokalu wyborczym i w centrum li-
czenia głosów. Również obywatele mają prawo przebywać w tych miejscach. 

8. Po zamknięciu lokali wyborczych, około godz. 22.00 w dniu wyborów (zazwyczaj w so-
botę), przewodniczący komisji SEC ogłasza sukcesywnie wstępne wyniki liczenia głosów na 
żywo w transmisji bezpośredniej w TV i w innych mediach informacyjnych.

9. Karty do głosowania są fizycznie przewożone z lokali wyborczych do centrów liczenia 
głosów.

10. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza na swojej stronie internetowej wyniki wyborów 
parlamentarnych na podstawie informacji uzyskanych z SEC. Sąd Najwyższy ogłasza wyniki 
wyborów prezydenckich. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza wyniki wyborów samo-
rządowych.

11. Zarówno w przypadku wyborów parlamentarnych jak i samorządowych wyniki są ogła-
szane około 7 dni po wyborach.

12. Państwowa Komisja Wyborcza (National Electoral Commission – NEC).

IZRAEL

1. Nie.
2. Pojedyncza karta.
3. System proporcjonalny. 
4. System zamkniętych list.
5. Brak odpowiedzi.
6. Głosy są liczone ręcznie w obecności przedstawicieli partii politycznych. 
7. Tak. 
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8. Głosy są przekazywane z lokalu wyborczego do jednej z 18 okręgowych komisji wybor-
czych, gdzie są powtórnie liczone, a wyniki wprowadzane do komputera. Kilka dni później 
Centralna Komisja Wyborcza publikuje oficjalne wyniki wg różnych aspektów zróżnicowania 
przestrzennego (w tym liczbę głosów wg miast i lokali wyborczych). 

9. Patrz pkt. 8.
10. Patrz pkt.8.
11. Wyniki są ogłaszane:

• do Parlamentu Europejskiego – nie dotyczy;
• parlamentarnych – maksymalnie do 8 dni po wyborach;
• samorządowych – brak odpowiedzi.

12. Zgodnie z ustawą z 1969 r. Ordynacja wyborcza, Centralna Komisja Wyborcza, powo-
ływana 60 dni przed terminem rozpoczęcia prac przez nowy Kneset, ma za zadanie nadzoro-
wanie procesu wyborczego do nowego Knesetu. Na czele Centralnej Komisji Wyborczej stoi 
sędzia Sądu Najwyższego, wybrany spośród sędziów tego sądu.

Członkowie Komisji reprezentują partie polityczne obecne w Knesecie. Każda z grup parla-
mentarnych, mająca 4 lub więcej członków, ma jednego przedstawiciela w Centralnej Komisji 
Wyborczej na czterech swoich deputowanych. Ugrupowania mające poniżej 4 deputowanych 
mają po 1 przedstawicielu w CKW. Ustawa określa limit liczby członków CKW: maksymalnie 
może ich być 31.

LITWA
1. Tak.

a. Nie. Wyjątkiem jest przypadek wyborcy niepełnosprawnego, niezdolnego samo-
dzielnie wypełnić karty do głosowania. Skreślenia na karcie do głosowania, na jego 
wniosek, mogą być dokonane przez osobę wskazaną przez tego wyborcę. Skreślenia 
na karcie do głosowania muszą być dokonane w obecności wyborcy i zgodnie z jego 
instrukcjami, przy zachowaniu tajności głosowania. Wypełnione karty do głosowa-
nia ze skreśleniami powinny zostać wrzucone do urny w obecności wyborcy. Człon-
kom komisji wyborczych, obserwatorom i przedstawicielom komisji wyborczych 
zakazuje się prowadzenia działań związanych z udzielaniem pomocy przy głoso-
waniu wyborcom niepełnosprawnym (art. 66 ustawy Wybory do Parlamentu Litwy 
– Sejmasu). 

b. Patrz: odpowiedź na pytanie 1a.
c. Tak. Głosowanie korespondencyjne jest możliwe w przypadku wyborców przeby-

wających w zakładach opieki zdrowotnej ze względu na zły stan zdrowia lub wiek, 
w zakładach opieki społecznej oraz odbywających obowiązkową służbę wojskową, 
żołnierzy oraz osób cywilnych uczestniczących w międzynarodowych siłach poko-
jowych, aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności, przebywają-
cych w areszcie domowym lub zakładzie poprawczym. Głosowanie korespondencyj-
ne jest możliwe w urzędach pocztowych utworzonych specjalnie dla celu głosowania 
korespondencyjnego (zwanych dalej „specjalne urzędy pocztowe”) w czasie ich 
godzin pracy w ostatnią środę, czwartek i piątek przed dniem wyborów. Głosowa-
nie korespondencyjne w jednostkach wojskowych stacjonujących poza granicami 
państwa jest prowadzone zgodnie z procedurą opracowaną przez Centralną Komisję 
Wyborczą. Koszty związane z głosowaniem korespondencyjnym są pokrywane ze 
środków budżetu państwa.
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Głosowanie korespondencyjne jest dozwolone również w przypadku wyborców przebywa-
jących czasowo lub mieszkających za granicą. Komisje wyborcze powołane przez przedsta-
wicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne Republiki Litewskiej wysyłają pocztą do-
kumenty wyborcze tym wyborcom, którzy zgłosili wspomnianym instytucjom swoje miejsce 
zamieszkania za granicą.

d. Nie.
e. Nie.
f. Tak. Należą do nich: głosowanie w domu oraz głosowanie przedterminowe. Głosować 

w domu mają prawo jedynie wyborcy należący do określonych kategorii. Są to: osoby 
niepełnosprawne, osoby czasowo niezdolne do pracy, wyborcy w wieku 70 i więcej lat, 
jeżeli ze względu na stan zdrowia nie są w stanie dotrzeć do lokalu wyborczego w celu 
głosowania w dniu wyborów, a które dostarczyły wniosek o głosowanie w domu na 
formularzu przygotowanym przez Centralną Komisję Wyborczą. Komisje wyborcze, 
które sporządzają i sprawdzają listy wyborców głosujących w domu, mają prawo do 
otrzymania danych dotyczących osób niepełnosprawnych z Zarządu Państwowego 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub jego biur terytorialnych, a dane na temat osób 
o czasowej niezdolności do pracy – z zakładów opieki zdrowotnej. Komisje wyborcze 
nie mogą rozpowszechniać tych danych i mogą je wykorzystywać tylko do tworzenia 
list wyborców głosujących w domu i wprowadzania na nich zmian. W piątek lub so-
botę poprzedzające dzień wyborów, w godzinach od 8.00 do 20.00, co najmniej dwóch 
członków obwodowej komisji wyborczej dostarcza karty do głosowania i koperty do 
głosowania korespondencyjnego do mieszkań osób, które są stałymi mieszkańcami 
danego obwodu wyborczego i zostały zgłoszone jako chcące wziąć udział w wybo-
rach w swoim domu. W czwartek poprzedzający dzień wyborów co najmniej dwóch 
członków okręgowej komisji wyborczej, lub – na polecenie przewodniczącego – co 
najmniej dwóch członków obwodowej komisji wyborczej dostarcza karty do głoso-
wania i koperty do głosowania korespondencyjnego do domów wyborców, wpisanych 
na listę głosujących w danym okręgu wyborczym w domu, ale niezarejestrowanych na 
liście wyborców obwodu wyborczego, na terenie którego czasowo przebywają. Gło-
sowanie w domu i głosowanie przedterminowe mogą być obserwowane przez upraw-
nionych obserwatorów; dotyczy to wszystkich obwodów wyborczych w danym okręgu 
wyborczym. Po zakończeniu głosowania zapieczętowane koperty są przekazywane do 
okręgowej komisji wyborczej, która przekazuje je do okręgów wyborczych wraz z do-
kumentami wyborczymi tych wyborców, którzy głosowali drogą korespondencyjną. 
Listy wyborców, którzy głosowali w domu i we wcześniejszym terminie oraz niewy-
korzystane karty do głosowania powinny zostać uwzględnione w protokole z wyborów 
i przechowywane przez komisję wyborczą, która organizowała to głosowanie, a po 
zakończeniu wyborów powinny być przekazane wraz z innymi dokumentami wybor-
czymi do właściwej komisji okręgowej lub Centralnej Komisji Wyborczej.

Wyborcy, którzy nie mogą głosować w dniu wyborów w obwodowej komisji wyborczej, 
mogą głosować wcześniej. Wcześniejsze głosowanie jest organizowane przez okręgową ko-
misję wyborczą. Głosowanie takie musi odbyć się w środę i czwartek poprzedzające dzień 
wyborów w godzinach od 8.00 do 20.00 w uprzednio przygotowywanych pomieszczeniach 
nadających się do głosowania i znajdujących się w budynku będącym siedzibą burmistrza 
lub wójta gminy, na obszarze której znajduje się okręg wyborczy. Jeżeli okręg taki obejmu-
je terytoria kilku gmin, przedterminowe głosowanie powinno być zorganizowane w każdej 
z tych gmin. Do wydawania kart do głosowania i kopert do głosowania korespondencyjnego 
podczas wcześniejszego głosowania przewodniczący okręgowej komisji wyborczej wyznacza 
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nie mniej niż dwóch członków okręgowej lub obwodowej komisji wyborczej, którzy nie 
mogą być zaproponowani przez przedstawiciela jednej partii politycznej. Przewodniczący 
okręgowej komisji wyborczej lub – na jego polecenie – członek tej komisji nadzoruje wcze-
śniejsze głosowanie. Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej, jeden z jej członków 
upoważniony przez przewodniczącego lub przewodniczący okręgowej komisji wyborczej, 
po uprzednim stwierdzeniu (zgodnie z procedurą określoną przez Centralną Komisję Wy-
borczą) przypadków przekupstwa wyborczego, podwożenia kogoś do miejsca głosowania, 
zachęcania do głosowania za opłatą lub innych poważnych naruszeń prawa wyborczego, 
musi zawiesić procedurę przedterminowego głosowania do czasu wyeliminowania tych na-
ruszeń i umożliwienia przeprowadzenia wyborów w sposób wolny i demokratyczny zgodnie 
z wymogami ustawy.

2. Pojedynczy arkusz papieru. 
3. System proporcjonalny – wybory samorządowe (z wyjątkiem wyborów burmistrzów) 

i wybory do Parlamentu Europejskiego. System mieszany – wybory parlamentarne: 71 de-
putowanych wybieranych jest w drodze głosowania większością głosów w okręgach jedno-
mandatowych (wybory uzupełniające z dwoma czołowymi kandydatami odbywają się, gdy 
w pierwszej rundzie żaden z kandydatów nie otrzyma więcej niż połowy głosów oddanych 
przez wyborców), a 70 deputowanych jest wybieranych w jednym ogólnokrajowym okręgu 
wyborczym w głosowaniu na jedną listę krajową w systemie proporcjonalnym (obowiązuje 
5-procentowy próg wyborczy dla list partyjnych i 7-procentowy dla koalicji partii).

4. System otwartych list. Wyborca może zagłosować na pięciu kandydatów wybranych z tej 
samej listy.

5. Wybory do Sejmasu są organizowane i prowadzone przez:
• Centralną Komisję Wyborczą;
• okręgowe komisje wyborcze;
• obwodowe komisje wyborcze.

Prawo do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mają par-
tie polityczne (lub ich koalicje). Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest niewystarczająca 
lub jeśli istnieje wakat w komisji, niezbędnych kandydatów może wyznaczyć burmistrz.

Jednakowa liczba kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej może być zgło-
szona przez:

• każdą partię lub koalicję partii, które uzyskały mandaty do Sejmasu w okręgu wielo-
mandatowym podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Jeżeli dana partia zdo-
była miejsca w Sejmasie w ramach koalicji, kandydaci mogą być zgłaszani wraz 
z innymi partiami tej koalicji;

• partię lub koalicję partii, które w ostatnich wyborach otrzymały mandaty członków 
rady samorządu lokalnego w danym obwodzie głosowania.

Jeśli partia może wskazać kandydatów na podstawie wyników zarówno wyborów do Sej-
masu, jak i wyborów samorządowych, powinna zgłaszać ich tylko na podstawie wyników 
jednych ze wspomnianych wyborów (może wybrać, których). Jeśli jedna z partii, które należą 
do koalicji wyborczej nie zdoła zgłosić kandydatów lub odmawia ich wskazania, czy też zde-
cyduje się wskazać kandydatów na podstawie wyników innych wyborów niż te, w których 
startowała w koalicji, inne partie tej koalicji mają prawo zgłaszania swoich kandydatów bez 
udziału tej partii.

Przewodniczący obwodowych komisji wyborczych powoływani są spośród członków ko-
misji przez okręgowe komisje wyborcze. Powinny to być osoby mające doświadczenie w pra-
cy na stanowisku przewodniczącego lub członka komisji wyborczej lub osoby posiadające 
wyższe wykształcenie.
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6. Głosy z urny wyborczej są liczone przez członków obwodowej komisji wyborczej. Ko-
misja, w obecności, co najmniej 3/5 jej członków, dokonuje kontroli urny w lokalu wybor-
czym, sprawdza, czy plomby nie zostały naruszone lub zerwane oraz czy nie istnieją inne 
ślady wskazujące na możliwość jej otwarcia lub wyjęcia z niej w inny sposób kart do głoso-
wania. Komisja wyborcza, w obecności, co najmniej 3/5 jej członków ocenia, czy urna została 
naruszona. Jeśli uzna, że urna została naruszona, powinien zostać sporządzony protokół na 
ten temat, urna powinna zostać zapakowana, opakowanie należy opieczętować; w tej sytuacji 
głosy nie są liczone. Urna musi zostać dostarczona do okręgowej komisji wyborczej. Decyzję 
dotyczącą liczenia głosów z tej urny musi podjąć okręgowa komisja wyborcza.

Po stwierdzeniu, że urna nie została naruszona, w obecności, co najmniej 3/5 członków 
obwodowej komisji wyborczej oraz obserwatorów, powinna ona zostać otwarta, wszystkie 
karty do głosowania powinny być umieszczone na stołach, na których nie ma żadnych innych 
dokumentów ani materiałów piśmienniczych (z wyjątkiem czarnych ołówków), a komisja po-
winna rozpocząć liczenie głosów. Karty do głosowania powinny zostać posortowane według 
okręgów wyborczych (jedno i wielomandatowych), a następnie – na ważne i nieważne karty 
do głosowania. Ważne karty do głosowania powinny zostać podzielone zgodnie z zaznacze-
niami dokonanymi na nich przez wyborców. Każda grupa kart do głosowania musi być prze-
liczona, co najmniej dwa razy, za każdym razem przez innych członków komisji. Karty do 
głosowania, które nie posiadają niezbędnych atrybutów (są nietypowe, nieopieczętowane lub 
opieczętowane pieczęcią innej komisji wyborczej itp.) muszą zostać oddzielone od reszty kart 
do głosowania. Należy bezzwłocznie poinformować okręgową komisję wyborczą o znalezie-
niu takich kart do głosowania, a fakt ten musi zostać wpisany do protokołu liczenia głosów 
sporządzanego w danym obwodzie wyborczym. Po ustaleniu wyników liczenia głosów należy 
wpisać je do protokołu. Policzone karty do głosowania umieszcza się w specjalnej kopercie 
(kopertach), które należy opieczętować i zabezpieczyć. Po ustaleniu przez komisję wyborczą 
liczby głosów oddanych przez wyborców głosujących w danym lokalu wyborczym, na kandy-
datów w wielomandatowym okręgu wyborczym oraz na kandydatów w okręgach jednoman-
datowych, rozpoczyna się liczenie głosów otrzymanych pocztą. 

Partie i kandydaci na deputowanych do Sejmasu mają prawo do wskazania nie więcej niż 
dwóch obserwatorów wyborów w każdej obwodowej komisji wyborczej. Obserwator wy-
borów powinien posiadać zaświadczenie z Centralnej Komisji Wyborczej. Ma on prawo do 
obserwowania przebiegu wyborów na terenie komisji wyborczej lub okręgu wyborczego – 
w zależności od wpisu w jego zaświadczeniu. Obserwator wyborów ma prawo żądać, aby 
przewodniczący i członkowie komisji wyborczej, jak również osoby, które znajdują się w lo-
kalu wyborczym działały zgodnie z prawem Republiki Litewskiej. Komisje wyborcze muszą 
zapewnić obserwatorowi wyborów w lokalu wyborczym odpowiednie warunki do obserwo-
wania przestrzegania ustawy.

Głosy mają być liczone w taki sposób, żeby skreślenia umieszczone przez wyborców na 
kartach do głosowania mogły być obserwowane przez wszystkie osoby obecne w trakcie licze-
nia głosów i żeby osoby te były pewne, że głosy są liczone rzetelnie. Jeśli co najmniej jeden 
członek komisji lub obserwator przed podpisaniem protokołu domaga się ponownego przeli-
czenia głosów, komisja musi się na to zgodzić.

7. Obserwatorzy wyborów, a także przedstawiciele mediów, mogą uczestniczyć w liczeniu 
głosów w obwodowych i okręgowych komisjach wyborczych, a także przy ustalaniu ostatecz-
nego wyniku wyborów w okręgach wyborczych. Obserwatorzy mają prawo do formułowania 
uwag i zastrzeżeń do pracy komisji wyborczych lub dotyczących łamania prawa Republiki Li-
tewskiej, ale nie mogą utrudniać pracy komisji wyborczych. Obserwatorzy mają prawo złożyć 
pisemny protest do obwodowej komisji wyborczej, który jest dołączony do protokołu liczenia 
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głosów w obwodzie wyborczym i dostarczony do okręgowej komisji wyborczej wraz z innymi 
dokumentami wyborczymi obwodowej komisji wyborczej. Protest obserwatora wyborów do 
okręgowej komisji wyborczej powinien być dołączony do protokołu liczenia głosów okrę-
gowej komisji wyborczej. Protesty będą rozpatrywane przez tę komisję wyborczą, do której 
zostały one złożone. 

8. Po wpisaniu wszystkich danych do protokołu liczenia głosów w obwodowej komisji 
wyborczej, gdy wszystkie karty do głosowania znajdą się w opieczętowanych paczkach i zo-
staną włożone do specjalnej koperty, protokół liczenia głosów z danej komisji wyborczej 
musi być podpisany przez przewodniczącego i członków komisji. Następnie protokół pod-
pisują obserwatorzy wyborów. Uwagi obserwatorów wyborów oraz zdania odrębne człon-
ków komisji wyborczej są dołączane do właściwych protokołów i stanowią ich nieodłączną 
część. Na wniosek obserwatorów lub członków komisji wyborczej przedstawia się im kopie 
tych dokumentów.

9. Wyniki głosowania z danego lokalu wyborczego są wprowadzane przez okręgową ko-
misję wyborczą do elektronicznego systemu głosowania i są udostępnione do kontroli przez 
odpowiednią okręgową komisję wyborczą i Centralną Komisję Wyborczą. Protokoły są druko-
wane z elektronicznego systemu głosowania i podpisywane przez wszystkich członków okrę-
gowej komisji wyborczej.

Obwodowa komisja wyborcza musi umieścić wszystkie karty do głosowania, w tym tak-
że nieważne i niewykorzystane oraz inne dokumenty wyborcze w paczkach, sporządzić ich 
spis oraz opieczętować w sposób określony przez Centralną Komisję Wyborczą. W ciągu 12 
godzin od zamknięcia urn paczki te należy dostarczyć do okręgowej komisji wyborczej wraz 
z protokołem liczenia głosów i jego załącznikami, listami wyborców, protokołami obwodowej 
komisji wyborczej i dokumentacją finansową za cały okres jej działania, chyba że Centralna 
Komisja Wyborcza postanowi inaczej.

Po sprawdzeniu przez członków okręgowej komisji wyborczej zgodności protokołu głoso-
wania obwodowej komisji wyborczej, wyniki głosowania w danym obwodzie wyborczym są 
publikowane w Internecie.

10. Wyniki są ustalane na podstawie protokołów wygenerowanych z systemu elektronicz-
nego, a także protokołów sporządzanych na piśmie, dostarczonych przez obwodowe komisje 
wyborcze.

11. Centralna Komisja Wyborcza ogłasza ostateczne wyniki wyborów nie później niż w cią-
gu 7 dni po dniu głosowania. Ostateczne wyniki wyborów są ogłaszane na stronie internetowej 
CKW. 

12. Zgodnie z ustawą o Centralnej Komisji Wyborczej Sejmas powołuje Centralną Komisję 
Wyborczą nie wcześniej niż 140 dni i nie później niż 200 dni po wyborach do Sejmasu (przed-
terminowych lub odbywanych w terminie). 

Centralna Komisja Wyborcza składa się z:
• przewodniczącego Komisji;
• dwóch osób z wykształceniem prawniczym, zgłoszonych przez Ministra Spra-

wiedliwości i powołanych przez Sejmas w głosowaniu tajnym;
• dwóch osób z wykształceniem prawniczym, zgłoszonych przez Litewskie Stowa-

rzyszenie Adwokatów i powołanych przez Sejmas w głosowaniu tajnym;
• dwóch osób z wykształceniem prawniczym, zgłoszonych przez Prezydenta Repu-

bliki oraz powołanych przez Sejmas w głosowaniu tajnym;
• osób zgłoszonych przez partie, które uzyskały mandaty deputowanych do Sejmasu 

w okręgach wielomandatowych; osoby te muszą być prawnikami i mieć doświadcze-
nie w pracy w komisjach wyborczych.
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Sejmas powołuje na przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej osobę wskazaną 
przez Przewodniczącego Izby. Obecnie (w 2014 r.) litewska CKW liczy 16 członków.

