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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy 

(druk nr 901) 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. – KODEKS WYBORCZY (Dz. U. Nr 21, 

poz. 112, z późn. zm.) 

Art. 14. 

[§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 

tworzy się stałe obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą, 

jeżeli na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców i jeżeli istnieje możliwość 

przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego 

zakończeniu.] 

<§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej tworzy się obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za 

granicą, jeżeli na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców i jeżeli istnieje 

możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania 

niezwłocznie po jego zakończeniu.> 

§ 2. Obwody głosowania, o których mowa w § 1, tworzy, w drodze rozporządzenia, minister 

właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji 

Wyborczej, określając ich liczbę oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. W 

rozporządzeniu tym wskazuje się ponadto co najmniej jedną obwodową komisję 

wyborczą na obszarze właściwości terytorialnej każdego konsula właściwą dla celów 

głosowania korespondencyjnego. 

§ 3. Obwody głosowania, o których mowa w § 1, wchodzą w skład okręgu wyborczego 

właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. 

[Art. 15. 

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 

tworzy się odrębne obwody głosowania dla wyborców przebywających na polskich 
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statkach morskich, które znajdują się w podróży w okresie obejmującym dzień wyborów, 

jeżeli przebywa na nich co najmniej 15 wyborców i jeżeli istnieje możliwość przekazania 

właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu. 

§ 2. W rozumieniu niniejszego kodeksu polskim statkiem morskim jest statek będący w całości 

własnością polskiego armatora mającego siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, 

podnoszący polską banderę i dowodzony przez polskiego kapitana. 

§ 3. Obwody głosowania, o których mowa w § 1, tworzy, w drodze rozporządzenia, minister 

właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji 

Wyborczej, na wniosek armatora zgłoszony najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów. 

§ 4. Obwody głosowania, o których mowa w § 1, wchodzą w skład okręgu wyborczego 

właściwego dla siedziby armatora.] 

<Art. 15.  

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej tworzy się obwody głosowania dla wyborców przebywających na polskich 

statkach morskich, które znajdują się w podróży w okresie obejmującym dzień 

wyborów, jeżeli przebywa na nich co najmniej 15 wyborców i jeżeli istnieje 

możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania 

niezwłocznie po jego zakończeniu. 

§ 2. W rozumieniu kodeksu polskim statkiem morskim jest statek podnoszący polską 

banderę i dowodzony przez polskiego kapitana. 

§ 3. Obwody głosowania, o których mowa w § 1, tworzy, w drodze rozporządzenia, 

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej 

Komisji Wyborczej, na wniosek kapitana statku zgłoszony najpóźniej w 30 dniu 

przed dniem wyborów. 

§ 4. Obwody głosowania, o których mowa w § 1, wchodzą w skład okręgu wyborczego 

właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.> 

Art. 16. 

§ 1. Wójt podaje, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców najpóźniej w 30 dniu 

przed dniem wyborów informację o: 

1)   numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania; 
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2)   wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów; 

3)   lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych; 

4)   możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. 

Jeden egzemplarz obwieszczenia jest przekazywany niezwłocznie komisarzowi wyborczemu. 

§ 2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1, wójt zamieszcza najpóźniej w 30 dniu przed 

dniem wyborów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 2a. Jeżeli po wydaniu obwieszczenia, o którym mowa w § 1, nastąpiła zmiana siedziby 

obwodowej komisji wyborczej, o której mowa w art. 13a § 2a, wójt niezwłocznie podaje, 

w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców informacje, o których mowa w § 1, 

uwzględniające dokonane zmiany oraz zamieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Przepis § 1 zdanie drugie stosuje się. 

§ 3. Obowiązek, o którym mowa w § 1, w odniesieniu do obwodów głosowania utworzonych 

za granicą ciąży na konsulach. Wykonanie tego obowiązku powinno nastąpić najpóźniej 

w 21 dniu przed dniem wyborów. 

§ 4. O utworzeniu obwodu głosowania na polskim statku morskim kapitan statku 

niezwłocznie zawiadamia wyborców. 

<Art. 16a. 

§ 1. Wójt, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, przekazuje wyborcom w stałych 

obwodach głosowania, w formie druku bezadresowego umieszczanego w oddawczych 

skrzynkach pocztowych, informację o sposobie głosowania oraz warunkach ważności 

głosu w danych wyborach. 

§ 2. Działania informacyjne, o których mowa w § 1, gmina wykonuje jako zadanie 

zlecone. 

§ 3. Wzór informacji, o której mowa w § 1, w odniesieniu do danych wyborów określa 

Państwowa Komisja Wyborcza.> 

Art. 34. 