LUKSEMBURG 

1. Tak
a. Nie.
b. Nie dotyczy.
c. Tak.
d. Nie.
e. Nie.
f. Nie.

2. Pojedynczy duży arkusz (płachta) do głosowania.
3. System proporcjonalny – do parlamentu krajowego i Parlamentu Europejskiego oraz 

w wyborach lokalnych, w gminach zamieszkałych przez 3000 lub więcej wyborców. System 
większościowy – w gminach mniejszych, w których zamieszkuje poniżej 3000 wyborców. 

4. System otwartych list. 
5. Każda komisja wyborcza składa się z przewodniczącego i czterech asesorów, którzy 

są pełnoprawnymi członkami komisji. Są oni wspomagani przez sekretarzy. Przewodniczą-
cy głównej komisji wyborczej   gminy jest mianowany przez prezesa sądu okręgowego lub, 
w przypadku jego nieobecności, przez sędziego, który go zastępuje. Przewodniczący innych 
komisji wyborczych są mianowani przez przewodniczącego głównej komisji wyborczej spo-
śród wyborców gminy. Przewodniczący każdej komisji wyznacza członków komisji spośród 
wyborców gminy oraz sekretarza, który niekoniecznie musi być jednym z wyborców gminy. 

6. Głosy liczone są ręcznie przez członków każdej komisji wyborczej. W pierwszej ko-
lejności, każda komisja wyborcza liczy, bez ich rozwijania, karty wyborcze znajdujące się 
w urnie. Następnie jeden z asesorów rozwija karty do głosowania i przekazuje je przewodni-
czącemu, który odczytuje głosy oddane na listy i głosy imienne. Drugi z asesorów liczy głosy 
i sporządza niezależnie notatkę. Przedstawiciel każdej z list (lub każdy kandydat w przypadku 
większości głosów) może wyznaczyć jednego świadka spośród wyborców gminy do kontroli 
liczenia głosów w każdym lokalu wyborczym gminy. Co najmniej na trzy dni przed dniem 
głosowaniem, przewodniczący głównej komisji wyborczej gminy sporządza listę lokali wy-
borczych, w których każdy z tych świadków będzie pełnił swój mandat.

7. Patrz odpowiedź powyżej. Obowiązuje taka sama procedura w przypadku wyborów par-
lamentarnych, samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego.

8. Wyniki głosowania nie są podawane do wiadomości publicznej w lokalu wyborczym.
9. Zamknięte koperty z wynikami głosowania każdej komisji wyborczej są przesyłane w dwóch 

egzemplarzach przez przewodniczących poszczególnych lokali wyborczych do przewodniczące-
go głównej komisji wyborczej gminy. Po otrzymaniu przez przewodniczącego głównej komisji 
wyborczej gminy wyników z wszystkich lokali wyborczych gminy, wysyła je przesyłką poleco-
ną do rządu i do przewodniczącego głównej komisji wyborczej w okręgu wyborczym.

10 Ostateczne wyniki wyborów ustalane są na podstawie protokołów dostarczanych przez 
komisje wyborcze szczebla podstawowego.

11. Odnośnie wszystkich rodzajów wyborów oficjalne wyniki są ogłaszane zazwyczaj pią-
tego dnia po wyborach.

12. W przypadku wszystkich wyborów – parlamentarnych, europejskich, samorządowych – rząd 
powołuje „rządowy urząd centralny” odpowiedzialny za ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów.



71

Procedury wyborcze w krajach europejskich

MOŁDAWIA

1. Tak.
a. Nie. 
b. Nie dotyczy.
c. Nie.
d. W lokalu wyborczym.
e. Tak. Kodeks Wyborczy stanowi (art. 55.4), że jeżeli wyborca z powodu złego stanu 

zdrowia lub z innych dobrze uzasadnionych przyczyn, nie jest zdolny do przybycia 
do lokalu wyborczego, Okręgowa Komisja Wyborcza na ustną lub pisemną prośbę 
wyborcy, wysyła do niego, pod adres jego miejsca zamieszkania, co najmniej dwóch 
członków komisji wyborczej z urną do głosowania i koniecznymi dokumentami do 
głosowania. Wnioski pisemne dotyczące możliwości skorzystania z ruchomej urny 
wyborczej powinny być składane na dwa tygodnie przed dniem głosowania, ale nie 
później niż do godziny 18.00 dnia poprzedzającego dzień wyborów. W dniu wyborów 
wniosek taki powinien być złożony do godziny 15.00, po przedstawieniu świadectwa 
lekarskiego.

Głosowanie w miejscu zamieszkania wyborcy odbywa się na podstawie listy sporządzonej 
przez Obwodową Komisję Wyborczą, zgodnie z wnioskiem wyborcy. Osoba niewpisana na 
listę nie może głosować w miejscu zamieszkania. Fakt, że wyborca oddaje głos w domu musi 
być odnotowany na liście wyborców. Przepis kodeksu wyborczego dopuszczający głosowanie 
przy użyciu ruchomej urny nie ma zastosowania wobec wyborców przebywających za granicą. 
Głosowanie przy użyciu ruchomych urn odbywa się również w przypadku osób zatrzymanych, 
aresztowanych, skazanych na karę pozbawienia wolności. W głosowaniu takim uczestniczą 
przedstawiciele kandydatów. 

f. Nie. 
2. Duży arkusz papieru.
3. System proporcjonalny 
4. System zamkniętych list.
5. Zgodnie z art. 29 (11) Kodeksu Wyborczego, trzech członków każdej obwodowej ko-

misji wyborczej powołują rady gmin. Pozostali są powoływani przez partie polityczne i or-
ganizacje społeczno-polityczne reprezentowane w parlamencie, w dniu powołania do życia 
danej komisji wyborczej, po jednym przez każdą z nich. Jeśli na tym etapie zabraknie wy-
maganej liczby członków komisji wyborczej, pozostali członkowie powoływani są przez 
Powiatową Radę Wyborczą na wniosek Centralnej Komisji Wyborczej, z Rejestru Urzędni-
ków Wyborczych. 

Członkowie obwodowych komisji wyborczych nie mogą być radnymi w radach gmin ani 
członkami partii. Jeśli partie polityczne i organizacje społeczne nie desygnują członków do 
obwodowej komisji wyborczej na 7 dni przed terminem ich wyznaczenia, konieczną liczbę 
członków uzupełnia rada gminy. Jeśli rada gminy nie wyznaczy członków, wyznacza ich okrę-
gowa rada wyborcza, na wniosek Centralnej Komisji Wyborczej, z Rejestru Urzędników Wy-
borczych. 

Komisje wyborcze, w ciągu dwóch dni od ich utworzenia, wybierają spośród swoich człon-
ków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji. Komisje wyborcze są zobowiązane 
do natychmiastowego poinformowania o tych decyzjach Okręgową Radę Wyborczą oraz do 
upublicznienia składu danej komisji wyborczej, jej lokalizacji i danych kontaktowych. Cen-
tralna Komisja Wyborcza, w celu zapewnienia wyborcom odpowiednich warunków do korzy-
stania z uprawnień wyborczych, ustanawia komisje wyborcze na wszystkich szczeblach.
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6. Zgodnie z art. 56 Kodeksu Wyborczego, po upłynięciu czasu przewidzianego na gło-
sowanie, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ogłasza zakończenie głosowania 
i poleca członkom komisji wyborczej zamknięcie lokalu wyborczego. Następnie komisja roz-
poczyna liczenie głosów. Przed otworzeniem urny do głosowania liczone są wszystkie niewy-
korzystane karty do głosowania, i unieważnione przez obwodową komisję wyborczą poprzez 
opatrzenie pieczęcią „unieważnione”, po czym są związane osobno i zapieczętowane. Przed 
przystąpieniem do liczenia głosów uzyskanych przez kandydatów komisja ustala liczbę wy-
borców, którym wydano karty do głosowania przez zliczanie liczby podpisów wyborców uję-
tych na listach wyborców i dodatkowych listach wyborców.  Po sprawdzeniu pieczęci na urnie 
do głosowania przewodniczący komisji wyborczej, w obecności członków komisji i osób 
uprawnionych do obserwacji przebiegu głosowania, otwiera urny do głosowania. W pierwszej 
kolejności otwierane są urny ruchome i liczone są głosy z kart znajdujących się w tych urnach 
(liczbę kart porównuje się z liczbą kart do głosowania wydanych poza lokalem wyborczym). 
Następnie otwierane są urny w lokalach wyborczych i liczone głosy z kartek wyborczych. 
Zgodnie z procedurą określaną przez obwodowe komisje wyborcze, lub zgodnie z instruk-
cjami Centralnej Komisji Wyborczej lub kompetentnej okręgowej Rady Wyborczej, członko-
wie komisji wyborczych stwierdzają, na którego z kandydatów oddano głosy. Głosy oddane 
na poszczególnych kandydatów są liczone i pakowane odrębnie, a wyniki są zapisywane na 
specjalnych formularzach i przekazywane organom wyborczym wyższego szczebla. Przed 
wprowadzeniem wyników do protokołu wyborczego, przedstawiciele kandydatów oraz oso-
by upoważnione do obserwowania wyborów mogą sprawdzić wyniki wprowadzone do spe-
cjalnego formularza. Komisje wyborcze nie uwzględniają głosów nieważnych kart w ogólnej 
liczbie obliczonych ważnych głosów. W czynnościach związanych z operacją liczenia głosów 
i sporządzania protokołów po zamknięciu punktów wyborczych muszą uczestniczyć wszyscy 
członkowie komisji wyborczych.

7. Zgodnie z art. 63 Kodeksu Wyborczego, na wniosek każdego niezależnego kandydata 
startującego w wyborach, okręgowa komisja wyborcza może akredytować w każdym lokalu 
wyborczym obserwatora przebiegu wyborów.

Osobami uprawnionymi mogą być także upoważnieni przedstawiciele kandydatów. 
W przypadku, gdy okręgowa rada stwierdzi, że proponowana kandydatura osoby ubiegającej 
się o akredytację nie spełnia stawianych wymogów, musi poinformować o przyczynach od-
mowy. Od odmowy przysługuje prawo odwołania się do instancji wyższej, a później do sądu. 
Na wniosek niezależnych kandydatów Centralna Komisja Wyborcza udziela akredytacji do 
obserwowania komisji wyborczych znajdujących się poza granicami Republiki Mołdawii. Ob-
serwatorami mogą być obywatele Mołdawii przebywający za granicą, a także przedstawiciele 
międzynarodowych organizacji, obcych rządów oraz organizacji pozarządowych, w tym także 
zatrudniani przez nich tłumacze. Stowarzyszenia publiczne Republiki Mołdawii mogą brać 
udział w obserwowaniu wyborów na mocy decyzji Centralnej Komisji Wyborczej lub okręgo-
wych rad wyborczych. Obserwatorzy akredytowani przez Centralną Komisję Wyborczą mają 
prawo do obserwowania wyborów na terenie całego kraju, a obserwatorzy akredytowani przez 
okręgowe rady wyborcze mają prawo do obserwacji wyborów tylko na terenie odpowiednich 
okręgów. Akredytowani obserwatorzy są upoważnieni do uczestniczenia we wszelkich proce-
durach wyborczych i spotkaniach organów administracji wyborczej również w dniu wyborów, 
bez prawa ingerencji w proces głosowania i inne procedury wyborcze. Mają prawo do zgła-
szania przewodniczącemu komisji wyborczej obserwowanych nieprawidłowości w działaniu. 
Obserwatorzy mają dostęp do wszystkich informacji związanych z wyborami, do list wybor-
ców, do protokołów wyborczych sporządzanych przez organy wyborcze, mogą fotografować 
i filmować członków komisji wyborczych (powiadamiając o tym przewodniczącego organu 
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wyborczego) w sposób niezagrażający tajemnicy i bezpieczeństwu głosowania. Obserwatorzy 
krajowi mogą składać powiadomienia o zaobserwowanych nieprawidłowościach, które po-
winny być zbadane przez przewodniczących komisji wyborczych; autor zawiadomienia musi 
być poinformowany o podjętych decyzjach. Akredytowani obserwatorzy mają prawo prowa-
dzić swoją działalność podczas drugiej tury głosowania, podczas wyborów powtórnych oraz 
referendów. Przepisy dotyczące akredytacji obserwatorów są przyjmowane na mocy decy-
zji Centralnej Komisji Wyborczej. W celu zapewnienia efektywnego działania obserwatorów 
międzynarodowych podczas wyborów, Centralna Komisja Wyborcza przygotowuje stosowny 
protokół dotyczący składu i zasad działania biura ds. akredytowanych obserwatorów między-
narodowych.

8. Zgodnie z art. 61 Kodeksu Wyborczego, administracyjne organy wyborcze odpowie-
dzialne za zestawienie wyników wyborów (w postaci tabeli) przed otrzymaniem wyników ze 
wszystkich podległych komisji wyborczych są zobowiązane do publikowania częściowych 
wyników wyborów możliwie jak najszybciej po ich uzyskaniu. W przypadku wyborów par-
lamentarnych oraz wyborów lokalnych częściowe wyniki wyborów, w podziale na okręgi, 
publikowane są na stronie internetowej Centralnej Komisji Wyborczej, w terminie jak najkrót-
szym po ich opracowaniu. Oficjalne wyniki wyborów są publikowane w możliwie najkrót-
szym terminie po ich otrzymaniu, o ile skargi złożone do organów wyborczych lub właściwych 
sądów nie mają wpływu na ich ostateczny kształt. Centralna Komisja Wyborcza odpowiada 
za opublikowanie wyników wyborów parlamentarnych, lokalnych, ogólnokrajowych referen-
dów, a odpowiednia Okręgowa Rada Wyborcza za wyniki w wyborach lokalnych i lokalnych 
referendach. 

9. Zgodnie z art. 59 Kodeksu Wyborczego, Okręgowe Rady Wyborcze, po otrzymaniu wy-
ników wyborów z Okręgowych Komisji Wyborczych, w pierwszej kolejności ustalają liczbę 
wyborców, którzy wzięli udział w wyborach, następnie przekazują informację Centralnej Ko-
misji Wyborczej. W przypadku gdy frekwencja w całym okręgu wyborczym jest niższa aniżeli 
wymagana, aby wybory były ważne w danym okręgu, rada okręgu powinna o tym poinfor-
mować Centralną Komisję Wyborczą. Wówczas Centralna Komisja Wyborcza lub Okręgo-ą. Wówczas Centralna Komisja Wyborcza lub Okręgo-. Wówczas Centralna Komisja Wyborcza lub Okręgo-
we Rady Wyborcze podają do wiadomości publicznej informację o unieważnieniu wyborów 
w danym okręgu wyborczym lub w skali całego kraju. Rady Wyborcze redagują protokoły 
zawierające zestawienie wyników w całym okręgu wyborczym. Są one podpisywane przez 
wszystkich członków Okręgowych Rad Wyborczych, którzy mają prawo sporządzania uwag 
w formie pisemnej do protokołów. Kopie protokołów są przekazywane przedstawicielom par-
tii uczestniczących w wyborach oraz obserwatorom na ich wniosek. Okręgowa Rada Wybor-
cza przedkłada Centralnej Komisji Wyborczej protokół zbiorczy z głosowania w okręgu w cią-
gu 48 godzin od zamknięcia lokali wyborczych. Po dostarczeniu protokołów do Centralnej 
Komisji Wyborczej, Okręgowa Rada Wyborcza wywiesza na drzwiach wejściowych wyniki 
wyborów w danym okręgu.

10. Zgodnie z art. 58 Kodeksu Wyborczego wyniki liczenia głosów są sprawdzane przez 
członków obwodowych komisji wyborczych i zapisywane w protokole, który podpisuje 
przewodniczący komisji, jego zastępca, sekretarz oraz pozostali członkowie komisji. Brak 
podpisów niektórych członków komisji nie unieważnia protokołu, ale przyczyna braku 
podpisu powinna być wskazana w protokole. Protokół jest sporządzony w kilku egzempla-
rzach w obecności członków komisji, przedstawicieli kandydatów i innych uprawnionych. 
Jedna kopia protokołu zostaje w lokalu wyborczym, jedna złożona w Okręgowej Radzie 
Wyborczej, jedna zaś umieszczana jest niezwłocznie na drzwiach wejściowych do lokalu 
wyborczego, podczas gdy inne otrzymują obowiązkowo przedstawiciele kandydatów i ob-
serwatorzy. Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej sporządza raport z przebiegu 



74

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

głosowania w oparciu o zapisy dotyczące aktywności danej komisji podczas głosowania. 
Raport zawierać ma także podsumowanie oświadczeń i skarg na działalność obwodowych 
biur wyborczych jak również decyzji podjętych przez biuro w sprawie tych skarg. Przewod-
niczący komisji podpisuje raport oraz przekazuje dokument innym członkom komisji, któ-
rzy po ewentualnym opatrzeniu go komentarzami i uwagami podpisują go. Przewodniczący 
obwodowej komisji wyborczej przekazuje Okręgowej Radzie Wyborczej najszybciej jak to 
możliwe, ale nie później niż w 18 godzin po zamknięciu lokalu wyborczego, w oddzielnych 
opieczętowanych pudłach głosy ważne oddane na każdego kandydata, protokół wyników, 
raport, głosy nieważne, głosy niewykorzystane lub oprotestowane oraz skargi i uwagi. Za-
pieczętowane pudła są transportowane pod eskortą policji w obecności przewodniczącego 
i co najmniej dwóch członków obwodowego biura przez cały czas transportu. Obwodowe 
biura wyborcze działające poza granicami Republiki Mołdawskiej przekazują, prócz wspo-
mnianych dokumentów, także uzupełniające listy wyborców.

11. Ogłoszenie wyników wyborów:
• do Parlamentu Europejskiego – nie dotyczy.
• parlamentarnych – (art. 89 Kodeksu Wyborczego). Centralna Komisja Wyborcza 

w ciągu 48 godzin od sporządzenia tabelarycznego zestawienia wyników przesyła 
Sądowi Konstytucyjnemu dokumenty, o których mowa w art. 60 Kodeksu Wybor-
czego (dane dotyczące liczby osób zarejestrowanych; liczby głosujących z dodat-
kowych list; liczby głosujących, którym wydano karty; liczby głosujących; liczby 
stanowiącej różnicę pomiędzy wszystkimi kartami a liczbą osób, które wzięły udział 
w głosowaniu; liczby głosów nieważnych; liczby ważnych głosów oddanych na każ-
dego kandydata i całkowitej liczby ważnych oddanych głosów) oraz listę wybranych 
członków do Parlamentu i listę kandydatów rezerwowych. Sąd Konstytucyjny w cią-
gu 10 dni od otrzymania dokumentów, ale nie wcześniej niż po rozpatrzeniu przez 
sądy skarg, złożonych zgodnie z procedurami, potwierdza lub nie legalność wybo-
rów i uzyskanych mandatów do Parlamentu wydając stosowną decyzję w tej sprawie. 
Centralna Komisja Wyborcza upublicznia ostateczne wyniki wyborów w ciągu 24 
godzin od otrzymania ich z Sądu Konstytucyjnego.

• samorządowych – (art. 135 Kodeksu Wyborczego). Protokoły wyborcze jednostek 
administracyjnych pierwszego i drugiego stopnia oraz miasta Kiszyniów (stolica) są 
przekazywane do właściwych sądów, które w ciągu 10 dni od otrzymania raportów 
potwierdzają lub nie legalność wyborów w każdym okręgu wyborczym decyzją, któ-
ra w ciągu 24 godzin od jej przyjęcia jest przekazywana Centralnej Komisji Wybor-
czej oraz poszczególnym Okręgowym Radom Wyborczym (okręgowym komisjom 
wyborczym), które mogą opublikować oficjalne wyniki wyborów. Równocześnie 
sądy zatwierdzają legalność mandatów zdobytych przez kandydatów w wyborach 
lokalnych – radnych i burmistrzów.

12. Zgodnie z art. 16 Kodeksu Wyborczego, Centralna Komisja Wyborcza liczy 9 człon-
ków; jeden desygnowany jest przez prezydenta Republiki Mołdawii, pozostałych ośmiu wy-
biera Parlament proporcjonalnie do liczby większości parlamentarnej i opozycji. Imienny skład 
Centralnej Komisji Wyborczej jest zatwierdzany przez Parlament, na mocy decyzji przyjmo-
wanej większością członków parlamentu. 

Kandydaci mogą wyznaczyć do organów administracji wyborczej, na czas trwania kampa-
nii wyborczej, jednego zarejestrowanego członka-przedstawiciela z głosem doradczym. Partie 
polityczne, inne organizacje społeczno-polityczne i bloki wyborcze działające w wyborach 
mogą wyznaczyć na czas trwania kampanii wyborczej jednego członka-przedstawiciela z gło-
sem doradczym do Centralnej Komisji Wyborczej.
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NIEMCY

1. Nie. 
a. Dopuszczalna jest pomoc udzielona w lokalu wyborczym osobie, która nie umie odczytać 

kartki wyborczej lub ze względu na niepełnosprawność niebędącej w stanie zaznaczyć 
odpowiednich miejsc na karcie do głosowania, złożyć jej czy wrzucić do urny. Osobę 
pomagającą można dowolnie wybrać, na przykład spośród członków komisji wyborczej 
w lokalu wyborczym. Osoba pomagająca musi spełnić wolę wyborcy i jest zobowiązana 
do traktowania nabytej wiedzy na temat dokonanego wyboru jako tajemnicy.

b. Nie dotyczy. 
c. Głosowanie korespondencyjne jest jedną z form realizacji prawa wyborczego i  od-

bywa się na wniosek wyborcy. Przed przystąpieniem do głosowania należy uzyskać 
zaświadczenie wyborcze. W przypadku głosowania korespondencyjnego wyborca lub 
osoba pomagająca mu musi złożyć pisemne oświadczenie pod groźbą odpowiedzialno-
ści karnej, że głosowanie odbyło się osobiście lub zgodnie z wyrażoną wolą wyborcy. 

d. Nie.
e. Jedną z form głosowania jest głosowanie przy użyciu ruchomych urn do głosowania, 

które zapewniają tzw. Ruchome Komisje Wyborcze. Są one tworzone w razie potrzeby 
przez właściwe władze gminne w celu umożliwienia głosowania w szpitalach, domach 
starców i domach opieki, klasztorach, ośrodkach socjoterapii i zakładach karnych. 
W skład Ruchomej Komisji Wyborczej wchodzi przewodniczący komisji wyborczej 
danego obwodu wyborczego lub jego zastępca oraz dwóch członków tej komisji wy-
borczej. Gmina może również zlecić zebranie głosów przez Ruchomą Komisję Wybor-
czą w innym obwodzie wyborczym tej samej gminy.

f. Nie.
2. Przepisy określają rodzaj karty do głosowania: biała lub biaława kartka papieru o wymia-

rach co najmniej 21x29,7 cm (w formacie A4). Karta do głosowania w przypadku wyborów do 
Bundestagu jest inna niż przy wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

Karta do głosowania w wyborach do Bundestagu podzielona jest na dwie kolumny i zawie-
ra (w kolejności i z zachowaniem numeru z obwieszczenia wyborczego):

• w lewej kolumnie – głosowanie na przedstawiciela danego okręgu wyborczego – 
czarnym drukiem zatwierdzone kandydatury w danym okręgu wyborczym (po jed-
nym kandydacie z partii) i na prawo od nazwiska każdego kandydata kółko do zazna-
czenia; jest to tzw. pierwszy głos.

• w prawej kolumnie – wybory na listę kraju związkowego – niebieskim drukiem za-
twierdzone w danym kraju związkowym listy partyjne i na lewo od nazwy partii 
kółko do zaznaczenia; jest to tzw. drugi głos.

Karta do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w każdym kraju związ-
kowym zawiera zatwierdzone tam kandydatury z odpowiednimi informacjami w kolejności 
i pod numerem z obwieszczenia wyborczego przewodniczącego komitetu wyborczego dane-
go kraju związkowego; na prawo od nazwisk kandydatów znajduje się kółko do zaznaczenia 
wyboru.

3. Niemiecki Bundestag składa się z ustawowo określonej liczby 598 członków, ale system 
wyborczy dopuszcza niewielkie zmiany w liczbie deputowanych. Połowę z nich wyborca, dys-
ponujący dwoma głosami, wybiera w systemie większościowym wskazując konkretną osobę 
(tzw. pierwszy głos). Druga połowa członków Bundestagu zostaje wybrana w systemie propor-
cjonalnym, z list partyjnych krajów związkowych – jest to „drugi głos”. 

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się w systemie proporcjonalnym. 
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Systemy wyborcze do parlamentów krajów związkowych w większości z nich są oparte na fe-
deralnym prawie wyborczym i obowiązuje w nich zasada głosowania na konkretną osobę w syste-
mie proporcjonalnym. Część miejsc w parlamencie jest przyznawana w systemie większościowym 
w okręgach wyborczych, pozostałe – podzielone według list partyjnych w systemie proporcjo-
nalnej reprezentacji w danym okręgu wyborczym. Wyjątkami są: Badenia-Wirtembergia, w której 
część mandatów obsadzana jest w systemie większościowym w okręgach wyborczych, a pozostałe 
są przyznawane poszczególnym partiom dla wpisanych przez nich na listę kandydatów; Bawaria, 
w której głosuje się na konkretną osobę w systemie proporcjonalnym na liście otwartej – w ten 
sposób obsadzana jest połowa ze 180 miejsc w Landtagu; Wolne Miasto Brema, gdzie podczas 
wyborów do lokalnego parlamentu stosowany jest wyłącznie system list partyjnych.

4. Pierwszy głos w wyborach do Bundestagu jest na listę otwartą, a drugi – na zamkniętą. 
Również listy podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego są listami zamkniętymi.

5. Gminy liczące nie więcej niż 2 500 mieszkańców tworzą z reguły jeden obwód wyborczy. 
Gminy o większej liczbie ludności są podzielone na większą liczbę obwodów. Władze gminy 
wyznaczają w danym obwodzie wyborczym jeden lub więcej lokali do głosowania, w których 
przeprowadzane są wybory. W każdym obwodzie głosowania i w każdym lokalu wyborczym po-
wołany jest przewodniczący. W skład komisji wyborczej wchodzi przewodniczący, jego zastęp-
ca i od trzech do siedmiu członków, w zależności od wielkości obwodu wyborczego. Przewod-
niczący komisji i ich zastępcy są mianowani przez rząd kraju związkowego lub przez powołaną 
przez niego jednostkę i odpowiedzialni przed urzędem gminy. Członkowie komisji wyborczych 
są powoływani przez przewodniczącego komisji wyborczej lub przez urząd gminy. Powinni być 
oni wyborcami mieszkającymi na terenie danej gminy. Kandydaci w wyborach i ich pełnomoc-
nicy nie mogą być członkami żadnego organu wyborczego. Członkowie prezydium wyborczego 
zobowiązani są do bezstronnego sprawowania funkcji i do zachowania tajemnicy.

Zadaniem prezydium wyborczego jest zapewnienie prawidłowego przebiegu wyborów. 
W szczególności monitoruje ono całość procesu wyborczego i zapewnia utrzymanie tajemnicy 
wyborów oraz spokoju i porządku w lokalach wyborczych.

6. Prezydium wyborcze ustala po zakończeniu głosowania wynik wyborów w obwodzie 
wyborczym, w tym:

• liczbę uprawnionych do głosowania; 
• liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu;
• liczby ważnych i nieważnych pierwszych głosów;
• liczby ważnych i nieważnych drugich głosów;
• liczbę ważnych pierwszych głosów oddanych na każdego kandydata;
• liczbę ważnych drugich głosów oddanych na poszczególne listy krajów związkowych.

Po dokonaniu tych ustaleń przewodniczący komisji wyborczej ogłasza ustnie wynik wybo-
rów odczytując publicznie powyższe dane liczbowe. 

7. Do obowiązków powiatowych komisarzy wyborczych należy sprawdzenie protokołów 
wyborczych sporządzonych przez prezydia wyborcze pod kątem ich prawidłowości i komplet-
ności. Powiatowy komisarz wyborczy przygotowuje ostateczny wynik wyborów w powiecie 
na podstawie protokołów z głosowania w obwodach wyborczych, z głosowania na listy krajów 
związkowych i z głosowania korespondencyjnego. Jeśli podczas sporządzania tego ostatecz-
nego wyniku wyborów pojawią się jakieś wątpliwości co do prawidłowości przebiegu głoso-
wania, powiatowy komisarz wyborczy wyjaśnia je w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.

Powiatowa komisja wyborcza ustala wynik wyborów w danym okręgu wyborczym na 
podstawie sprawozdania złożonego przez powiatowego komisarza wyborczego i zatwierdza 
ustalone przez niego wyniki. Powiatowa komisja wyborcza stwierdza, który kandydat został 
wybrany w danym okręgu wyborczym (powiecie).
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Powiatowa komisja wyborcza może skorygować ustalenia prezydium wyborczego i zmie-
nić jej ustalenia odnośnie ważności oddanych głosów.

Federalna komisja wyborcza stwierdza, ile miejsc przypada na poszczególne listy krajów 
związkowych i sporządza listę wybranych kandydatów.

Komisje wyborcze działają, obradują i podejmują decyzje na posiedzeniach jawnych.
8. Ustalone w danym lokalu wyborczym wyniki głosowania są ogłaszane ustnie przez prze-

wodniczącego obwodowej komisji wyborczej.
9. Wszyscy członkowie prezydium wyborczego zatwierdzają i podpisują protokół wy-

borczy, w którym opisany jest przebieg wyborów oraz stwierdzony wynik wyborów w da-
nym punkcie głosowania. Przewodniczący komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje (tzw. 
szybkim powiadomieniem telefonicznie lub elektronicznie) protokół wyborów do urzędu 
gminy. Tu zbierane są wyniki wyborów ze wszystkich obwodów głosowania w danej gminie 
i ta zbiorcza informacja przekazywana jest powiatowemu komisarzowi wyborczemu.

10. Podstawą do ustalenia wyników wyborów są protokoły wyborcze sporządzone 
w formie papierowej przez obwodowe komisje wyborcze, jak również protokoły powia-
towych komisji wyborczych i komisji wyborczych poszczególnych krajów związkowych.

11. Publiczne ogłoszenie ostatecznych wyników wyborów przez powiatowego komisarza 
wyborczego, komisarza wyborczego kraju związkowego i federalnego komisarza wyborczego 
ma miejsce niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przez wszystkie komisje wyborcze. Nie jest 
określony termin publicznego ogłoszenia wyników. 

12. Federalny Komisarz Wyborczy i jego zastępca są mianowani przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych. Tradycyjnie są to: szef Urzędu Statystycznego i jego zastępca. Federalny Ko-
misarz Wyborczy jest powoływany na czas nieokreślony.

NORWEGIA

1. Tak.
a. Nie. 
b. Nie dotyczy.
c. Nie.
d. Nie.
e. Osoba niepełnosprawna, która z powodu barier architektonicznych nie może wejść 

do lokalu wyborczego, może głosować przed jego siedzibą. Dwie osoby wynoszą 
urnę wyborczą poza lokal wyborczy, aby niepełnosprawny wyborca mógł oddać 
głos.

Wyborca może również zwrócić się o umożliwienie głosowania w domu (np. z powodu 
choroby). Możliwe jest również głosowanie w szpitalach i innych instytucjach opieki 
zdrowotnej i pomocy społecznej.

f. Istnieje możliwość przedterminowego głosowania zarówno na terenie kraju, jak i poza 
jego granicami.

2. Pojedynczy arkusz papieru, składany przed wrzuceniem do urny. Instrukcja wyborcza 
zawiera szczegółową informację na temat zasad drukowania kart do głosowania (wielkość 
i kolor czcionki, rodzaj i kolor papieru). 

3. System proporcjonalny.
4. Obowiązuje system list zgłaszanych przez partie polityczne lub inne grupy (z określoną 

liczbą osób popierających). Wyborcy mogą oddać dodatkowo głosy na kandydatów lub głoso-
wać także na kandydatów na innych listach (Rozdział 7-2 Ordynacji wyborczej).
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5. Każde miasto i gmina posiada komisję wyborczą wybieraną odpowiednio przez radę 
miasta lub radę gminy. Odrębna komisja obwodowa jest wybierana w celu nadzorowania prze-
biegu konkretnych wyborów w każdym lokalu wyborczym.

6. Odpowiedzialność za liczenie głosów spoczywa na komisji wyborczej. Komisja decy-
duje, jak będzie się odbywać liczenie głosów, na przykład, czy odbędzie się wstępne liczenie 
w lokalu wyborczym, czy głosy zostaną przekazane do innego lokalu wyborczego w celu poli-
czenia, czy też liczenie odbędzie się centralnie w biurze komisji wyborczej. Wstępne liczenie 
głosów odbywa się zwykle w lokalu danej komisji wyborczej. 

7. W skład komisji wyborczych wchodzą przedstawiciele partii politycznych. Podczas li-
czenia głosów obserwatorami mogą być obywatele, niebędący członkami komisji. Na wybory 
zapraszani są również międzynarodowi obserwatorzy (Rozdział 25 Instrukcji Wyborczej).

8. Wyniki głosowania nie mogą być wcześniej podane do wiadomości publicznej, zanim nie 
zostaną zamknięte wszystkie lokale wyborcze. Każda z komisji wyborczych może zdecydo-
wać, czy i w jaki sposób wyniki głosowania powinny być podane do publicznej wiadomości 
w danych lokalach wyborczych.

9. Wstępne liczenie głosów odbywa się w lokalnej komisji wyborczej. Jego wynik jest nie-
zwłocznie przekazywany do komisji wyższego szczebla (obwodowej).

10. Są ustalane na podstawie protokołów wyborczych przekazywanych przez lokalne ko-ów wyborczych przekazywanych przez lokalne ko- wyborczych przekazywanych przez lokalne ko-
misje wyborcze.

11. Wyniki wyborów są ogłaszane:
• parlamentarnych – zazwyczaj po upływie jednego tygodnia po wyborach,
• samorządowych – zazwyczaj po upływie jednego tygodnia po wyborach. Wyniki 

głosowania na kandydatów do rady gminy podawane są później, ponieważ w tym 
przypadku liczenie głosów trwa dłużej (Rozdział 22 Instrukcji Wyborczej).

12. W przypadku wyborów parlamentarnych, rząd powołuje Państwową Komisję Wybor-
czą, składającą się z przedstawicieli partii i ugrupowań reprezentowanych w parlamencie 
(Rozdział 11 Ordynacji wyborczej).

PORTUGALIA

1. Nie. 
a. Nie. 
b. Nie dotyczy.
c. Nie.
d. Nie.
e. Nie.
f. Oprócz głosowania osobistego w dniu wyborów, możliwe jest również głosowanie 

przedterminowe dla wymienionych poniżej kategorii osób. Należą do nich: 
• osoby zatrudnione w wojsku, funkcjonariusze służb specjalnych, funkcjonariusze 

straży pożarnej oraz agenci służb cywilnych w dniu, w którym odbywają się wybory 
są zwolnione z obowiązku odbywania podróży do punktu wyborczego, co powodo-
wałoby zaniedbanie ich obowiązków służbowych;

• osoby zatrudnione w marynarce, w lotnictwie oraz pracownicy kolei i transportu 
drogowego, którzy w czasie wyborów pracują i znajdują się z dala od punktów wy-
borczych;

• wyborcy, którzy w dniu wyborów przebywają w szpitalu lub stan ich zdrowia unie-
możliwia przybycie do punktu wyborczego;
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• wyborcy, którzy odbywają karę pozbawienia wolności i nie są pozbawieni praw pu-
blicznych;

• sportowcy wschodzący w skład reprezentacji narodowych, uczestniczący w między-
narodowych rozgrywkach sportowych, przebywający w dniu wyborów poza grani-
cami kraju;

• pozostali, nie wymienieni powyżej, wyborcy reprezentujący osoby prawne w sekto-
rze publicznym, prywatnym i spółdzielczym, organizacje pracownicze i gospodar-
cze, którzy z przyczyn wynikających z ich obowiązków zawodowych nie są w stanie 
dotrzeć do swojego punktu wyborczego w dniu wyborów. 

Przedterminowo mogą również głosować studenci odbywający studia w instytucjach na-
ukowych zlokalizowanych w obwodzie, regionie autonomicznym lub wyspie innych niż miej-
sce, gdzie figurują na liście wyborców.

W przedterminowym głosowaniu mogą wziąć udział także wyborcy zarejestrowani na kra-
jowych listach wyborczych, którzy w dniu wyborów przebywają za granicą. Są to:

• osoby zatrudnione w wojsku, funkcjonariusze służb specjalnych oraz osoby cywilne 
zatrudnione w strukturach misji pokojowych, ośrodkach współpracy technicznowoj-
skowej lub podobnych;

• osoby wchodzące w skład personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki) oraz inne 
osoby zatrudnione w strukturach misji humanitarnych;

• naukowcy oraz inne osoby prowadzące badania naukowe w zagranicznych ośrod-
kach uniwersyteckich i naukowych;

• studenci uczący się w zagranicznych ośrodkach akademickich lub uczestniczący 
w programie wymiany studentów;

• osoby odbywające leczenie poza krajem oraz osoby im towarzyszące.
2. Pojedyncza karta do głosowania, biała w wyborach prezydenckich, parlamentarnych oraz 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Karty w innych kolorach w wyborach lokalnych 
(samorządowych), tzn. w wyborach władz miejskich, sejmików lokalnych i władz gminnych.

3. System proporcjonalny.
4. System zamkniętych list.
5. W skład komisji wyborczej wchodzi przewodniczący, jego zastępca oraz trzech człon-

ków – sekretarz komisji oraz dwie osoby upoważnione do liczenia głosów.
Wyborcy niepiszący ani nieczytający w języku portugalskim nie mogą być wybrani na 

członków komisji wyborczych. Członków komisji wyborczej powołuje przewodniczący władz 
lokalnych. 

Członkami komisji wyborczych nie mogą być osoby:
• w wieku powyżej 65 lat;
• chore lub fizycznie niesprawne, co musi być potwierdzone przez lekarza;
• które zmieniły miejsce zamieszkania, co zostało poświadczone przez władze gminy, 

na terenie której dana osoba zamieszkała;
• przebywające zagranicą;
• wykonujące obowiązki służbowe, których nie można wykonać w innym terminie, co 

musi być potwierdzone przez ich przełożonego.
Artykuł 47 wspomnianej ustawy określa warunki powoływania członków komisji wybor-

czych.
Najpóźniej na 17 dni przed wyborami, osoby delegowane przez poszczególne partie poli-

tyczne spotykają się z władzami lokalnymi. Celem spotkania jest powołanie przewodniczącego 
oraz członków komisji wyborczych. W przypadku braku porozumienia, szesnastego i piętnaste-
go dnia przed wyborami, przedstawiciele poszczególnych list proponują merowi na piśmie po 
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dwóch obywateli na każde wolne miejsce. W tym przypadku wybór jest dokonywany losowo, 
po to, by procedurę powołania zakończyć w wymaganym czasie ograniczonym do 24 godzin. 
Musi on być dokonany w gmachu urzędu miasta w obecności delegatów osób ujętych na listach, 
zawierających konkurujących kandydatów. Jeżeli wspomniani obywatele nie zostaną zapropo-
nowani przez reprezentantów partii politycznych startujących w wyborach, mer ma prawo wy-
znaczyć osoby na wakujące miejsca członków lub przewodniczących komisji wyborczej.

W komisjach wyborczych, w których liczba członków jest niewystarczająca do stworzenia 
komisji, mer ma prawo uzupełnić skład komisji, wyznaczając brakujących członków spośród 
obywateli zarejestrowanych na listach wyborczych tej samej gminy.

Opisana wyżej lista zawierająca nazwiska członków komisji wyborczej oraz jej przewodni-
czącego, którzy zostali wybrani przez delegatów z listy albo przez władze, jest podawana do 
wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na drzwiach pomieszczenia w urzędzie gminy, 
przeznaczonego dla komisji wyborczej, nie później niż po upływie 48 godzin po ustaleniu 
składu komisji. W ciągu kolejnych dwóch dni każdy wyborca może zakwestionować wybór 
u burmistrza lub przewodniczącego na podstawie zarzutu, że wymagania określone w ustawie 
nie zostały spełnione. Organy sprawdzają zarzuty w ciągu 24 godzin; jeśli są zasadne, przepro-
wadza się nowe losowanie członków. 

6. Głosy liczone są przez upoważnionych do tej czynności członków komisji wyborczej w obec-
ności przewodniczącego tej komisji, który kontroluje tę czynność (art. 102 ustawy wyborczej).

7. We wszystkich okręgowych komisjach wyborczych obecni są delegaci i ich zastępcy 
reprezentujący wszystkich kandydatów startujących w wyborach (art. 46 ustawy wyborczej).

8. Wyniki głosowania są ogłaszane niezwłocznie po zakończeniu liczenia głosów poprzez 
ich wywieszenie na drzwiach lokalu wyborczego (art. 105 ustawy wyborczej).

9. W ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania przewodniczący komisji wyborczej prze-
syła całą dokumentację (protokoły, listy wyborców i inne dokumenty związane z wyborami) 
do okręgowego centrum liczenia głosów (art. 106 ustawy wyborczej).

10. Ogólnokrajowe wyniki głosowania ustalane są na podstawie dokumentacji przysłanej 
z lokali wyborczych.

11. Wyniki wyborów są ogłaszane: 
• do Parlamentu Europejskiego – 10 dni po wyborach;
• parlamentarnych – 10 dni po wyborach;
• samorządowych – 30 dni po wyborach;
• prezydenckie – brak danych.

12. Na szczeblu krajowym Państwowa Komisja Wyborcza odpowiada za monitorowanie 
wyborów i ogłoszenie ostatecznych wyników wyborów. Składa się ona z 10 członków: prze-
wodniczącego wybieranego przez Radę Sądownictwa, sześciu członków wybieranych przez 
parlament oraz trzech członków wskazanych przez ministerstwa.

ROSJA

1. Zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej każdy wyborca głosuje osobiście. Głosowanie 
w imieniu wyborcy nie jest dozwolone. Ci, którzy znajdują się na liście wyborców, a z ważnych po-
wodów nie mogą przyjść do lokalu wyborczego, mogą głosować w miejscu zamieszkania.

a. Nie.
b. Nie dotyczy.
c. Nie dotyczy.
d. Nie dotyczy.
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e. Głosowanie poza punktem (lokalem) wyborczym jest możliwe wyłącznie w dniu 
wyborów. Odbywa się ono w miejscu zamieszkania wyborcy, przy udziale co naj-
mniej dwóch członków komisji wyborczej, uprawnionych do przeprowadzenia 
głosowania. Dysponują oni przenośną urną wyborczą, uprzednio zapieczętowaną 
w obecności pozostałych członków komisji wyborczej oraz kartami do głosowania. 
Po przybyciu do wyborcy członkowie komisji sprawdzają jego tożsamość i wydają 
mu kartę do głosowania. Karta do głosowania może być wydana wyłącznie oso-
bie, która wcześniej zgłosiła chęć głosowania poza punktem wyborczym i figuruje 
w spisie wyborców. 