§ 1. Wyborcy przebywający na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w 

dniu wyborów wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez kapitana statku. 

§ 2. Wpisu dokonuje się na podstawie wniosku wyborcy zgłoszonego najpóźniej w 3 dniu 

przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, 

datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL lub numer ważnego polskiego paszportu oraz 
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adres zamieszkania. W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 

polskimi wniosek powinien zawierać numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania. 

§ 3. Przepis art. 32 § 1 stosuje się odpowiednio do wyborców przebywających na polskich 

statkach morskich, z tym że zaświadczenie wydaje kapitan statku, który sporządził spis 

wyborców. 

[§ 4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej 

Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i aktualizacji 

spisu wyborców, o którym mowa w § 1, a także sposób powiadamiania urzędów gmin o 

objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju i sposób wydawania i 

ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania, mając na względzie konieczność 

zapewnienia możliwości weryfikacji danych zawartych w spisie wyborców, 

bezpieczeństwa wprowadzania i przetwarzania tych danych, ich przekazywania i odbioru, 

zabezpieczenia zaświadczenia przed sfałszowaniem oraz zasadę, zgodnie z którą można 

być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.] 

<§ 4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii 

Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór oraz sposób 

sporządzania i aktualizacji spisu wyborców, o którym mowa w § 1, oraz wzór i 

sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale 

zamieszkałych w kraju, a także wzór oraz sposób wydawania i ewidencjonowania 

zaświadczeń o prawie do głosowania, mając na względzie konieczność zapewnienia 

możliwości weryfikacji danych zawartych w spisie wyborców, bezpieczeństwa 

wprowadzania i przetwarzania tych danych, ich przekazywania i odbioru, 

zabezpieczenia zaświadczenia przed sfałszowaniem oraz zasadę, zgodnie z którą 

można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.> 

 

Art. 35. 

§ 1. Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty lub w 

przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadający 

ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość wpisywani są do spisu 

wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. 
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§ 2. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, 

telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno 

zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, 

oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu a 

także miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą - miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. W 

przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, zgłoszenie 

powinno zawierać numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także 

miejsce i datę jego wydania. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem 

wyborów. 

§ 3. Przepis art. 32 § 1 stosuje się odpowiednio do wyborców przebywających za granicą i 

posiadających ważne polskie paszporty, z tym że zaświadczenie wydaje konsul, który 

sporządził spis wyborców. 

[§ 4. Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji 

Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i aktualizacji spisu 

wyborców, o którym mowa w § 1, a także sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych 

spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju i sposób wydawania i 

ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania, mając na względzie konieczność 

zapewnienia możliwości weryfikacji danych zawartych w spisie wyborców, 

bezpieczeństwa wprowadzania i przetwarzania tych danych, ich przekazywania i odbioru, 

zabezpieczenia zaświadczenia przed sfałszowaniem oraz zasadę, zgodnie z którą można 

być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.] 

<§ 4. Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej 

Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór oraz sposób 

sporządzania i aktualizacji spisu wyborców, o którym mowa w § 1, oraz wzór i 

sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale 

zamieszkałych w kraju, a także wzór oraz sposób wydawania i ewidencjonowania 

zaświadczeń o prawie do głosowania, mając na względzie konieczność zapewnienia 

możliwości weryfikacji danych zawartych w spisie wyborców, bezpieczeństwa 

wprowadzania i przetwarzania tych danych, ich przekazywania i odbioru, 

zabezpieczenia zaświadczenia przed sfałszowaniem oraz zasadę, zgodnie z którą 

można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.> 
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§ 5. Na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których 

można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego za dokument równorzędny z 

ważnym polskim paszportem uważa się ważny dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 40. 

§ 1. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. 

[§ 2. Na karcie do głosowania zamieszcza się informację o sposobie głosowania. 

§ 3. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. Wielkość i rodzaj 

czcionek oraz wielkość kratek przeznaczonych na postawienie znaku "x" powinny być 

jednakowe dla oznaczeń wszystkich list i nazwisk kandydatów.] 

<§ 2. Na karcie do głosowania zamieszcza się informację o sposobie głosowania oraz 

warunkach ważności głosu. 

§ 3. Karta do głosowania jest jedną kartką zadrukowaną jednostronnie. Wielkość i 

rodzaj czcionek oraz wielkość kratek przeznaczonych na postawienie znaku „x” są 

jednakowe dla oznaczeń wszystkich list i nazwisk kandydatów.> 

<§ 3a. W przypadku, gdy opracowanie lub wykonanie karty do głosowania zgodnie z 

przepisem § 3 zdanie pierwsze nie jest możliwe lub powodowałoby znaczne trudności 

w posługiwaniu się kartą, Państwowa Komisja Wyborcza może zdecydować, że karta 

do głosowania w danych wyborach będzie składać się z odpowiedniej liczby 

zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek. 