2. Pojedyncza karta.
3. Większościowy system głosowania w przypadku wyborów wyłaniających osoby peł-

niące wyższe funkcje: prezydent Rosji, wyżsi urzędnicy aparatu państwowego Federacji Ro-
syjskiej (gubernatorzy) lub szef miejskiej administracji (mer). System mieszany stosuje się 
w wyborach do przedstawicielskich organów Federacji Rosyjskiej. W przypadku wyborów 
do przedstawicielskich organów władz municypalnych możliwe jest zastosowanie zarówno 
systemu większościowego, jak i proporcjonalnego oraz mieszanego.

W kolejnych wyborach do Dumy Państwowej następuje odnowienie części składu. Połowa 
deputowanych jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych w systemie więk-
szościowym, druga połowa zaś w jednomandatowych okręgach wyborczych w systemie pro-
porcjonalnym. 

4. System zamkniętych list.
5. Brak informacji dotyczącej komisji szczebla podstawowego.
6. Po przeprowadzonych wyborach członkowie obwodowych komisji wyborczych liczą 

głosy. Prawo uczestnictwa przy liczeniu głosów mają wszyscy pracownicy komisji (zarówno 
członkowie komisji oraz inne osoby zatrudnione w pracach komisji), osoby zarejestrowane 
na listach kandydatów, osoby przez nie upoważnione oraz ich pełnomocnicy lub zamieszkałe 
w danym okręgu wyborczym, osoby reprezentujące sojusze wyborcze, przy czym uczestnic-
two w liczeniu głosów nie wymaga od tych osób żadnych dodatkowych pozwoleń.

7. Patrz odpowiedź na pytanie 6.
8. Zgodnie z federalną ustawą O podstawowych gwarancjach praw wyborczych i prawa 

obywateli do udziału w referendum obywateli Federacji Rosyjskiej okręgowe komisje wybor-
cze przekazują wyniki wyborów środkom masowego przekazu w ciągu 24 godzin od oblicze-
nia głosów.

9. Dane, natychmiast po podpisaniu protokołów są przesyłane elektronicznie poprzez sys-
tem „Wybory” do komisji wyższego szczebla. Pierwszy egzemplarz protokołu zawierającego 
wyniki wyborów oraz cała dokumentacja wyborcza przekazywane są do komisji wyższego 
szczebla tak szybko, jak jest to możliwe.

10. Zgodnie z przytoczoną powyżej ustawą ostateczne wyniki wyborów obliczane są na 
podstawie danych zawartych w protokołach pochodzących z komisji wyborczych niższego 
szczebla. 

11. Opublikowanie oficjalnych wyników wyborów do federalnych organów władzy pań-
stwowej następuje w ciągu trzech miesięcy od dnia wyborów, zaś w ciągu dwóch miesięcy 
następuje opublikowanie oficjalnych wyników wyborów do organów władzy Rosyjskiej 
Federacji i organów lokalnych władz samorządowych.

12. Federalnym organem państwowym organizującym przygotowania do wyborów i ich 
przebieg w Federacji Rosyjskiej jest Centralna Komisja Wyborcza. W jej skład wchodzi 
15 członków. Po pięciu członków komisji wyznacza Duma Państwowa, Rada Federacji oraz 
prezydent Rosji.
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RUMUNIA

1. Nie.
2. Pojedyncza karta do głosowania. 
3. Oba systemy głosowania.
4. System otwartych list.
5. Przewodniczący komisji wyborczych w lokalach wyborczych są wyłaniani drogą loso-

wania spośród prawników i sędziów pokoju zamieszkujących dany okręg wyborczy. Po obsa-
dzeniu stanowisk przewodniczących tych komisji i ich zastępców partie polityczne zgłaszają 
listy kandydatów na członków komisji; w jednej komisji nie może zasiadać więcej niż trzech 
przedstawicieli jednej partii politycznej. Podstawowy skład komisji w lokalu wyborczym to 
przewodniczący, zastępca i 7 członków.

6. Wszystkie czynności związane z liczeniem głosów są wykonywane przez członków obwodo-
wej komisji wyborczej. Po zakończeniu głosowania przewodniczący komisji przelicza niewypełnio-
ne karty do głosowania. Ich liczba zostaje odnotowana. Następnie liczone są wypełnione karty do 
głosowania, a ich liczba jest porównywana z liczbą wyborców zarejestrowanych na listach wybor-
ców. Jeśli liczba kart do głosowania różni się od liczby kart dostarczonych komisji wyborczej, fakt 
ten zostaje odnotowany w protokole i podany do wiadomości wszystkim członkom komisji. 

Następnie odbywa się liczenie głosów na podstawie wypełnionych kart do głosowania. 
Przewodniczący komisji odczytuje na głos imię i nazwisko kandydata po czym informuje 
o liczbie oddanych na niego głosów. Liczba ta jest zapisywana w protokołach komisji. Do-
konuje tego jeden z członków komisji wyborczej w obecności innego, co najmniej jednego 
członka tej komisji. Wyniki wyborów są wpisywane do oddzielnych tabel stanowiących część 
protokołów, sporządzanych w dwóch egzemplarzach. 

Przewodniczący komisji przy pomocy pozostałych jej członków osobno pakuje ważne kar-
ty zawierające głosy oddane na poszczególne partie, koalicje partyjne, sojusze wyborcze, orga-
nizacje obywateli, należących do mniejszości narodowych, mających na celu udział w wybo-
rach do obu izb parlamentu oraz oddane na kandydatów niezależnych: osobno zaś pakowane są 
karty nieważne. Brak podpisów wszystkich członków komisji na protokole nie powoduje jego 
unieważnienia. Przewodniczący komisji musi wskazać przyczyny braku podpisu. 

7. Możliwe jest obserwowanie przebiegu wyborów oraz czynności komisji wyborczej zwią-
zanych z procesem liczenia głosów przez następujące podmioty (osoby):

• członkowie komisji wyborczej;
• osoby kandydujące w wyborach;
• upoważnieni obserwatorzy krajowi;
• upoważnieni obserwatorzy zagraniczni;
• upoważnieni przedstawiciele mediów (prasy, radia i telewizji, nadawców rumuń-

skich i zagranicznych).
Obserwatorami mogą być również przedstawiciele organizacji pozarządowych, które 

formalnie działają nie krócej niż 6 miesięcy przed datą wyborów, pod warunkiem że w ich 
kierownictwie nie ma przedstawicieli partii politycznych uczestniczących w tych wyborach. 
Wykluczenie to dotyczy także przedstawicieli organizacji działających na rzecz mniejszości 
narodowych, również uczestniczących w wyborach. 

Przewodniczący komisji wyborczej lub jego zastępca są zobowiązani do przyjmowania 
wszelkich zastrzeżeń dotyczących przebiegu głosowania zgłoszonych przez członków komisji 
wyborczej, osób kandydujących w wyborach, upoważnionych obserwatorów, upoważnionych 
przedstawicieli prasy, radia lub telewizji rumuńskiej i zagranicznej, wyborców obecnych w ko-
misji wyborczej. Zastrzeżenia dotyczące procedury liczenia głosów muszą być niezwłocznie 
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wyjaśnione przez przewodniczącego komisji wyborczej. Zgłoszenie zastrzeżenia musi być 
sporządzone na piśmie, w dwóch egzemplarzach i dostarczone przewodniczącemu komisji. Je-
den egzemplarz opatrzony pieczęcią przewodniczącego, jest zwracany wnioskodawcy. W uza-
sadnionych przypadkach przewodniczący komisji decyduje, czy rozstrzygnięcie złożonego 
zastrzeżenia ma nastąpić niezwłocznie.

8. Okręgowe komisje wyborcze podają do publicznej wiadomości wstępne wyniki wybo-
rów najpóźniej po 24 godzinach od ich zakończenia. Na podstawie wyników przesłanych przez 
okręgowe komisje wyborcze, wyniki wyborów podawane są do wiadomości przez obwodowe 
komisje wyborcze.

9. Wyniki głosowania są przesyłane drogą elektroniczną oraz w formie pisemnej – protoko-
le podpisanym przez wszystkich członków komisji wyborczej.

10. Wyniki wyborów ustalane są na podstawie danych zawartych w protokołach przesyła-
nych z okręgowych komisji wyborczych drogą elektroniczną oraz w formie pisemnej.

11. Wyniki wyborów są ogłaszane: 
• do Parlamentu Europejskiego – drugiego dnia po wyborach;
• parlamentarnych – trzeciego dnia po wyborach;
• samorządowych – trzeciego dnia po wyborach.

12. Organem wyborczym działającym na szczeblu ogólnokrajowym jest Centralna Komisja 
Wyborcza, która składa się z pięciu sędziów Najwyższego Sądu Kasacyjnego i Sprawiedli-
wości, z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Stałego Komitetu Nadzoru Wyborów, 
nie więcej niż z dwunastu przedstawicieli partii politycznych, koalicji politycznych i koalicji 
ugrupowań uczestniczących w wyborach, a także przedstawicieli mniejszości narodowych re-
prezentowanych w Izbie Deputowanych. Pięciu sędziów wyznacza prezes Najwyższego Sądu 
Kasacyjnego i Sprawiedliwości na posiedzeniu otwartym, które odbywa się trzeciego dnia po 
ogłoszeniu daty wyborów. Na dzień przed wspomnianym posiedzeniem prezes Najwyższego 
Sądu Kasacyjnego i Sprawiedliwości zawiadamia o tym na piśmie oraz przez środki masowe-
go przekazu. Związane jest to z tym, że partie polityczne reprezentowane w parlamencie mają 
prawo mianować w skład Centralnej Komisji Wyborczej po jednym przedstawicielu. Protokół 
zawierający skład Centralnej Komisji Wyborczej podpisuje prezes i pierwszy zastępca Naj-
wyższego Sądu Kasacyjnego i Sprawiedliwości.

SERBIA

1. Tak.
a. Wyborca, który nie może głosować osobiście w lokalu wyborczym (niewidomy, 

niepełnosprawny lub analfabeta) ma prawo przyprowadzić osobę (pełnomocnika), która 
może wypełnić kartę do głosowania zgodnie z jego życzeniem. Sposób głosowania 
wyborcy, o którym mowa powyżej, zostaje odnotowany w protokole wyborczym.

b. Jak wyżej.
c. Nie.
d. Nie.
e. Tak. Wyborca, który nie jest w stanie głosować w lokalu wyborczym (osoby, które 

mają uniemożliwiony dostęp do lokalu wyborczego) może poinformować komisję wy-
borczą, nie później jednak niż do godz. 11.00 w dniu głosowania, o zamiarze wzięcia 
udziału w głosowaniu w miejscu zamieszkania. Trzech członków komisji wyborczej, 
wyznaczonych przez komisję wyborczą i reprezentujących przedstawicieli trzech ko-
mitetów wyborczych, odwiedza wyborcę i po potwierdzeniu jego tożsamości wręczają 
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mu: oficjalną kopertę, kartę do głosowania ostemplowaną pieczęcią komisji, ogólną 
listę wyborczą, zaświadczenie o wyborach oraz specjalną kopertę. Informują wyborcę 
o procedurze głosowania, a następnie opuszczają pomieszczenie, w którym odbędzie 
się głosowanie. Po głosowaniu wyborca podpisuje zaświadczenie o udziale w wybo-
rach, po czym składa kartę do głosowania i umieszcza ją w specjalnej kopercie, któ-
ra następnie zostaje opieczętowana i zalakowana przez członków komisji. Następnie 
członkowie komisji umieszczają w oficjalnej kopercie podpisane zaświadczenie o wy-
borach wraz z zalakowaną kopertą.

Po powrocie do lokalu wyborczego, członkowie komisji wyborczej powinni niezwłocznie prze-
kazać oficjalną kopertę komisji, która dokonuje jej otwarcia. Numer porządkowy wyborcy w spisie 
wyborców zostaje zweryfikowany na podstawie podpisanego zaświadczenia o wyborach. Wresz-
cie, zalakowana koperta zostaje otwarta, karta do głosowania wyjęta i włożona do urny wyborczej, 
w sposób niepozwalający na ujawnienie jej treści. Jeżeli oficjalna koperta nie zawiera podpisanego 
zaświadczenia o udziale w wyborach, przyjmuje się, że wyborca nie głosował.

f. Tak. Dotyczy to następujących sytuacji:
• wyborca, który przebywa w areszcie lub odbywa karę pozbawienia wolności, głosuje 

w lokalu wyborczym znajdującym się na terenie zakładu karnego; 
• wyborcy, którzy odbywają służbę wojskową lub tymczasową służbę wojskową, biorą 

udział w szkoleniach organizowanych w jednostkach lub instytucjach serbskich sił 
zbrojnych, głosują w lokalu wyborczym położonym najbliżej takiej jednostki lub 
instytucji;

• wyborcy czasowo przebywający za granicą głosują w placówkach dyplomatycznych 
i urzędach konsularnych Republiki Serbii oraz w specjalnych lokalach wyborczych 
wyznaczonych przez Państwową Komisję Wyborczą w porozumieniu z Minister-
stwem Spraw Zagranicznych.

2. W przypadku wyborów parlamentarnych Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza listę 
wyborczą partii politycznych (partyjna lista wyborcza), listę dwóch lub więcej partii politycz-
nych (koalicyjna lista wyborcza) lub listę grupy obywateli (lista wyborcza grupy obywateli) 
w wyborach do Zgromadzenia Narodowego. Ponadto komisja potwierdza ogólną listę wybor-
czą, która zawiera poszczególne listy wyborcze z imionami i nazwiskami wszystkich kandyda-
tów oraz danymi dotyczącymi ich roku urodzenia, zawodu i miejsca zamieszkania. Kolejność 
list wyborczych zawierających nazwiska kandydatów na ogólnej liście wyborczej określa się 
według kolejności ich zgłoszenia. Ogólna lista wyborcza jest publikowana przez Państwo-
wą Komisję Wyborczą w Dzienniku Urzędowym Republiki Serbii, najpóźniej na dziesięć dni 
przed dniem wyznaczonym jako dzień wyborów. Dzień publikacji tej listy uważa się za dzień 
jej ogłoszenia.

W przypadku wyborów prezydenckich Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza listę wy-
borczą kandydatów na prezydenta. Lista ta (publikowana na pojedynczej karcie) obejmuje 
wszystkich kandydatów, według numerów przydzielonych im w drodze losowania, które od-
bywa się w obecności przedstawicieli poszczególnych kandydatów.

3. System proporcjonalny.
4. System zamkniętych list.
5. Wybory radnych przeprowadzają komisje wyborcze jednostek samorządu terytorial-

nego. Członkami komisji wyborczych oraz ich zastępcami mogą być jedynie obywatele 
posiadający prawo do głosowania oraz zamieszkujący na terytorium jednostki samorządu 
terytorialnego. Ich funkcje wygasają, gdy zostaje zaakceptowana kandydatura na radnego. 
Skład podstawowy komisji wyborczej to przewodniczący i nie mniej niż sześciu członków, 
powoływanych przez zgromadzenie samorządu lokalnego w proporcji do liczby radnych. 
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W rozszerzonym składzie, do komisji wchodzi również po jednym przedstawicielu każde-
go zgłaszającego listy wyborcze, który zaproponował nie mniej niż dwie trzecie kandyda-
tów ogólnej liczby radnych, którzy zostaną wybrani. Partie polityczne i koalicje partii poli-
tycznych mniejszości narodowych, które wystawiają co najmniej jedną trzecią kandydatów 
ogólnej liczby radnych, mają prawo do swojego przedstawiciela w rozszerzonym składzie 
komisji wyborczej.

6. Po zakończeniu głosowania, komisja wyborcza przystępuje do ustalenia wyników gło-
sowania w danym lokalu wyborczym. Najpierw określa liczbę niewykorzystanych kart do 
głosowania i umieszcza je w specjalnej kopercie, która następnie zostaje zapieczętowana. 

Na podstawie listy wyborców komisja określa całkowitą liczbę wyborców, którzy głosowa-
li. Po otwarciu urny wyborczej, a wcześniej – sprawdzeniu nienaruszalności urny, ważne karty 
do głosowania są oddzielane od kart nieważnych. W dalszym etapie komisja określa liczbę 
nieważnych głosów i odnotowuje je w protokole, a następnie określa liczbę głosów ważnych, 
jak również liczbę głosów oddanych na poszczególne listy wyborcze i odnotowuje to w proto-
kole wyborczym. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.

Nad prawidłową realizacją procedury wyborczej, w tym nad działalnością partii politycz-
nych, kandydatów i mediów sprawuje nadzór Rada Nadzorcza, która liczy dziesięciu człon-
ków. Połowa z nich jest mianowana przez Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbskiej na 
wniosek Rządu Republiki Serbii, a druga połowa na wniosek grup parlamentarnych Zgroma-
dzenia Narodowego Republiki Serbii, z grona wybitnych funkcjonariuszy publicznych, pod 
warunkiem, że nie są członkami organów partii politycznych biorących udział w wyborach. 
Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona przewodniczącego w głosowaniu 
tajnym. Rada Nadzorcza:

• monitoruje działania przedwyborcze i wskazuje ewentualne nieprawidłowości 
w działaniach partii politycznych, kandydatów i innych uczestników procedury wy-
borczej;

• kontroluje działalność środków masowego przekazu pod kątem stosowania przez 
nie przepisów prawa, gwarantujących jednakowe warunki wszystkim kandydatom 
startującym w wyborach;

• określa jednakowe dla wszystkich kandydatów zasady prezentacji ich programów;
• zwraca uwagę na określone działania partii politycznych, organów administracji, 

kandydatów oraz mediów, które utrudniają prowadzenie kampanii wyborczej i za-
grażają równemu traktowaniu wszystkich kandydatów;

• wszczyna postępowanie przed właściwym organem państwowym, jeżeli którykol-
wiek uczestnik kampanii wyborczej podżega do przemocy lub propaguje nienawiść 
na tle etnicznym, religijnym, rasowym czy też związaną z zakazem dyskryminacji ze 
względu na płeć. 

7. Państwowa Komisja Wyborcza umożliwia zainteresowanym, zarówno krajowym jak 
i zagranicznym oraz międzynarodowym organizacjom i stowarzyszeniom (obserwatorzy) ob-
serwowanie pracy poszczególnych komisji wyborczych podczas całego procesu wyborczego 
zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję.

8. Po zakończeniu wyborów druga kopia protokołu wyborczego jest wywieszana w lokalu 
wyborczym. Pierwsza kopia protokołu wraz z całą dokumentacją jest dostarczana do Państwo-
wej Komisji Wyborczej.

9. Po ustaleniu wyników głosowania, komisja wyborcza dostarcza Państwowej Komisji 
Wyborczej następujące dokumenty: protokół, listy wyborców; oddzielnie: niewykorzystane 
i wykorzystane karty do głosowania; ważne oraz nieważne karty do głosowania wraz z pozo-
stałą dokumentacją wyborczą. Wszystkie te dokumenty przekazywane są w formie pisemnej.
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10. W ciągu 96 godzin od zamknięcia lokali wyborczych, Komisja Wyborcza Republiki 
sporządza protokół, który zawiera:

• łączną liczbę wyborców zarejestrowanych w spisie wyborców; 
• liczbę wyborców, którzy głosowali w lokalach wyborczych; 
• łączną liczbę głosów oddanych w lokalach wyborczych; 
• łączną liczbę niewykorzystanych kart do głosowania; 
• łączną liczbę nieważnych oraz łączną liczbę ważnych głosów; 
• liczbę głosów oddanych na każdą listę wyborczą indywidualnie.

11. Wyniki wyborów są ogłaszane:
• parlamentarnych – w ciągu 96 godzin od zakończenia wyborów;
• samorządowych – w ciągu 24 godzin od zakończenia wyborów.

12. Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników na 
szczeblu ogólnokrajowym jest Państwowa Komisja Wyborcza, w której skład wchodzi prze-
wodniczący oraz 16 członków powoływanych przez Zgromadzenie Narodowe Republiki 
Serbskiej, a w rozszerzonym składzie obejmuje również przedstawicieli każdego z komi-
tetów wyborczych. Wszyscy członkowie Państwowej Komisji Wyborczej mają swoich za-
stępców.

W skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzą także sekretarz Komisji oraz osoba kom-
petentna w sprawach statystyki; obie te osoby są również wyłaniane przez Zgromadzenie Na-
rodowe. Uczestniczą one w pracach Komisji lecz bez prawa udziału w procesie podejmowania 
decyzji.

Podstawowe komisje wyborcze składają się z przewodniczącego i co najmniej dwóch 
członków, natomiast rozszerzony skład komisji obejmuje także przedstawicieli każdego z ko-
mitetów wyborczych. Zarówno przewodniczący jak i członkowie komisji wyborczych mają 
swoich zastępców.

SŁOWACJA

1. Tak.
a. Nie.
b. Nie dotyczy.
c. Głosowanie korespondencyjne jest dozwolone tylko w przypadku wyborów parlamen-

tarnych (do Rady Narodowej Republiki Słowacji) i wyborów do Parlamentu Europej-
skiego. Uprawnieni do głosowania korespondencyjnego w wyborach do Rady Naro-
dowej Słowacji są:

• wyborcy, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na Słowacji, a którzy na 
własną prośbę zostali zarejestrowani w specjalnym rejestrze wyborców niemają-
cych stałego miejsca zamieszkania na Słowacji, prowadzonym w dzielnicy Braty-
sława-Petrzalka. Wyborcy ci otrzymują nie później, niż na 35 dni przed wyborami 
na swój adres poza granicami Słowacji opieczętowaną pieczęcią dzielnicy Bra-
tysława-Petrzalka kopertę z kartami do głosowania, kopertą zwrotną i instrukcją 
głosowania. Po umieszczeniu wypełnionej karty do głosowania w kopercie opie-
czętowanej, wkładają ją do koperty zwrotnej i wysyłają ją pocztą. Koperta zwrotna 
musi mieć napis: POSTAL VOTE (głosowanie korespondencyjne). Koszt wysyłki 
pokrywa wyborca. Tylko głosy na kartach do głosowania doręczonych nie później 
niż ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień głosowania, będą uwzględ-
nione w wynikach wyborów;
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• wyborcy posiadający stałe miejsce zamieszkania w Republice Słowacji, którzy 
w dniu wyborów są poza miejscem zamieszkania i którzy złożyli w gminie, w któ-
rej mieszkają, wniosek w sprawie głosowania korespondencyjnego. Muszą oni zło-
żyć – nie później niż na 50 dni przed dniem wyborów – pisemny wniosek w gminie 
właściwej dla miejsca zamieszkania w sprawie głosowania korespondencyjnego. 
Gmina musi przysłać na wskazany przez wyborcę adres nie później niż 35 dni 
przed dniem głosowania kopertę z kopertą zwrotną, kartami do głosowania i in-
strukcją wyborczą. Procedura wysyłki zwrotnej – jak wyżej.

d. Nie.
e. Tak, jest możliwe osobiste głosowanie poza lokalem wyborczym (mobilna urna) we 

wszystkich wyżej wymienionych rodzajach wyborów. Z ważnych powodów, w szcze-
gólności zdrowotnych, wyborca może zwrócić się do obwodowej komisji wyborczej 
o umożliwienie mu głosowania poza lokalem wyborczym, ale tylko na terenie danego 
obwodu wyborczego11. W takim przypadku komisja deleguje do wyborcy dwóch swo-
ich członków z przenośną urną, kopertami i kartami do głosowania; wydelegowani 
członkowie komisji zapewniają tajność głosowania. Udział wyborcy w głosowaniu 
zostanie zarejestrowany przez obwodową komisję wyborczą na każdej kopii spisu wy-
borców bezpośrednio po powrocie dwóch wydelegowanych członków komisji z urną 
do lokalu wyborczego. Po zakończeniu głosowania w lokalu wyborczym zawartość 
obu urn (przenośnej i z lokalu wyborczego) zostaje połączona.

Poza tym w wyborach do Rady Narodowej Republiki Słowackiej urny przenośne są 
przygotowane dla wyborców, którzy przebywają w zakładach opieki zdrowotnej, pla-
cówkach pomocy socjalnej lub podobnych, którzy przebywają w areszcie tymczaso-
wym albo w zakładzie karnym. W takim przypadku obwodowa komisja wyborcza we 
współpracy z kierownikiem zakładu, w którym przebywa wyborca, umożliwi mu sko-
rzystanie z jego prawa wyborczego. Jeżeli taki wyborca nie posiada stałego miejsca za-
mieszkania w danym obwodzie i wnioskuje o możliwość skorzystania z prawa głosu, 
głosuje on na podstawie zaświadczenia uprawniającego do głosowania. 

f. Tak. Jeśli wyborca nie może głosować w lokalu wyborczym, w którym zarejestrowana 
jest lista wyborców, może głosować na podstawie zaświadczenia w dowolnym miejscu 
na terytorium Republiki Słowacji. Zaświadczenie to jest wydawane tylko w przypadku 
wyborów do parlamentu (Rada Narodowa), do Parlamentu Europejskiego i w wybo-
rach prezydenckich. W przypadku wyborów samorządowych takie zaświadczenie nie 
jest wydawane, co wynika z logiki tych wyborów – nie można głosować na władze 
samorządowe w innym okręgu wyborczym niż zamieszkuje bądź czasowo przebywa 
wyborca.

Wyborca, który nie może głosować w obwodzie wyborczym, w którego spisie wyborców 
się znajduje, otrzymuje od gminy, na żądanie, zaświadczenie uprawniające do głosowania. 
Wyborca taki zostaje skreślony z ww. spisu wyborców, a informacja o wydaniu mu takie-
go zaświadczenia zostaje dołączona do spisu wyborców. Prośbę o wydanie zaświadczenia 
wyborca składa osobiście lub przez pełnomocnika. Wyborcy mogą ubiegać się o wydanie 
zaświadczeń do głosowania nie wcześniej niż na trzydzieści dni i nie później niż na dwa 
dni przed dniem wyborów, w obowiązujących godzinach pracy urzędu władz lokalnych. 
Władze lokalne wydają zaświadczenie do głosowania w dniu złożenia wniosku. Uprawnia 
ono wyborcę do oddania głosu w dowolnym okręgu wyborczym. Wyborca na podstawie 

11  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie ma ograniczenia czasowego na złożenie prośby o głosowanie z użyciem 
urn przenośnych i że, jeśli istnieją powody, wyborca może zażądać umożliwienia mu głosowania poza lokalem 
wyborczym w dowolnym czasie przed, a nawet w samym dniu wyborów (dopóki trwa głosowanie).
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zaświadczenia jest rejestrowany przez komisję w wybranym obwodzie głosowania na każ-
dej kopii spisu wyborców po przedłożeniu swojego dokumentu tożsamości. Wpis taki musi 
być podpisany przez przewodniczącego komisji. Zaświadczenia dołącza się do kopii spisu 
wyborców.

2. Wyborca otrzymuje karty do głosowania i kopertę. W przypadku wyborów do Rady 
Narodowej i do PE każda partia ma swoją kartę wyborczą (jeśli jest 20 partii wystawiających 
kandydatów w danych wyborach, wyborca otrzymuje 20 kart wyborczych (na każdej znajdu-
je się lista kandydatów innej partii), a wyborca wybiera jedną kartę (tzn. jedną partię), którą 
wkłada do koperty i wrzuca do urny.

W przypadku wyborów prezydenckich, wyborów do organów samorządu regionów i wy-
borów do gmin wyborcy także otrzymują kartę do głosowania i kopertę; w wyborach tych 
wszyscy kandydaci są wpisani na jednej karcie, a wyborca zakreśla kółkiem jednego kan-
dydata (wskazując swego kandydata na urząd odpowiednio prezydenta, burmistrza lub prze-
wodniczącego samorządu regionu) lub określoną (zalecaną) liczbę kandydatów (w przypadku 
zgromadzeń komunalnych i zgromadzeń samorządów regionów), a następnie wkłada karty do 
koperty i wrzuca ją do urny wyborczej.

3. Stosowane są oba systemy głosowania. W przypadku wyborów do Rady Narodowej 
i Parlamentu Europejskiego stosuje się proporcjonalny system głosowania. W wyborach pre-
zydenckich i w wyborach przewodniczącego samorządu regionu stosowane jest większościo-
we głosowanie w dwóch turach. W wyborach burmistrza stosuje się system większościowy 
określany jako „pierwszy na mecie”12. W wyborach do rady miasta i samorządów regionów 
obowiązuje większościowy system głosowania, a deputowanymi zostają ci, którzy otrzymali 
najwięcej głosów.

4. W wyborach do Rady Narodowej Republiki Słowackiej stosowana jest otwarta lista, a każ-
dy wyborca ma prawo do oddania czterech głosów tzw. preferencyjnych (uprzywilejowanych) 
na kandydatów z tej samej listy partyjnej (wykorzystanie tych głosów jest opcjonalne; jest to 
prawo wyborcy, a nie obowiązek). Próg dla zmian na liście partyjnej jest określany względnie, 
na podstawie stosunku głosów preferencyjnych oddanych na kandydata do wszystkich głosów 
oddanych na daną partię polityczną. Jeżeli którykolwiek z wyborców, oddając ważny głos na 
partię polityczną lub na koalicję partii, skorzystał z prawa do oddania preferencyjnego głosu, 
wówczas miejsce będzie przyznane w pierwszej kolejności kandydatowi, który otrzymał całko-
witą liczbę głosów preferencyjnych nie mniejszą aniżeli 3% sumy ważnych głosów na partię lub 
koalicję. Jeśli partia lub koalicja zdobywa więcej miejsc i ma więcej kandydatów, którzy spełnia-
ją warunki wyrażone w poprzednim zdaniu, to kandydaci otrzymają miejsca w kolejności liczby 
otrzymanych uprzywilejowanych głosów, rozpoczynając od najwyższej.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego są również stosowane otwarte listy, a wyborca 
ma prawo do oddania dwóch głosów preferencyjnych na kandydatów tej samej listy partyjnej 
i oznacza to, że deklaruje on, który kandydat partii ma pierwszeństwo (wykorzystanie głosów 
preferencyjnych jest opcjonalne). Kolejność na liście partyjnej ustala się w podobny sposób, 
jak w przypadku wyborów parlamentarnych, przy czym pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca 
w PE ma kandydat, na którego oddano ponad 10% głosów preferencyjnych oddanych na daną 
partię polityczną lub koalicję. Jeśli partia lub koalicja zdobywa więcej miejsc i jest więcej kan-
dydatów, którzy spełniają powyższy warunek, to ci kandydaci otrzymają miejsca w kolejności 
liczby zdobytych głosów, rozpoczynając od najwyższej.

12  FPTP (też FPP), ang. first past the post, co dosłownie oznacza pierwszy przekroczył linię mety (bywa też sto-
sowana ang. nazwa winner-takes-all, czyli zwycięzca-bierze-wszystko). Wyborca wybiera wtedy jednego kandydata 
spośród zgłoszonych. Stosowana w okręgach jednomandatowych lub przy wyborze na pojedyncze stanowisko.
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5. W skład komisji wyborczych wchodzą członkowie każdej partii politycznej lub koalicji, 
która zarejestrowała swoją listę w wyborach.

6. We wszystkich typach wyborów głosy liczone są ręcznie w obwodowych komisjach wy-
borczych (poziom podstawowy) przez członków komisji. Kontrola publiczna liczenia głosów 
na poziomie podstawowym jest zapewniana poprzez sposób tworzenia obwodowych komi-
sji wyborczych – ich członkami są osoby reprezentujące wszystkie partie kandydujące lub 
wszystkich kandydatów, osoby te kontrolują się wzajemnie.

Ponadto, liczenie głosów może być monitorowane również przez obywateli, ponieważ każ-
dy, kto chciałby być obecny podczas liczenia głosów, może zwrócić się do obwodowej komisji 
wyborczej z prośbą o pozwolenie na obecność. Co do konkretnych różnic między poszczegól-
nymi rodzajami wyborów patrz na odpowiedź na pytanie 7.

7. Udział tzw. obserwatorów, w tym obserwatorów międzynarodowych, jest zróżnicowany 
w zależności od rodzaju wyborów. 

W wyborach do Rady Narodowej, do PE, prezydenckich i organów gmin funkcjonują trzy 
szczeble organizacyjne komisji wyborczych, a w wyborach do samorządów regionalnych – 
cztery szczeble komisji. Określa się kategorie osób, które mogą być obecne w lokalu wybor-
czym poza członkami obwodowej komisji wyborczej. Są to urzędnicy wyborczy, członkowie 
wyższych komisji wyborczych, eksperci, wyborcy oraz każdy, kto wyraża zainteresowanie 
obserwacją przebiegu wyborów i liczenia głosów, a także obserwatorzy organizacji między-
narodowych. Taka osoba może zostać wyproszona z lokalu wyborczego, jeśli jej obecność bę-
dzie stanowić zagrożenie dla porządku publicznego lub ze względu na brak miejsca w lokalu 
wyborczym. W Okręgowej Komisji Wyborczej, która zbiera wyniki z każdej z obwodowych 
komisji wyborczych, poza członkami, urzędnikami, ekspertami, obserwatorami z ramienia or-
ganizacji międzynarodowych może być obecny każdy, kto zgłosił okręgowej komisji wybor-
czej taką chęć.

8. Centralna Komisja Wyborcza publikuje ogólne wyniki wyborów po podpisaniu protoko-
łu wyników wyborów; może także opublikować bieżące oraz ogólne wyniki wyborów online 
na stronie Urzędu Statystycznego Republiki Słowacji. Wyjątek stanowią wybory do Rady Na-
rodowej i wybory do organów gminy: wyniki tych wyborów z poszczególnych lokali wybor-
czych nie są publikowane on-line.

9. Wyniki z poszczególnych lokali wyborczych są przekazywane okręgowym i wyższym 
komisjom wyborczym w postaci papierowej (np. w postaci kopii). Obecnie obwodowe komi-
sje wyborcze mają również możliwość elektronicznego wypełnienia dokumentu (protokołu) 
z głosowania. Od lipca 2015 r. będzie obowiązywało nowe prawo wyborcze, którego celem 
jest synchronizowanie (ujednolicanie) przepisów dla wszystkich typów wyborów i wg nowych 
przepisów protokół w formie elektronicznej będzie równoważny z protokołem w formie papie-
rowej. System ten zminimalizuje możliwość popełnienia błędów w obwodowych komisjach 
wyborczych.

Obecnie działa próbna wersja zintegrowanego systemu wyborczego. System ten pozwala 
na gromadzenie wyników przy użyciu elektronicznych formularzy oraz zautomatyzowane do-
starczanie częściowych wyników wyborów w trakcie ich przetwarzania. 

10. Wyniki wyborów są ustalane na podstawie pisemnych protokołów przesyłanych przez 
obwodowe komisje wyborcze. Od lipca 2015 r. będzie obowiązywało nowe prawo wyborcze; 
wg nowych przepisów protokół w formie elektronicznej będzie równoważny z protokołem 
w formie papierowej.

11. Wyniki wyborów są ogłaszane: 
• do Parlamentu Europejskiego – drugiego dnia po wyborach;
• parlamentarnych – drugiego dnia po wyborach;
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• samorządowych – drugiego dnia po wyborach.
12. Każda partia polityczna lub koalicja, która zgłasza listę kandydatów, wyznacza jednego 

ze swoich członków i jednego zastępcę do Centralnej Komisji Wyborczej. Pierwsze posie-
dzenie CKW zwołuje Premier Republiki Słowackiej, podczas którego odbiera przysięgę od 
członków CKW. Przewodniczący CKW jest wybierany spośród jej członków.   

SŁOWENIA

Odpowiedzi odnoszą się do wyborów do Zgromadzenia Narodowego, które są regulowane 
przez przepisy Konstytucji Republiki Słowenii i Ustawy o wyborach do Zgromadzenia Naro-
dowego.

Zgromadzenie Narodowe składa się z deputowanych – obywateli Słowenii i liczy dziewięć-
dziesięciu członków. Do Zgromadzenia Narodowego wybierany jest zawsze jeden przedstawiciel 
mniejszości włoskiej i jeden przedstawiciel mniejszości węgierskiej (art. 80 Konstytucji).

1. Tak.
a. Tak
b. Każdy wyborca ma prawo, aby towarzyszyła mu podczas głosowania osoba, która 

pomoże mu w wypełnieniu i wrzuceniu karty do głosowania do urny, jeżeli fizyczne 
upośledzenie mu to uniemożliwia. Jeżeli wyborca, ze względu na niepełnosprawność 
lub analfabetyzm, nie jest w stanie głosować w sposób określony w ustawie, ma prawo 
skorzystać z pomocy osoby towarzyszącej. Decyzję w tej sprawie podejmuje komisja 
wyborcza i odnotowuje to w protokole.

Komitety wyborcze dysponują specjalnymi nakładkami przeznaczonymi do głosowania 
przez osoby niewidome i niedowidzące w lokalach wyborczych.

c. Tak. Następujące osoby mogą głosować korespondencyjnie:
• osoby niemające stałego miejsca zamieszkania, przebywające w domach opieki dla 

osób starszych;
• wyborcy leczeni w szpitalach i przebywający w uzdrowiskach;
• wyborcy, którzy w dniu wyborów przebywają w zakładach karnych.

Zawiadomienie o zamiarze głosowania korespondencyjnego należy przesłać do lokalnej 
komisji wyborczej lub okręgowej komisji wyborczej dziesięć dni przed dniem wyborów.

Formularz zgłoszeniowy głosowania korespondencyjnego można uzyskać w urzędzie gmi-
ny w miejscu zamieszkania lub na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Wy-
borcy, którzy w dniu wyborów przebywają na stałe lub czasowo za granicą, mogą głosować 
w placówkach dyplomatycznych (konsularnych) lub korespondencyjnie.

d. Nie.
e. Tak. Lokalna komisja wyborcza wyznacza co najmniej jeden lokal wyborczy dostępny 

dla osób niepełnosprawnych. Wyborcy, którzy chcą głosować w takim lokalu wybor-
czym muszą poinformować o tym zamiarze lokalną komisję wyborczą, nie później 
niż na trzy dni przed dniem wyborów. W takim przypadku głos może być oddany na 
specjalnej karcie do głosowania lub przy pomocy urządzeń do głosowania.

Lokalna komisja wyborcza wyznacza również co najmniej jeden lokal wyborczy, w którym 
głosują wyborcy, niemający stałego miejsca zamieszkania w danym okręgu, pod warunkiem, 
że powiadomią o takim zamiarze lokalną komisję wyborczą znajdującą się na terenie obwodu, 
w którym figurują w spisie wyborców, nie później niż trzy dni przed dniem wyborów.

Wyborcy, którzy z powodu choroby nie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym, 
mogą głosować w swoich domach w obecności członków komisji wyborczej. Wniosek 



91

Procedury wyborcze w krajach europejskich

o głosowanie w domu musi zostać przekazany do lokalnej komisji wyborczej nie później niż 
na trzy dni przed dniem wyborów. 

f. Wyborcy, którzy są nieobecni w dniu wyborów mogą głosować przedterminowo w spe-
cjalnym lokalu wyborczym, w siedzibie lokalnej komisji wyborczej, ale nie wcześniej 
niż na pięć dni i nie później niż dwa dni przed dniem wyborów.

Wyborcy mogą głosować przedterminowo tylko w lokalnej komisji wyborczej, w której 
figurują w spisie wyborców (w jednostce administracyjnej, w której są zameldowani na stałe). 

2. Głosowanie odbywa się przy użyciu karty do głosowania zawierającej: oznaczenie okrę-
gu wyborczego, numery i nazwy list kandydatów, imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów 
w wyborach w danym okręgu wyborczym i instrukcję głosowania. Wyborca może głosować 
tylko na jednego kandydata. Czyni to poprzez zakreślenie numeru przy nazwisku kandydata, 
na którego chce głosować.

Karta do głosowania na przedstawiciela włoskiej lub węgierskiej mniejszości narodowej 
zawiera znak okręgu, imiona i nazwiska kandydatów oraz instrukcje głosowania. Wyborca 
głosuje wskazując preferowaną kolejność kandydatów przez postawienie numerów obok na-
zwisk kandydatów, począwszy od numeru 1.

3. Deputowani, z wyjątkiem reprezentantów mniejszości narodowych (których obowiązuje 
system większościowy), wybierani są zgodnie z zasadą proporcjonalnej reprezentacji z cztero-
procentowym progiem wyborczym wymaganym w wyborach do Zgromadzenia Narodowego. 
Wyborcy mają równocześnie decydujący wpływ na uzyskanie mandatów przez kandydatów. 
Są to kandydaci, którzy na listach otrzymali największą liczbę głosów w stosunku do ogólnej 
liczby głosów w okręgach wyborczych, w których startowali13. 

Druga izba Parlamentu, Rada Narodowa jest organem reprezentującym interesy społeczne, 
ekonomiczne, zawodowe i lokalne. Wybory do niej są pośrednie, najpierw wyłaniani są kan-
dydaci organizacji reprezentowanych w izbie, następnie większością głosów członkowie izby.

Prezydent jest wybierany w wyborach bezpośrednich i powszechnych, w głosowaniu taj-
nym na okres pięciu lat. Prezydent może sprawować władzę przez maksymalnie dwie kolejne 
kadencje.

Ustawa o wyborze członków Parlamentu Europejskiego reguluje warunki kandydowania, 
zasady wyborów i ustalania wyników. Głosowanie jest oparte na systemie proporcjonalnym 
z głosami preferencyjnymi – spersonalizowanym wyborem, w którym wyborcy mogą wpły-
wać na wybór kandydatów, a nie tylko na wybór partii politycznych.

Ustawa o wyborach lokalnych reguluje kwestie wyborów burmistrza oraz wyborów do rad 
lokalnych jednostek samorządowych. Dla gmin z niewielką liczbą radnych (7–11) prawo prze-
widuje system większościowy. Proporcjonalny system głosowania jest stosowany w wyborach 
do rad gmin z większą liczbą radnych. Członkowie rad gmin, którzy są przedstawicielami 
włoskiej czy węgierskiej mniejszości narodowej oraz przedstawiciele społeczności romskiej 
są wybierani w systemie większościowym. W tym przypadku istotne są głosy oddane na po-
szczególnych kandydatów, podczas gdy w systemie proporcjonalnym głosy oddane na listy 
wyborcze.

4. Przydział mandatów dla kandydatów do Zgromadzenia Narodowego jest wynikiem wy-
boru z list tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów w stosunku do ogólnej 
liczby głosów w ich okręgach wyborczych. 

Ustawa o wyborze członków do Parlamentu Europejskiego stanowi, że wyborcy mogą gło-
sować tylko na jedną listę kandydatów. Wyborca może wskazać jednego kandydata na karcie 

13  Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie internetowej Zgromadzenia Narodowego http://www.
dz-rs.si/wps/portal/en/Home/PoliticniSistem/VolitveInVolilniSistem.
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do głosowania, któremu daje pierwszeństwo w stosunku do innych kandydatów figurujących 
na liście.

Podobną zasadę zawierają przepisy ustawy o wyborach samorządowych. Głosowanie 
w wyborach proporcjonalnych odbywa się na listy kandydatów w okręgach wyborczych. Wy-
borca może głosować tylko na jedną listę kandydatów. Jednak na karcie do głosowania może 
zaznaczyć kandydata preferowanego w ramach danej listy (głosowanie preferencyjne).

5. Wybory deputowanych są organizowane i przeprowadzane przez komisje wyborcze i ko-
mitety wyborcze. Komisje wyborcze są powoływane na okres czterech lat, a komitety wybor-
cze każdorazowo, z myślą konkretnych o wyborach.

Komisje wyborcze to:
• Państwowa Komisja Wyborcza, powoływana przez Zgromadzenie Narodowe;
• okręgowe komisje wyborcze, powoływane przez Państwową Komisję Wyborczą;
• lokalne komisje wyborcze, także powoływane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Lokalna komisja wyborcza jest powoływana dla obwodu wyborczego. Składa się 
z przewodniczącego, trzech członków i ich zastępców. Przewodniczący lokalnej 
komisji wyborczej jest powoływany spośród sędziów, a zastępca przewodniczą-
cego spośród osób posiadających wykształcenie prawnicze. Pozostali członkowie 
lokalnej komisji wyborczej oraz ich zastępcy są powoływani na wniosek partii 
politycznych, proporcjonalnie do ich udziału w radzie. Organy przedstawiciel-
skie społeczności lokalnych w danym okręgu wyborczym mogą również zapro-
ponować kandydatów na członków i na zastępców członków lokalnych komisji 
wyborczych.

Głosowanie w lokalach wyborczych jest organizowane i nadzorowane przez komitety wy-
borcze. Dla lokalu wyborczego powoływany jest jeden komitet wyborczy. Na czele komitetu 
wyborczego stoi przewodniczący; w jego skład wchodzi parzysta liczba członków oraz zastęp-
ców. Przewodniczący, członkowie i ich zastępcy powoływani są spośród obywateli, mających 
stałe miejsce zamieszkania na terenie okręgu wyborczego.

Partie polityczne mogą zgłaszać swoich kandydatów na przewodniczącego i członków ko-
mitetu wyborczego oraz ich zastępców, nie później niż w ciągu dziesięciu dni po ogłoszeniu 
terminu wyborów.

Zarówno w sprawie powołania członków lokalnych komisji wyborczych i ich zastępców 
jak i w sprawie powołania członków komitetów wyborczych, bierze się pod uwagę propo-
zycje partii politycznych, których kandydaci zostali wybrani do Zgromadzenia Narodowego 
w ostatnich wyborach. Ich propozycje są brane pod uwagę w kolejności odpowiadającej licz-
bie wybranych kandydatów. W przypadku jednakowej liczby głosów, następuje losowanie. 
Następnie rozpatrywane są propozycje innych partii politycznych i społeczności lokalnych 
z uwzględnieniem zasady politycznego zróżnicowania składu komisji wyborczych. Jeśli nie 
ma wystarczającej liczby kandydatów, pozostali członkowie i ich zastępcy są powoływani 
przez urzędników służby cywilnej zatrudnionych w organach władzy państwowej lub we wła-
dzach lokalnych. W wyborach przedstawicieli włoskiej i węgierskiej mniejszości narodowej 
powoływane są komisje w specjalnych okręgach wyborczych.

6. Po zakończeniu głosowania, komitet wyborczy niezwłocznie przystępuje do ustalenia wy-
ników wyborów. Niewykorzystane karty do głosowania są liczone i umieszczone w specjalnej 
kopercie, którą się plombuje. Następnie komitet wyborczy ustala, korzystając ze spisu wyborców 
i certyfikatów, całkowitą liczbę wyborców, którzy oddali głosy. Kolejny krok to otwarcie urn 
wyborczych i określenie liczby wydanych kart do głosowania, liczby nieważnych kart do głoso-
wania oraz liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. W wyborach do Zgroma-
dzenia Narodowego komitet wyborczy określa preferencyjną kolejność kandydatów.
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Z prac komitetu wyborczego sporządza się protokół, który zawiera: 
• liczbę wyborców figurujących w spisie wyborców w obszarze objętym wyborami; 
• liczbę wyborców figurujących w spisie wyborców, którzy wzięli udział w głosowa-

niu;
• liczbę wyborców, którzy głosowali na podstawie zaświadczeń; 
• łączną liczbę wyborców, którzy głosowali przy użyciu kart do głosowania; 
• liczbę nieważnych kart do głosowania; 
• liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

Protokół zawiera również informację o preferencyjnej kolejności kandydatów (w przypadku 
posłów mniejszości narodowych), jak również wszelkie opinie i uwagi członków komitetu wybor-
czego i mężów zaufania. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komitetu wyborczego.

Komitet wyborczy wysyła całą dokumentację wyborczą do lokalnej komisji wyborczej.
Przewodniczący komitetu wyborczego ogłasza wyniki wyborów w lokalu wyborczym, nie 

wcześniej niż o godzinie 19.00.
Lokalna komisja wyborcza ustala dla obwodu wyborczego: liczbę wyborców figurujących 

w spisie wyborców, którzy głosowali; liczbę wyborców, którzy głosowali na podstawie za-
świadczeń; liczbę wyborców, którzy głosowali korespondencyjnie; liczbę nieważnych kart do 
głosowania; liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i listy kandydatów. Ko-
misja wyborcza ustala również wyniki głosowania korespondencyjnego, biorąc pod uwagę 
karty do głosowania otrzymane pocztą do południa dnia następnego po dniu wyborów, z wy-
jątkiem kart do głosowania wysyłanych z zagranicy. Przy ustalaniu wyników na podstawie kart 
do głosowania wysyłanych z zagranicy, uwzględnia karty do głosowania otrzymane pocztą do 
południa ósmego dnia następującego po dniu wyborów.

Lokalna komisja wyborcza prowadzi dokumentację na temat swojej pracy, którą podpisuje 
przewodniczący i członkowie lokalnej komisji wyborczej. Protokoły i inne materiały wybor- i członkowie lokalnej komisji wyborczej. Protokoły i inne materiały wybor-owie lokalnej komisji wyborczej. Protokoły i inne materiały wybor-
cze są wysyłane do okręgowej komisji wyborczej.

Okręgowa komisja wyborcza ustala, dla każdej listy kandydatów: 
• ogólną liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z listy w obwodzie 

wyborczym;
• udział głosów na poszczególnych kandydatów w ogólnej liczbie głosów w obwodzie 

wyborczym; 
• łączną liczbę głosów oddanych na listę w okręgu wyborczym. 

Jeśli kandydat z listy kandydatów otrzymał głosy w dwóch obwodach wyborczych, okręgo-
wa komisja wyborcza określa udział wszystkich głosów oddanych na niego w ogólnej liczbie 
głosów w obu obwodach wyborczych. Komisja wyborcza ustala również łączną liczbę głosów 
oddanych na wszystkie listy kandydatów w okręgu wyborczym (art. 89 ustawy).

Państwowa Komisja Wyborcza ustala, na poziomie krajowym: 
• liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z listy w obwodach wybor-

czych;
• liczbę głosów oddanych na listy w poszczególnych okręgach wyborczych; 
• łączną liczbę głosów oddanych na wszystkie listy wyborcze na terenie całego kraju.

Państwowa Komisja Wyborcza bierze także pod uwagę wynik głosowania w placówkach 
dyplomatycznych i konsularnych Republiki Słowenii oraz głosy otrzymane pocztą z zagra-
nicy. Komisja informuje okręgowe komisje wyborcze o ostatecznym wyniku głosowania 
dla każdego okręgu wyborczego. W oparciu o wynik głosowania na poziomie całego kraju, 
Państwowa Komisja Wyborcza ustala, które listy kandydatów otrzymały co najmniej 4% 
ogólnej liczby głosów oddanych na wszystkie listy w całym kraju, co jest brane pod uwagę 
przy podziale mandatów.



94

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

7. Przedstawiciele zgłaszających listy kandydatów mogą być obecni przy pracach komisji 
wyborczych w okręgach wyborczych oraz Państwowej Komisji Wyborczej. Mężowie zaufania 
zgłaszających listy kandydatów mogą być obecni przy pracach komitetów wyborczych i lokal-
nych komisji wyborczych. Przedstawiciele i mężowie zaufania informują przewodniczącego 
organu wyborczego o wszelkich nieprawidłowościach. 

8. Przewodniczący komitetu wyborczego ogłasza wyniki wyborów w lokalu wyborczym 
nie wcześniej niż o godzinie 19.00. Formalna procedura jest następująca: po zakończeniu prac, 
przewodniczący odczytuje część protokołu dotyczącą wyników głosowania. Następnie na 
drzwiach lokalu wyborczego zostaje wywieszona „Informacja Komitetu Wyborczego w spra-
wie wyniku głosowania”.

9. Wyniki mogą być dostarczane lokalnej komisji wyborczej albo przekazywane przedsta-
wicielowi lokalnej komisji wyborczej, który zgłasza się po nie do lokalu wyborczego.

10. Po zakończeniu liczenia głosów komitet wyborczy umieszcza karty do głosowania 
w specjalnej kopercie (oddzielając ważne i nieważne). Wyniki głosowania są zapisane w pro-
tokole, który podpisują członkowie komitetu wyborczego.

Dokumentacja wyborów – w tym karty do głosowania, spis wyborców, którzy wzięli udział 
w wyborach, zaświadczenia i kopia protokołu dotyczącego wyników głosowania – są dostar-
czane do lokalnej komisji wyborczej w sposób określony w przepisach wyborczych. Jedna ko-
pia protokołu (uważana za oficjalny dokument) jest przechowywana przez przewodniczącego 
komitetu wyborczego. Lokalna komisja wyborcza otrzymuje oryginał protokołu, podczas gdy 
kopia pozostaje u przewodniczącego. 

Wyniki wyborów do Zgromadzenia Narodowego są publikowane w Dzienniku Urzędo-
wym Republiki Słowenii. Państwowa Komisja Wyborcza wydaje wybranym deputowanym 
zaświadczenia o wyborze (art. 97-98 ustawy).

11. Dla każdego rodzaju wyborów Państwowa Komisja Wyborcza przygotowuje kalendarz 
wyborczy, zawierający terminy poszczególnych czynności związanych z wyborami. Poniżej 
kilka przykładów z ostatnich wyborów.

• Wybory do Parlamentu Europejskiego. 
Wybory odbyły się 25 maja 2014 r. Oficjalne wyniki zostały opublikowane w dniu 10 

czerwca 2014 r. Zgodnie z kalendarzem wyborczym oraz procedurą ustalania oficjalnych wy-
ników głosowania i wyników wyborów, przygotowanie sprawozdania zostało zaplanowane do 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii na 2–13 czerwca 2014 r.

• Wybory parlamentarne. 
Według ustawy o wyborach do Zgromadzenia Narodowego, wyniki wyborów do Zgroma-

dzenia Narodowego są publikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii. Ostatnie 
wybory parlamentarne odbyły się w dniu 13 lipca 2014 r. Zgodnie z kalendarzem wyborczym 
oraz procedurą ustalenia oficjalnych wyników głosowania i wyników wyborów, przygotowa-
nie sprawozdania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii zostało zaplano-
wane na 21-25 lipca 2014 r. Sprawozdanie dotyczące wyników wyborów zostało opublikowa-
ne w dniu 24 lipca 2014 r.

• Wybory samorządowe. 
Gminna komisja wyborcza sporządza sprawozdanie na temat wyników wyborów w gminie 

i wysyła je burmistrzowi nie później niż sześć dni od dnia wyborów, podobnie jak do Państwo-
wej Komisji Wyborczej oraz do przedstawicieli kandydatów lub list kandydatów. Gminna komisja 
wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów w lokalnym dzienniku urzędowym.

Wybory na burmistrzów i członków rad miejskich (wybory lokalne) odbyły się w dniu 
5 października 2014 r., druga tura wyborów odbyła się w dniu 19 października 2014 r. Gminne 
komisje wyborcze opublikowały wyniki w ciągu kilku dni po dniu wyborów.
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Kalendarz wyborczy przewidywał, że komitety wyborcze przekażą dokumentację gminnej 
komisji wyborczej w dniu 6 października 2014 r. (drugiej tury – 20 października 2014 r.); 
w tym samym dniu Komisja miała ustalić wynik głosowania pocztą. Do 11 października 2014 
r. (25 października 2014 r. w drugiej turze) komisja wyborcza miała sporządzić sprawozdanie 
z wyniku głosowania i wysłać je burmistrzowi, Państwowej Komisji Wyborczej i przedstawi-
cielom kandydatów lub list kandydatów.

• Wybory prezydenckie. 
Odbyły się w 2012 roku. Zgodnie z kalendarzem wyborczym procedura ustalenia oficjal-

nych wyników głosowania i wyników wyborów, sporządzenia sprawozdania i opublikowania 
go w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii była zaplanowana na 19-23 listopada 2012 r. 
(na 8-14 grudnia w przypadku drugiej tury). Wybory odbyły się 11 listopada 2012 r., druga tura 
2 grudnia 2012 r. Sprawozdanie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki 
Słowenii w dniu 14 grudnia 2014 r. 

12. Państwowa Komisja Wyborcza, jako najwyższy organ wyborczy wykonuje zadania 
przewidziane w ustawie o wyborach do Zgromadzenia Narodowego i w innych aktach praw-
nych dotyczących prawa wyborczego14. 

Państwowa Komisja Wyborcza jest powoływana przez Zgromadzenie Narodowe. W jej 
skład wchodzą: przewodniczący, pięciu członków oraz ich zastępcy. Przewodniczący i zastęp-
ca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej są powoływani spośród sędziów Sądu 
Najwyższego. Dwóch członków i dwóch zastępców powołuje się spośród prawników- eksper-
tów. Trzech członków i trzech zastępców powołują grupy deputowanych, co wynika z zasady 
zachowania proporcjonalnej reprezentacji partii politycznych. 

SZWAJCARIA

1. Tak.
a. Tak.
b. Jeśli kantonalne prawo wyborcze na to zezwala, możliwe jest głosowanie przez peł-

nomocnika w lokalu wyborczym. Osoba uprawniona do głosowania, która nie jest 
w stanie pisać, może wskazać osobę, która wypełni kartę do głosowania zgodnie z jej 
instrukcją. Musi być zachowana tajność głosowania. Mówi o tym art. 5 federalnej usta-
wy o prawach politycznych 

c. Tak, obywatele korzystają z tej możliwości bardzo często. 
d. Prace nad systemem głosowania elektronicznego w Szwajcarii trwają od 2000 r.  Wpro-

wadzenie systemu trwa długo, ponieważ musi on spełniać bardzo wysokie wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa. Hasłem strategii Kancelarii Prezydenta Szwajcarii, mają-
cej na celu stopniowe upowszechnienie e-głosowania, jest „Po pierwsze – bezpieczeń-
stwo”. Szwajcarzy mieszkający za granicą mają pierwszeństwo w korzystaniu z prawa 
do głosowania w trybie online; jest to grupa, która najczęściej korzysta z e-głosowania. 

14  Państwowa Komisja Wyborcza, działając w ramach swoich zadań, ma na celu zapewnienie zgodności z pra-
wem wyborów i jednolitego stosowania prawa wyborczego; powołuje członków komisji wyborczych w okręgach 
wyborczych i obwodowych komisjach wyborczych; koordynuje pracę komisji wyborczych w okręgach wybor-
czych oraz obwodowych komisji wyborczych, oraz instruuje w sprawach dotyczących stosowania prawa wybor-
czego, nadzoruje ich pracę; określa formy wykonania prawa wyborczego; ustala jednolite zasady dla dokumentacji 
wyborczej i określa inne warunki realizacji zadań wyborczych; publikuje wyniki wyborów; wydaje zaświadczenia 
o wyborach. Komisja organizuje wybory, które odbywają się w placówkach dyplomatycznych i przedstawicielstwach 
konsularnych Republiki Słowenii; organizuje szkolenia dla członków organów wyborczych; powołuje dyrektora biura 
komisji. Państwowa Komisja Wyborcza wykonuje także inne zadania przewidziane w prawie wyborczym.
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Rada Federalna może na wniosek kantonów, które przez dłuższy czas prowadzą z po-
wodzeniem i bez nieprawidłowości programy pilotażowe głosowania elektronicznego, ze-
zwolić na ich kontynuowanie przez określony czas. Może wydać zgodę, biorąc pod uwagę 
ogólne uwarunkowania, wykluczyć głosowanie elektroniczne w każdej chwili, zarówno 
pod względem jego zakresu geograficznego, sprawy, której głosowanie dotyczy, lub dnia, 
w którym będzie przeprowadzone. W głosowaniu elektronicznym musi być zagwaranto-
wana weryfikacja uprawnień do głosowania, zapewniona tajemnica głosowania, a także 
uniemożliwione nadużycia przy liczeniu wszystkich oddanych głosów. Rada Federalna 
jest odpowiedzialna za sprawdzenie szczegółowych rozwiązań stosowanych w takich sys-
temach.

e. Nie.
f. Nie. 

2. Osoba uprawniona do głosowania otrzymuje kartę do głosowania wraz z ostemplowaną 
kopertą. W niektórych kantonach karty do głosowania elektronicznego są uznawane za równo-
ważne z papierowymi kartami do głosowania. 

3. Członkowie Rady Narodowej (izby niższej) są wybierani w systemie proporcjonalnym, 
a członkowie Rady Kantonów (izby wyższej) – w systemie większościowym. 

4. Obowiązuje system otwartych list.
5. Skład organów administracji wyborczej różni się znacznie w poszczególnych kantonach 

i gminach. W niektórych z nich w administracji wyborczej działają przedstawiciele partii po-
litycznych, podczas gdy w innych do udziału w procesach wyborczych i liczenia wybierani 
są losowo wyborcy; mogą to być wolontariusze lub osoby specjalnie w tym celu zatrudnione. 
Kantony powołują specjalny organ do spraw wyborczych. W przynajmniej dwóch kantonach 
zostały powołane Centralne Komisje Wyborcze. W Genewie rolą Centralnej Komisji Wybor-
czej (CKW) jest monitorowanie czynności wyborczych, podczas gdy w Zurychu jej rolę pełni 
kantonalny urząd statystyczny, odpowiadający jednocześnie za organizację wyborów.

6. Liczenie głosów odbywa się w większości kantonów w centrach liczenia głosów. W nie-
których kantonach po zamknięciu lokalu wyborczego liczy się niewykorzystane karty do gło-
sowania i liczbę głosujących wyborców, aby sprawdzić, czy zgadza się liczba wydanych kart 
do głosowania.

7. Na poziomie federalnym nie ma przepisów regulujących zasady uczestniczenia w wy-
borach krajowych obserwatorów, ale też nie ma zakazu, by tacy obserwatorzy działali. 
Odrębne przepisy prawne pozwalają na akredytację przy Radzie Federalnej Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy (OBWE) w Europie oraz funkcjonującej w jej ramach Mi-
sji Obserwacyjnej Wyborów, dzięki czemu OBWE ma swobodny dostęp do informacji na 
wszystkich etapach administrowania wyborami, podobnie jak do wszystkich etapów głoso-
wania przez internet.

8. Zasadniczo wyniki z poszczególnych lokali wyborczych nie są publikowane oddzielnie, 
chyba że w gminie jest jeden lokal wyborczy.

9. Sposób przekazywania wyników wyborów na wyższy szczebel jest różny w zależności 
od kantonu.

10. Dla ustalenia ostatecznych wyników wyborów wykorzystuje się protokoły wyborcze 
w formie papierowej, podpisane i opieczętowane przez władze kantonów.

11. Wyniki wyborów są ogłaszane:
• do Parlamentu Europejskiego – nie dotyczy;
• parlamentarnych – 17. dnia po wyborach;
• samorządowych – różnie w poszczególnych kantonach.

12. Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Rada Federalna (rząd Szwajcarii).
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SZWECJA 

1. Tak.
a. Tak, w niektórych przypadkach. Osoby, które chcą głosować przez pełnomocnika 

otrzymują w Szwedzkim Biurze Wyborczym lub w gminie, w której mieszkają, spe-
cjalną dokumentację, która zawiera instrukcje postępowania. Niektóre gminy wyzna-
czają pełnomocnika do pomocy wyborcom, którzy nie mogą sami wyznaczyć swojego 
pełnomocnika. 

b. Tak. Każdy, kto z powodu choroby, niesprawności fizycznej lub psychicznej lub po-
deszłego wieku nie może osobiście stawić się w lokalu wyborczym lub wyznaczonym 
miejscu wyborczym dla głosowania przedterminowego może głosować przez pełno-
mocnika. Dotyczy to również osób przebywających w areszcie lub zakładzie karnym.

Osoby, które mieszkają na trasie obsługiwanej przez przewoźników pocztowych (listono-
szy) mogą oddać głos za ich pośrednictwem. Przewoźnicy pocztowi są wyposażeni w niezbęd-
ne dokumenty do głosowania jako pełnomocnicy wyborców.

Władza publiczna nie decyduje o tym, kto jest uprawniony do głosowania przez pełnomoc-ładza publiczna nie decyduje o tym, kto jest uprawniony do głosowania przez pełnomoc-o jest uprawniony do głosowania przez pełnomoc-
nika. O wyborze pełnomocnika decyduje wyborca.

c. Tak. Osoby mieszkające na wsi „z dostępem” do usług pocztowych mogą głosować 
korespondencyjnie.

Drogą korespondencyjną głosują również osoby uprawnione, mieszkające za granicą. 
Z tej formy głosowania korzystają m.in. marynarze na statkach w ruchu międzynarodo-
wym. Wypełnione karty do głosowania korespondencyjnego powinny być odesłane nie 
wcześniej niż na 45 dni przed dniem wyborów ale nie później niż w dniu wyborów. Do 
głosowania korespondencyjnego są wymagane specjalne dokumenty, które można zamó-
wić w Urzędzie Wyborczym lub w placówkach dyplomatycznych za granicą. Głosy prze-
kazywane pocztą i nadane za granicą muszą być odebrane przez gminę właściwą dla wy-
borcy najpóźniej do środy (gdy odbywa się liczenie głosów). Więcej informacji na temat 
dnia liczenia głosów (środa) w odpowiedzi na pytanie 6 poniżej (wybory odbywają się 
zawsze w niedzielę).

d. Nie. Głosowanie elektroniczne nie jest możliwe w Szwecji. Specjalnie powołana komi-
sja badawcza15 zaproponowała jednak rządowi szwedzkiemu rozważenie możliwości 
przeprowadzenia eksperymentalnie głosowania przez Internet w wyborach powszech-
nych w 2018 r. Komisja sugeruje, że taki sposób głosowania powinien być postrzegany 
jako uzupełniający już istniejące metody głosowania.

e. Nie.
f. Tak. Wybory przedterminowe. Osoby, które chcą głosować przed terminem wyborów 

głosują w wyznaczonych lokalach do głosowania przedterminowego. Komisja wybor-
cza w każdej gminie musi zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do tych lokali, 
które znajdują się często w budynkach miejskich lub lokalnych bibliotekach. Komi-
sja wyborcza jest również odpowiedzialna za zapewnienie prawidłowego odbierania 
i przetwarzania głosów w tych lokalach wyborczych.

15  W Szwecji, rząd przed przedłożeniem Riksdagowi nowych przepisów prawa (np. projektu ustawy) bada 
wszelkie możliwe rozwiązania w danej dziedzinie. Zadanie to wykonuje specjalnie powołana do tego celu komisja 
badawcza, która składa się z jednej lub więcej osób oraz ekspertów, urzędników państwowych i polityków.[przyp. 
DMK]
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W miejscach, w których odbywa się przedterminowe głosowanie, urzędnicy wyborczy od-
bierają karty do głosowania i przesyłają je do Komisji Wyborczej16 w specjalnych kopertach 
z okienkiem. Osoba biorąca udział w głosowaniu przedterminowym musi w celu identyfikacji 
przedstawić kartę wyborczą17 lub potwierdzić tożsamość w inny sposób.

 Wszystkie lokale wyborcze powinny być dostępne. Wyborca, który z jakiegoś powodu nie 
może głosować w swoim lokalu wyborczym w dniu wyborów może głosować wcześniej w lo-
kalu wyznaczonym do głosowania w dowolnym miejscu w Szwecji. Przedterminowe głoso-
wanie rozpoczyna się 18 dni przed dniem wyborów. Dodatkowym ułatwieniem dla wyborców 
jest udostępnienie w każdej gminie co najmniej jednego lokalu do głosowania przedtermino-
wego otwartego również w dniu wyborów.

W niektórych szpitalach i innych instytucjach opieki komisje wyborcze organizują głoso-
wanie dla tych wyborców, którzy chcą wziąć w nim udział, np. pacjenci, pracownicy szpitali 
i goście. 

Każdy, kto w okresie wyborów jest za granicą może głosować w dowolnej szwedzkiej pla-
cówce dyplomatycznej, która zapewnia taką usługę. Urząd Wyborczy18 decyduje, po konsul-
tacjach z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, w których szwedzkich placówkach dyploma-
tycznych może być przeprowadzone głosowanie. Głosowanie rozpoczyna się 24 dni przed 
dniem wyborów, w niektórych miejscach może odbywać się tylko przez krótki okres czasu. 
Głosowanie powinno być zakończone odpowiednio wcześnie przed wyborami, aby wypełnio-wypełnio-
ne karty do głosowania zostały dostarczone szwedzkim organom wyborczym nie później niż 
w dniu przed dniem wyborów. 

Wszystkie głosy odebrane w szwedzkich placówkach dyplomatycznych są przesyłane do 
centralnego organu wyborczego, gdzie są sortowane i przekazywane do właściwej komisji 
wyborczej.

2. Karty do głosowania są żółte w wyborach parlamentarnych, niebieskie w wyborach do 
sejmiku wojewódzkiego (rady okręgu) i białe w wyborach do władz miejskich (samorządo-
wych) oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Karty do głosowania muszą być iden-
tyczne pod względem wielkości i materiału, z którego są wykonane. 

3. System proporcjonalny.
4.System otwartych list. Wyborcy głosują na partię polityczną, ale mogą jednocześnie za-

znaczyć na karcie do głosowania kandydata, którego chcieliby wybrać. Wówczas jest to gło-
sowanie preferencyjne. 

Wyborca oddaje głos na karcie do głosowania poprzez zaznaczenie jednego z kandydatów 
krzyżykiem. Można zaznaczyć tylko jednego kandydata na liście.

16  Komisja Wyborcza w każdej gminie tworzy lokalne władze wyborcze (organy wyborcze) i powołuje urzęd-
ników wyborczych, zapewnia organizację lokali wyborczych w gminie i ponosi pełną odpowiedzialność za przed-
terminowe głosowania. Jest również odpowiedzialna za wstępne liczenie głosów, zarówno w dniu wyborów jak 
i w środę w tygodniu następującym po dniu wyborów (patrz odpowiedź na pyt. 6). Gmina ponosi koszty związane 
z pracą urzędników i funkcjonowaniem lokali wyborczych.

17  Na około trzy tygodnie przed wyborami, osoby uprawnione do głosowania otrzymują drogą pocztową kartę 
wyborczą, na której znajdują się informacje na temat okręgu wyborczego, nazwę, adres i godziny otwarcia odpo-
wiedniego lokalu wyborczego oraz informacje dotyczące lokali, w których można głosować przed terminem (nie 
mylić z kartą do głosowania).

18  Urząd Wyborczy (tłumaczony w niektórych źródłach – Władza Wyborcza, czyli centralny organ wyborczy), 
jest organem wyborczym odpowiedzialnym za planowanie i koordynację realizacji wyborów i referendów. Organ 
ten opracowuje i organizuje niezbędne wsparcie IT dla całej administracji wyborczej. Tworzy listę uprawnionych 
do głosowania, przygotowuje karty do głosowania i inne materiały wyborcze. Po wyborach przydziela mandaty 
między partie polityczne oraz ustala członków i zastępców wybranych w wyborach do Parlamentu oraz Parlamentu 
Europejskiego.
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Osoby, które nie chcą zaznaczyć kandydata z listy (głosowanie preferencyjne) mogą rów-
nież korzystać z karty do głosowania, na której nie ma nazwisk kandydatów partyjnych.

W związku z tym, w użyciu są trzy rodzaje kart do głosowania:
• imienna karta do głosowania – karta z nazwą partii i nazwiskami kandydatów,
• partyjna karta do głosowania – karta z nazwą partii, ale bez nazwisk kandydatów,
• pusta karta do głosowania – karta, na której można wpisać nazwę partii.

5. Komisja Wyborcza w każdej gminie tworzy lokalny organ wyborczy, mianuje urzędni-
ków wyborczych, zapewnia lokale wyborcze w gminie i ponosi pełną odpowiedzialność za 
odbywające się tam przedterminowe głosowania. Komisja Wyborcza składa się z polityków 
wybranych do rady gminy.

6. Po zakończeniu głosowania, w dniu wyborów, urzędnicy wyborczy w każdym obwodzie 
wyborczym liczą głosy. Przed rozpoczęciem liczenia głosów zatwierdzone w przedtermino-
wych głosowaniach karty do głosowania, karty z zagranicy oraz przesłane pocztą są umiesz-
czane w odpowiednich urnach wyborczych.

Urny są opróżniane i następuje liczenie głosów z każdej urny. W pierwszej kolejności li-
czy się głosy z kart do głosowania w wyborach parlamentarnych, następnie samorządowych 
i wreszcie głosy z kart do rady powiatu19. Gdy lokalne liczenie jest zakończone, karty do głoso-
wania są umieszczane w specjalnych workach bezpieczeństwa, które są zamykane i przekazy-
wane Komisji Wyborczej. Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za zapewnienie, aby głosy 
z lokali wyborczych zostały dostarczone jak najszybciej do Rady Powiatu, czyli regionalnego 
organu wyborczego.

W środę po dniu wyborów komisje wyborcze liczą głosy z głosowania przedterminowego, 
które nie dotarły do lokali wyborczych w dniu wyborów. Procedura ta jest powszechnie znana 
jako „liczenie środowe”. Przede wszystkim liczone są głosy oddane za granicą oraz oddane 
w dniu wyborów w punktach wyborczych przeznaczonych do głosowania przedterminowego. 
Po zakończeniu liczenia przez komisje wyborcze, wyniki są przekazywane Radzie Powiatu.

Proces głosowania i liczenie głosów odbywa się publicznie. Oznacza to, że każdy może 
uczestniczyć i nadzorować te procedury w lokalach wyborczych. Osoby, które chcą uczest-
niczyć w wyborach w lokalu wyborczym nie mogą zakłócać pracy urzędników wyborczych.

7. Otwartość procesu wyborczego dla publiczności odnosi się także do liczenia głosów 
przez komisje wyborcze i okręgowe organy wyborcze, ma również zastosowanie do partii 
politycznych i innych organizacji.

8. Wyniki nie są podawane do publicznej wiadomości w lokalach wyborczych, są natomiast 
rejestrowane przez Urząd Wyborczy, patrz pytanie 9 poniżej.

9. Po policzeniu głosów w obwodach w noc wyborczą wyniki są przekazywane drogą tele-
foniczną do urzędnika sprawozdawcy przy Okręgowej Komisji Wyborczej. Urzędnik wprowa-
dza wyniki do bazy danych systemu wyborczego Urzędu Wyborczego. Urząd Wyborczy może 
na tej podstawie podać wstępne wyniki wyborów oraz wstępny podział miejsc. Po zarejestro-
waniu wyników z okręgów wyborczych są one bezpośrednio udostępnione mediom i opinii 
publicznej za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Wyborczego.

10. Ostateczne liczenie rozpoczyna się w Radzie Powiatu (regionalnym organie wybor-
czym) w poniedziałek po wyborach. Wszystkie głosy są liczone ponownie, w tym głosy odda-
ne na każdego kandydata. Wyniki są zapisywane w bazie danych centralnego organu wybor-
czego.

19  Rada Powiatu jest regionalnym organem wyborczym. Podejmuje decyzje dotyczące okręgów wyborczych, jest 
odpowiedzialna za ostateczne liczenie głosów we wszystkich wyborach i ustala wyniki wyborów samorządowych 
(gminnych i powiatowych).  W Szwecji wybory parlamentarne, samorządowe i do rady powiatu odbywają się 
w jednym terminie. W 2014 r. do wszystkich tych organów wybory odbyły się w dniu 14 września.
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11. Wyniki wyborów są ogłaszane:
• do Parlamentu Europejskiego – zazwyczaj na koniec tygodnia następującego po dniu 

wyborów,
• parlamentarnych – zazwyczaj publikowane na koniec tygodnia następującego po 

dniu wyborów.
• lokalnych – zazwyczaj po około dziesięciu dniach od dnia wyborów.

12. Istnieją dwa organy wyborcze na poziomie krajowym w Szwecji: Urząd Wyborczy, 
który jest agencją rządową, założoną w 2001 roku. Jego zadania są regulowane rozpo-
rządzeniem rządowym. Agencja zatrudnia 17 osób. Drugim jest Rada Nadzoru Wyborów 
składająca się z siedmiu członków. Przewodniczący musi być sędzią (posiadać kwalifi-
kacje sędziego) i nie może być członkiem parlamentu. Członkowie są powoływani przez 
Riksdag.

TURCJA

1. Tak.
a. Głosowanie przez pełnomocnika nie jest w Turcji dozwolone. Jednak zgodnie z ustawą 

o wyborach niepełnosprawnemu wyborcy o znacznym upośledzeniu (jak np. ślepota, stan po 
udarze, paraliż, etc.) może towarzyszyć osoba bliska, głosująca w tym samym obwodzie, albo, 
przy braku krewnego, inny wyborca, który będzie służył pomocą przy głosowaniu. Wyborca 
taki nie może towarzyszyć więcej niż jednej osobie niepełnosprawnej.

b. Nie dotyczy.
c. Nie. Obecnie nie jest dopuszczone. W 2010 r. było dopuszczone dla wyborców zamiesz-

kujących za granicą, ale Trybunał Konstytucyjny uchylił odnośny przepis prawa.
d. Nie. Dla wyborców zamieszkałych w Turcji nie jest dopuszczone. Odpowiednie prze-

pisy ustawy o wyborach i rejestracji wyborców stanowią, że Najwyższa Komisja Wyborcza 
po konsultacjach z Ministrem Spraw Wewnętrznych i w zależności od warunków w obcym 
państwie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu wyborów drogą elektroniczną dla wy-
borców żyjących za granicą. W praktyce jednak ta metoda głosowania nigdy nie została 
zastosowana. 

e. Nie. 
f. Nie dla mieszkających w kraju. Mieszkający za granicą mogą głosować w przedstawi-

cielstwach dyplomatycznych, a także w wybranych punktach odpraw celnych.
2. Jeden duży arkusz papieru.
3. System proporcjonalny. 
4. System zamkniętych list. 
5. Zgodnie z prawem wyborczym komisja szczebla podstawowego (komisja skrutacyjna) 

musi składać się z przewodniczącego, 6 członków oraz 6 zastępców. Przewodniczący wybie-
rany jest spośród 5 kandydatów (jeden kandydat proponowany jest przez komisje okręgowe, 
czterech pozostałych jest proponowanych przez 4 partie, które uzyskały największą liczbę 
głosów w ostatnich wyborach), jeden członek i jego zastępca są wybierani drogą losowania 
spośród członków i ich zastępców rady wiejskiej lub rady osiedlowej, w których znajduje się 
punkt wyborczy. Pozostałych 5 członków oraz ich zastępcy są wyznaczani przez 5 partii, które 
uzyskały największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. 

Okręgowa komisja wyborcza składa się z przewodniczącego, sześciu głównych 
członków i 6 zastępców i jest powoływana na 2 lata. Na jej czele staje najstarszy sędzia 
w okręgu. Dwaj członkowie wyznaczani są przez przewodniczącego spośród urzędników 
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państwowych. Pozostałych 4 głównych członków okręgowej komisji wyborczej i 4 zastęp-
ców jest wysuwanych przez 4 partie, które uzyskały największą liczbę głosów w ostatnich 
wyborach. 

6. Zgodnie z prawem wyborczym, głosy są liczone przez komisje skrutacyjne. Liczenie 
i notowanie wyników powinno odbywać się publicznie. Osoby obecne w punkcie wyborczym 
powinny nadzorować procedury liczenia i notowania. Komisja powinna określić na mocy sto-
sownej uchwały wolny obszar wokół stołu, przy którym będzie się odbywało liczenie głosów 
i sporządzanie protokołów, zapewniający komisji bezpieczne wykonywanie jej obowiązków 
i umożliwiający obserwatorom swobodną obserwację procedury. Urny powinny zostać otwar-
te na oczach wszystkich obecnych, a po otwarciu urny wyborczej należy policzyć i zanoto-
wać liczbę kopert z niej wyjętych. Przewodniczący komisji skrutacyjnej przed rozpoczęciem 
liczenia i procedury spisywania danych musi okazać obserwującym, że formularze są czyste 
i niezapisane. Członek komisji wyjmuje pojedynczo z urny koperty i przekazuje je przewod-
niczącemu, który otwiera kopertę i czyta kartę wyborczą wyjętą z koperty głośno, tak, aby był 
widziany i słyszany przez wszystkich obecnych w lokalu wyborczym. Następnie podaje ją 
członkowi komisji, który umieszcza kartę w worku. Karty wyborcze mogą być odczytywane 
przez innych członków komisji oraz przez obserwatorów. Kandydaci i obserwatorzy partii po-
litycznych powinni mieć miejsce przy stole, przy którym liczy się głosy. Jeżeli obserwatorów 
jest więcej niż 5, przewodniczący może wskazać jednego z nich imiennie do kontroli karty 
wyborczej. Miejsce odczytywania głosów musi być tak zaaranżowane, aby umożliwić obser-
watorom śledzenie kart. 

Poświadczona kopia oficjalnego protokołu z wynikami musi być umieszczona przez komi-
sję skrutacyjną w widoczny sposób w pobliżu urny wyborczej i powinna pozostać do wglądu 
przez okres jednego tygodnia. Potwierdzone kopie protokołów muszą być natychmiast prze-
kazane obserwatorom z partii politycznych lub przedstawicielom niezależnych kandydatów 
na ich żądanie.

Kopie oficjalnych raportów wyników głosowania na szczeblu okręgu i prowincji również 
muszą być zdeponowane u przedstawicieli odpowiednich władz i muszą być dostępne przez 
jeden tydzień. 

7. Zgodnie z prawem wyborczym po policzeniu w komisjach wyborczych listy składane są 
w komisjach okręgowych, następnie prowincjonalnych i ostatecznie na szczeblu narodowym. 

Jak już wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie 5, czterech z siedmiu członków komisji wska-
zanych jest przez 4 partie, które uzyskały najwyższą liczbę głosów w poprzednich wyborach. 
Tym niemniej, obserwatorzy rekomendowani przez inne partie polityczne i przez niezależnych 
kandydatów mogą obserwować proces wyborczy.

Partie polityczne mogą mieć także swoich obserwatorów w organach wyborczych prowin-
cji i najwyższych organach wyborczych (główna komisja wyborcza).

8. Zgodnie z ustawą potwierdzona kopia protokołu wywieszana jest do wiadomości pu-
blicznej w pobliżu urny wyborczej i pozostaje tam przez okres jednego tygodnia (art. 106 
ustawy).

9. Wybory przeprowadzane są w punktach wyborczych utworzonych na terenie szkół 
publicznych. Rezultaty głosowania z poszczególnych punktów wyborczych są bezpośrednio 
wysyłane do okręgowych komisji. Przewodniczący i dwóch członków komisji wyborczej 
z punktu wyborczego przewozi zapieczętowane worki z wszystkimi kartami wyborczymi 
wraz z oficjalnym protokołem i innymi materiałami wyborczymi do okręgowej komisji wy-
borczej. Jeżeli w samochodzie jest dość miejsca, mogą pojechać inni członkowie komisji 
i obserwatorzy, lub mogą użyć własnych samochodów do eskorty. W praktyce pojazd pilo-
tuje policja.
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10. Ostateczne wyniki określa się na podstawie oficjalnych protokołów w formie papiero-
wej, kolejno z komisji obwodowej, okręgowej, komisji prowincjonalnej, a w końcu Naczelnej 
Rady Wyborczej. Ale prawo dopuszcza również elektroniczny przekaz i sumowanie rezulta-
tów. Naczelna Rada Wyborcza dopuszcza również obserwację elektroniczną danych przepły-
wających on-line jednocześnie do wszystkich siedzib partii politycznych. 

11. Wyniki wyborów są ogłaszane:
• do Parlamentu Europejskiego – nie dotyczy,
• parlamentarnych – ok. 10 dni po wyborach,
• samorządowych – ponad 30 dni po wyborach.

12. Centralnym organem wyborczym odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyborów 
i podanie wyników jest Naczelna Rada Wyborcza. Zgodnie z art. 79 Konstytucji Turcji, 
Naczelna Rada Wyborcza składa się z 7 stałych członków oraz czterech zastępców. Sze-
ściu członków wybieranych jest przez plenum Sądu Kasacyjnego, a pięciu członków jest 
wybieranych przez plenum Rady Stanu (ostatnia instancja w sprawach rozpatrywanych 
przez sądy administracyjne) – każdy ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, bezwzględ-
ną większością głosów składu ustawowego. Przewodniczący i zastępca są wybierani spo-
śród członków Naczelnej Rady Wyborczej w tajnym głosowaniu bezwzględną większo-
ścią głosów. 

UKRAINA 

1. Tak. 
a. Nie.
b. Nie dotyczy.
c. Nie. 
d. Nie.
e. Lokalna komisja wyborcza zapewnia możliwość głosowania poza lokalem wyborczym wy-

borcom, którzy z powodu wieku, niepełnosprawności lub stanu zdrowia nie są zdolni do sa-
modzielnego poruszania się. Takie głosowanie jest organizowane przez co najmniej trzech 
członków komisji wyborczej, którzy muszą reprezentować różne partie polityczne i kandy-
datów.

f. Nie.
2. Jest to długa karta papieru, na której są wymienieni w porządku alfabetycznym kandyda-

ci lub partie polityczne biorące udział w wyborach.
3. Wybory parlamentarne oparte są na mieszanym (proporcjonalnym i większościowym) 

systemie; 225 deputowanych wybieranych jest w systemie proporcjonalnym, w którym gło-
suje się na listy wyborcze kandydatów partii politycznych, a 225 deputowanych wybieranych 
jest w pluralistycznym większościowym systemie.

Wybory prezydenckie oparte są na systemie większościowym, w którym kandydat musi 
uzyskać powyżej 50% ogólnej liczby głosów. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony – odbywa 
się druga tura, w której uczestniczą dwaj kandydaci z najwyższą liczbą głosów.

4. Obowiązuje system zamkniętych list. 
5. Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają:

• partie polityczne i grupy parlamentarne, które są zarejestrowane w Sekretariacie 
Rady Najwyższej Ukrainy;

• partie polityczne, których kandydaci są zarejestrowani w okręgu wyborczym;
• kandydaci do parlamentu we właściwym okręgu wyborczego.
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6. Liczenie głosów przeprowadzają wyłącznie członkowie obwodowych komisji wy-
borczych. Po opróżnieniu urny członkowie komisji ręcznie liczą głosy. Procedura liczenia 
głosów jest monitorowana przez obserwatorów reprezentujących partie polityczne biorące 
udział w wyborach. Po zakończeniu liczenia przewodniczący komisji wysyła karty do 
głosowania i wstępny protokół z wynikami wyborów do okręgowej komisji wyborczej. 
Komisja okręgowa sprawdza prawidłowość wstępnego protokołu. Następnie jest on dru-
kowany w obwodowej komisji i podpisywany przez jej członków. Ostatecznie podpisany 
protokół jest przewożony wraz ze wszystkimi kartami do głosowania do okręgowej komi-
sji wyborczej.

7. Podczas głosowania i liczenia głosów w lokalach (punktach) wyborczych mogą być 
obecni obserwatorzy zarówno krajowi jak i międzynarodowi.

8. Proces liczenia głosów w lokalach (punktach) odbywa się wyłącznie przez członków 
komisji wyborczych. Brak odpowiedzi na pytanie dotyczące podawania wyników do wiado-
mości publicznej.

9. Wyniki przekazywane są w formie dokumentów, podpisanych przez wszystkich człon-
ków komisji. Równocześnie przekazywane są wszystkie materiały wyborcze.

10. Wyniki ustalane są na podstawie protokołów nadsyłanych na papierze przez obwodowe 
komisje wyborcze.

11. Wyniki wyborów są ogłaszane:
• do Parlamentu Europejskiego – nie dotyczy;
• parlamentarnych – brak informacji;
• samorządowych – w ciągu 7 dni po wyborach. 

12. Centralna Komisja Wyborcza liczy 15 członków i jest wybierana przez parlamentarzy-
stów spośród kandydatów zgłoszonych przez prezydenta. CKW jest kolegialnym, stałym or-
ganem państwowym funkcjonującym na podstawie konstytucji Ukrainy, ustawy o Centralnej 
Komisji Wyborczej oraz innych ustaw i posiada uprawnienia do organizowania przygotowań 
i przeprowadzania wszelkich wyborów na Ukrainie (prezydenckich, parlamentarnych, samo-
rządowych, referendów) w sposób i w granicach opisanych prawem. 

WĘGRY

1. Tak.
a. Nie.
b. Nie dotyczy.
c. Głosowanie korespondencyjne jest możliwe od czasu wyborów parlamentarnych 

w 2014 r. Z tej formy głosowania mogą korzystać węgierscy obywatele, mieszkający 
poza granicami kraju. Muszą się oni zarejestrować na krajowej liście wyborców naj-
później w terminie 15 dni przed dniem wyborów. Warunkiem zarejestrowania się na 
liście jest posiadanie obywatelstwa węgierskiego. 

Krajowe Biuro Wyborcze przesyła pocztą pakiet dokumentów do głosowania na adres ta-
kiego wyborcy. Wyborca może również odebrać pakiet osobiście w określonych węgierskich 
placówkach dyplomatycznych.

Wypełniony pakiet dokumentów do głosowania wyborca może:
a) nadać pocztą, odpowiednio wcześniej, aby dotarł on do Krajowego Biura Wybor-

czego przed godziną 12.00 w dniu poprzedzającym dzień głosowania;
b) dostarczyć do dowolnej węgierskiej placówki dyplomatycznej najpóźniej w dniu 

wyborów; 
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c) dostarczyć bezpośrednio do komisji wyborczej w dniu wyborów. 
Obywatele węgierscy zamieszkali za granicą mogą głosować wyłącznie na listy partyjne.

d. Nie.
e. Głosowanie poza lokalem wyborczym jest możliwe przy użyciu mobilnych urn do 

głosowania. O udział w takim głosowaniu mogą się ubiegać osoby, które mają ogra-
niczone możliwości poruszania się z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności 
i zamieszkują na terenie danego okręgu wyborczego oraz osoby odbywające karę 
pozbawienia wolności. Mobilne urny dostarczane są przez dwóch wytypowanych 
członków komisji wyborczej do godziny 16.00 na dwa dni przed dniem wyborów 
(w przypadku głosowania w zakładzie karnym) lub do godziny 15.00 w dniu głoso-
wania (w przypadku przeprowadzenia głosowania w miejscu zamieszkania wybor-
cy). Wyborca, który zgłosił chęć głosowania przy użyciu mobilnej urny, nie może 
głosować w komisji wyborczej.

f. W przypadku wyborów parlamentarnych wyborcy zamieszkali na stałe na Węgrzech, 
ale czasowo przebywający za granicą mogą głosować w placówkach dyplomatycz-
nych tego kraju. Są oni umieszczani na liście wyborców, pod warunkiem złożenia 
wniosku o umieszczenie na liście wyborców prowadzonej przez placówkę dyploma-
tyczną.

2. Obowiązuje pojedyncza karta do głosowania (Ustawa XXXVI z 2013 r. o procedurach 
wyborczych).

3. Stosowane są oba systemy głosowania. 
Wybory do parlamentu odbywają się w systemie mieszanym. 106 parlamentarzystów wy-

bieranych jest w okręgach jednomandatowych, w których stosuje się system większościowy, 
pozostałych 93 parlamentarzystów uzyskuje mandat z listy krajowej, w oparciu o system pro-
porcjonalny. Podział mandatów z listy krajowej odbywa się metodą d’Hondta.

Przy wyborach samorządowych stosuje się oba systemy, w zależności od liczby mieszkań-
ców. System oparty na „listach indywidualnych” znajduje zastosowanie w miejscowościach li-
czących do 10 tys. mieszkańców, w których wyborcy mogą głosować na jak największą liczbę 
kandydatów na listach indywidualnych. Jest to system większościowy, ponieważ wybrani zo-
stają kandydaci, którzy uzyskają najwięcej ważnych głosów koniecznych do uzyskania man-
datu. System mieszany stosowany jest w miastach liczących powyżej 10 tys. mieszkańców 
oraz w stołecznych okręgach wyborczych. Wyborcy mają możliwość wybierać kandydatów 
w okręgach jednomandatowych oraz kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów 
i uzyskują mandat. Istnieje lista uzupełniająca listę mandatów, których ilość zależy od ilości 
dodatkowych głosów zebranych w okręgu wyborczym. System proporcjonalny stosowany jest 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

4. Obowiązują zamknięte listy.
5. Komisje wyborcze liczą co najmniej pięciu członków. Trzej członkowie są wybierani 

przez samorządy; muszą oni zamieszkiwać w miejscowości, w której znajduje się komisja 
wyborcza lub w danym okręgu wyborczym. Pozostali dwaj członkowie komisji są delegowani 
przez określone partie polityczne. 

6. Członkowie komisji wyborczych liczą głosy. Po opróżnieniu urn do głosowania (w tym 
także mobilnych), karty do głosowania liczone są ręcznie co najmniej dwa razy. Po zakoń-
czeniu liczenia osoba odpowiedzialna za zapisanie wyników przekazuje je telefonicznie (lub 
w inny sposób, określony przez komisję wyborczą) terenowej komisji wyborczej (wyższe-
go szczebla). Pisemny protokół jest sporządzany w dwóch egzemplarzach i musi być pod-
pisany przez członków komisji wyborczej. Osoba odpowiedzialna za zapisanie wyników 
wyborów wraz z pozostałymi członkami komisji dostarcza wszystkie dokumenty związane 
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z przeprowadzonym głosowaniem terenowej komisji wyborczej. Terenowa komisja wyborcza 
po przeprowadzeniu weryfikacji przekazanych danych, wprowadza je następnie do informa-
tycznego systemu wyborczego. 

Proces liczenia głosów jest obserwowany przez przedstawicieli partii politycznych. Pra-
wo do obserwowania pracy komisji wyborczych, przebiegu głosowania, liczenia głosów mają 
również obserwatorzy zagraniczni.

7. Przebieg wyborów obserwowany jest przez przedstawicieli partii politycznych, przedsta-
wicieli prasy oraz obserwatorów zagranicznych.

8. Wyniki wyborów nie są publikowane ani ogłaszane przez komisje wyborcze szczebla 
podstawowego. Po zakończeniu wyborów ich wyniki są publikowane na oficjalnej stronie in-
ternetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

9. Wyniki wyborów przekazywane są telefonicznie oraz w formie pisemnej z okręgowych 
komisji wyborczych do lokalnych komisji wyborczych – dane te są następnie wprowadzane do 
systemu informatycznego, rejestrującego wyniki wyborów.

10. Wyniki wyborów są ustalane na podstawie danych przesłanych przez komisje wyborcze 
szczebla podstawowego, zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej (protokoły wspo-
mniane w odpowiedzi na pytanie 6).

11. Wyniki wyborów są ogłaszane:
• do Parlamentu Europejskiego – dopiero po ich zakończeniu we wszystkich krajach 

członkowskich Unii Europejskiej; 
• parlamentarnych – najpóźniej sześć dni po dniu wyborów. Państwowa Komisja Wy-

borcza jest obowiązana do opublikowania ostatecznych wyników wyborów nie póź-
niej niż 19 dni po dniu wyborów; 

• samorządowych – najpóźniej sześć dni po dniu wyborów.
12. Centralnym organem wyborczym jest Państwowa Komisja Wyborcza, składająca się 

z 7 stałych członków oraz trzech zastępców. Stali członkowie komisji są wybierani przez par-
lament spośród kandydatów przedstawianych przez prezydenta; ich kadencja trwa dziewięć 
lat. Dodatkowo partie polityczne reprezentowane w parlamencie nominują po jednym członku 
PKW na czas trwania kadencji parlamentu. Przed wyborami każda partia i koalicja startująca 
w wyborach wprowadza do składu PKW jednego członka.

WIELKA BRYTANIA

1. Tak. 
a. Tak.
b. Każdy wyborca może złożyć wniosek dotyczący głosowania przez pełnomocnika 

w Biurze Rejestracji Wyborców w odpowiednim wydziale władzy lokalnej ds. wybo-
rów (w Wielkiej Brytanii wybory są administrowane na poziomie lokalnym). Pełno-
mocnicy muszą być wpisani do spisu wyborców.

c. Tak. Każdy wyborca może wystąpić z wnioskiem o możliwość głosowania korespon-
dencyjnego albo w jednych wyborach, albo na stałe.

d. Nie. 
e. Nie. 
f. Nie. 

2. Jest to jeden arkusz papieru, z wyjątkiem wyborów z zastosowaniem systemu dodatkowego 
reprezentanta (Additional Member System), w których używane są dwie karty do głosowania.
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3. Są stosowane oba systemy. W poniższej tabeli podano, jaki system obowiązuje w po-
szczególnych wyborach (opracowano wg materiału informacyjnego biblioteki Izby Gmin 
pt. System głosowania w Wielkiej Brytanii):

System głosowania Wybory, w których jest stosowany
First Past the Post (FPTP) 

System FPTP, tzw.: „pierwszy na 
mecie” większości względnej

(zwycięzca bierze wszystko – wyborca 
wybiera tylko jednego kandydata spo-
śród zgłoszonych)

Izba Gmin
Wybory lokalne w Anglii i Walii

The Supplementary Vote

System głosu uzupełniającego

Burmistrz Londynu i wszyscy inni wybierani burmistrzowie Anglii i Walii, 
gdzie jest więcej niż dwóch kandydatów.
Komisarze ds. policji i przestępczości

System pojedynczego głosu przechod-
niego

Single Transferable Vote (STV)*

Zgromadzenie Irlandii Północnej
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Irlandii Północnej 
Wybory lokalne w Szkocji
Wybory lokalne w Irlandii Północnej

System dodatkowego reprezentanta 
Additional Member System

Parlament Szkocji
Zgromadzenie Narodowe Walii
Zgromadzenie Londynu

System zamkniętych list partyjnych

Closed Party List system

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii

* Jest to proporcjonalna metoda wyłaniania reprezentantów parlamentarnych, w której proporcjonalność uzy-
skana jest nie za pomocą list partyjnych, ale poprzez indywidualne głosowanie (na osobę). Wyborca głosuje poprzez 
wskazanie swojej preferencji wobec każdego kandydata na liście, szeregując wszystkich kandydatów w okręgu od 
najbardziej do najmniej pożądanego. Wynik odzwierciedla więc preferencje wszystkich wyborców, którzy oddali 
ważny głos. W ten sposób spełniony zostaje warunek proporcjonalności.

4. Głosując w Systemie Dodatkowego Reprezentanta wyborca oddaje dwa głosy. Pierwszy 
głos oddaje na konkretnego kandydata w okręgu wyborczym. Drugi, na oddzielnej karcie do 
głosowania, oddaje na zarejestrowaną w regionie listę partyjną (bez możliwości wskazania 
preferencji osobowych). 

System zamkniętej listy partyjnej jest stosowany w Wielkiej Brytanii od 1999 r. w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego (w Irlandii Północnej w wyborach do PE stosowany jest 
system pojedynczego głosu przechodniego – Single Transferable Vote). 

5. Brak odpowiedzi.
6. Karty do głosowania są przewożone z lokali wyborczych do okręgowego centrum licze-

nia głosów. Głosy są tam liczone przez pracowników władz lokalnych pod kierownictwem 
przewodniczącego komisji wyborczej dla danego okręgu (starszy administrator wyborczy, któ-
ry odpowiada w całości za wybory w tym okręgu). Kandydaci w wyborach parlamentarnych 
i ich przedstawiciele mogą być obserwatorami procesu liczenia głosów.

7. Brytyjska Komisja Wyborcza publikuje wskazówki dla administratorów wyborczych, 
którzy biorą udział w liczeniu głosów. Pracownicy Komisji obserwują liczenie głosów; nie 
mogą oni uczestniczyć w liczeniu głosów. 

8. Wyniki głosowania nie są podawane do wiadomości publicznej w lokalach wyborczych; lo-
kale wyborcze są wykorzystywane wyłącznie do głosowania. Głosy liczone są centralnie w miej-
scach leżących na obszarze danych samorządów (często w centrach administracyjno-kulturalnych 
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dzielnicy lub miasta), a wyniki są ogłaszane przez przewodniczącego komisji wyborczej dla tego 
okręgu wyborczego.

9. Głosy są liczone w centrum liczenia głosów w okręgu wyborczym lub na obszarze dane-
go samorządu. Po zamknięciu lokali wyborczych (o 22.00) karty do głosowania przewożone 
są z lokali wyborczych do centrów liczenia głosów.

10. W wyborach parlamentarnych, przy zastosowaniu większościowego systemu First past 
the Post (FPTP), kandydatem wygrywającym jest ten, który uzyskał największą liczbę gło-
sów. W głosowaniach opartych o inne systemy (patrz odpowiedź na pyt. 3) stosowane są inne 
zasady obliczeń.

11. Wyniki wyborów są ogłaszane:
• do Parlamentu Europejskiego – są ogłaszane dopiero po zakończeniu głosowania we 

wszystkich państwach UE;
• parlamentarnych – na drugi dzień po wyborach. Liczenie głosów rozpoczyna się w ciągu 

czterech godzin od zamknięcia lokali wyborczych (o godzinie 22.00). Wyniki w każdym 
okręgu wyborczym są ogłaszane w miejscu liczenia przez przewodniczącego komisji 
wyborczej, a szczegóły dotyczące zwycięzcy są przesyłane Sekretarzowi Korony, który 
wpisuje nazwiska wybranych członków Izby Gmin do księgi przechowywanej w Urzę-
dzie Korony. Wyniki są przekazywane zaraz po zakończeniu liczenia, na ogół w piątek 
we wczesnych godzinach rannych (dniem głosowania w Wielkiej Brytanii jest czwartek);

• samorządowych – tak szybko, jak to jest możliwe po zakończeniu głosowania.
12. Komisja wyborcza składa się z siedmiu Komisarzy Wyborczych powoływanych przez 

królową na podstawie rekomendacji Izby Gmin. Komisarze są powoływani na okres nieprze-
kraczający dziesięciu lat, z możliwością ponownego powołania na drugą kadencję.

Komisja ta nie jest organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyborów w Wielkiej 
Brytanii. Brytyjska Komisja Wyborcza wspiera jedynie administrację wyborczą, zapewniając 
doradztwo i wsparcie dla administratorów. Administrowanie wyborami jest realizowane przez 
wydziały władz lokalnych ds. wyborów. 

Ponadto komisja prowadzi rejestr partii politycznych oraz kontroluje ich finansowanie.

WŁOCHY

1. Tak.
a. Nie.
b. Nie dotyczy.
c. Tylko z zagranicy.
d. Nie. 
e. W szpitalach, w których jest mniej niż 200 łóżek, głosy wyborców hospitalizowa-

nych są zbierane przez przewodniczącego lokalu wyborczego, na którego terytorium 
znajduje się szpital. W szpitalach, w których jest co najmniej 200 łóżek, tworzone są 
oddzielne lokale wyborcze.

f. Nie.
2. Jeden złożony arkusz papieru.
3. System proporcjonalny z premią większościową. Obowiązuje próg wyborczy przy po-

dziale mandatów. Obecnie parlament rozpatruje ustawę reformującą system wyborczy.
4. Obowiązują zamknięte listy. 
5. Komisja wyborcza stopnia podstawowego składa się z: przewodniczącego, czterech 

członków i sekretarza. Przewodniczący jest wybierany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego 
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spośród określonych kategorii osób, tj. sędziów, adwokatów lub spośród obywateli, którzy 
w ocenie Prezesa Sądu Apelacyjnego mogą pełnić te funkcje.

Członkowie komisji wyborczej są wybierani przez urzędnika samorządowego spośród wy-
borców gminy, którzy przeszli specjalne szkolenie i zostali zarejestrowani jako urzędnicy wy-
borczy.

Nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego, sekretarza i urzędnika wyborczego osoby po-
wyżej 70. roku życia, kandydaci startujący w wyborach i pracownicy niektórych grup zawo-
dowych (wojskowi, pracownicy ministerstwa spraw wewnętrznych, komunikacji i transportu, 
sekretarze gmin, pracownicy służby zdrowia).

6. Głosy liczone są przez członków obwodowej komisji wyborczej; pomagają przy tym 
osoby wyznaczone przez partie uczestniczące w wyborach. 

7. Wyborcy w okręgu wyborczym mogą uczestniczyć w operacji liczenia głosów w okręgo-
wej komisji wyborczej (drugiego stopnia).

8. Wyniki wyborów nie są podawane w lokalu wyborczym.
9. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej lub dwóch wydelegowanych urzędników 

z tej komisji dostarczają osobiście kopię protokołu z liczenia głosów urzędnikowi sądu, który 
wysyła ją do Sądu Apelacyjnego, będącego główną siedzibą okręgowej komisji wyborczej.

10. Ostateczne wyniki wyborów oparte są na protokołach dostarczonych przez obwodowe 
komisje wyborcze.

11. Wyniki wszystkich rodzajów wyborów są podawane po kilku dniach od ich zakończenia. 
12. Państwowe Biuro Wyborcze (komisja wyborcza najwyższego stopnia) składa się 

z 5 sędziów Sądu Kasacyjnego (najwyższego sądu). Są oni wybierani i mianowani przez pre-
zesa Sądu Kasacyjnego.
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Załącznik 2 

Ankieta dotycząca procedury przeprowadzania głosowania i metod liczenia głosów 
w wyborach, skierowana do państw członkowskich Europejskiego Centrum Badań Par-
lamentarnych i Dokumentacji

1. Czy oprócz głosowania osobistego w lokalu wyborczym prawo wyborcze dopuszcza inne 
metody głosowania?

a. Czy dopuszczone jest głosowanie poprzez pełnomocnika? 
b. Jeżeli istnieje głosowanie przez pełnomocnika – w jaki sposób dokonywany jest akt 

upoważnienia, kto odbiera upoważnienie od wyborcy? 
c. Czy dopuszczone jest głosowanie korespondencyjne? 
d. Czy dopuszczone jest głosowanie elektroniczne – przez Internet zdalnie bądź w lokalu 

wyborczym? 
e. Czy istnieje możliwość osobistego głosowania poza lokalem wyborczym (mobilna 

urna), a jeśli tak – w jakich jest to przypadkach i kto dojeżdża z urną do wyborcy? 
f. Czy dopuszczone są inne metody głosowania?

2. Jaki rodzaj karty do głosowania stosowany jest w Państwa kraju: pojedyncza karta, ksią-
żeczka, płachta czy system kopertowy?

3. Jaki jest obowiązujący w Państwa kraju system głosowania: proporcjonalny czy więk-
szościowy?

4. Jeżeli system proporcjonalny, czy jest to system otwartych list (gdzie wyborca dokonuje 
wyboru nie tylko ugrupowania politycznego, ale i konkretnego kandydata z listy kandydatów 
danego ugrupowania), czy system zamkniętych list (gdzie wyborca popiera wyłącznie listę 
i jej lidera)?

5. Kto i w jaki sposób powoływany jest do komisji wyborczej szczebla podstawowego?
6. Kto i w jaki sposób dokonuje przeliczenia głosów z urn wyborczych i jakie są prawnie 

dopuszczone metody społecznej kontroli przeliczania głosów?
7. Czy istnieje prawna możliwość społecznej kontroli procesu liczenia głosów na szczeblu 

okręgowym lub krajowym? Czy są dopuszczani obserwatorzy z ramienia partii politycznych 
i komitetów wyborczych w komisjach wyborczych ponadlokalnych? 

8. W jaki sposób podawane są do wiadomości publicznej wyniki głosowania w konkretnym 
punkcie wyborczym?

9. Jaką metodą przekazywane są wyniki głosowania z punktu wyborczego do organu nad-
zorującego wybory na wyższym szczeblu?

10. Jaką metodą ustalane są ogólnokrajowe wyniki głosowania, czy na podstawie protoko-
łów wyborczych, dostarczanych przez komisje wyborcze, czy na podstawie raportów przeka-
zywanych drogą elektroniczną ?

11. Którego dnia po wyborach podawane są zazwyczaj oficjalne wyniki 
a. wyborów do Parlamentu Europejskiego;
b. wyborów parlamentarnych;
c. wyborów samorządowych? 

12. W jaki sposób powoływany jest organ odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów 
i ogłoszenie wyników na szczeblu ogólnokrajowym?
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