§ 3b. W przypadku, o którym mowa w § 3a, na pierwszej kartce karty do głosowania 

zamieszcza się wyłącznie informację o sposobie głosowania i warunkach ważności 

głosu, natomiast na drugiej kartce karty do głosowania –spis treści karty do 

głosowania.> 

§ 4. Na karcie do głosowania oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej 

komisji wyborczej oraz drukuje się, w przypadku wyborów: 

1)   Prezydenta Rzeczypospolitej - odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej; 

2)   do Sejmu, do Senatu i do Parlamentu Europejskiego - odcisk pieczęci okręgowej 

komisji wyborczej; 

3)   do rad i wyborów wójta - odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej. 

§ 5. Wzór kart do głosowania ustala Państwowa Komisja Wyborcza. 
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Art. 41. 

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo 

poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu. 

<Art. 41a  

§ 1. Urna wyborcza jest wykonana z przezroczystego materiału. 

§ 2. Urna wyborcza jest wykonana w taki sposób, aby: 

1) w czasie głosowania nie było możliwe wrzucenie kart do urny w inny sposób niż 

przez przeznaczony do tego otwór; 

2) nie było możliwe wyjęcie kart z urny przed otwarciem urny, o którym mowa w 

art. 71 § 1, ani wysypanie się kart z urny. 

§ 3. Wzory urn wyborczych ustala Państwowa Komisja Wyborcza uwzględniając rodzaj 

i wielkość obwodów głosowania.> 

Art. 42.  

§ 1. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest 

pusta, po czym zamyka się urnę wyborczą i opieczętowuje ją pieczęcią komisji oraz 

sprawdza, czy na miejscu znajduje się spis wyborców i potrzebna liczba kart do 

głosowania właściwych dla przeprowadzanych wyborów, jak również czy w lokalu 

wyborczym znajduje się odpowiednia liczba łatwo dostępnych miejsc zapewniających 

tajność głosowania. 

§ 2. Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny wyborczej nie wolno otwierać. 

§ 3. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym muszą 

być równocześnie obecne co najmniej 3 osoby wchodzące w skład obwodowej komisji 

wyborczej, przy czym jedną z nich powinien być przewodniczący komisji lub jego 

zastępca, z zastrzeżeniem art. 43. 

§ 4. W dniu głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej 

komisji wyborczej mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego 

zgodnie z przepisami kodeksu, mężowie zaufania. 

<§ 5. Od podjęcia przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w § 1, 

do rozpoczęcia głosowania oraz od zamknięcia lokalu wyborczego do podpisania 

protokołu, o którym mowa w art. 75 § 1, czynności obwodowej komisji wyborczej w 
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obwodach głosowania na obszarze kraju mogą być rejestrowane przez mężów 

zaufania z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących. 

§ 6. Materiały zawierające zarejestrowany przebieg czynności, o których mowa w § 5, 

mogą być udostępniane wyłącznie na potrzeby postępowania przed sądami i 

organami prokuratury. 

§ 7. Udostępnianie materiałów zawierających zarejestrowany przebieg czynności, o 

których mowa w § 5, w celach innych niż określone w § 6, jest zabronione.> 

Art. 52. 

§ 1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej 

dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. 

§ 2. Po wykonaniu czynności, o której mowa w § 1, wyborca otrzymuje od komisji kartę do 

głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów, opatrzoną jej pieczęcią. Wyborca 

potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem w przeznaczonej na to 

rubryce spisu wyborców. 

§ 3. Wyborca głosujący za granicą otrzymuje kartę do głosowania wyłącznie po okazaniu 

obwodowej komisji wyborczej ważnego polskiego paszportu lub w przypadku obywatela 

Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim innego ważnego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość. Na terenie państw Unii Europejskiej oraz państw, do których 

można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego stosuje się przepisy art. 35 

§ 5.  

§ 4. Wyborcę przedkładającego komisji zaświadczenie o prawie do głosowania dopuszcza się 

do głosowania po uprzednim wpisaniu go do spisu wyborców. Zaświadczenie o prawie do 

głosowania załącza się do spisu wyborców. 

§ 5. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca w lokalu wyborczym 

zapewniającego tajność głosowania. 

§ 6. Wyborca wrzuca kartę do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu lokalu 

wyborczego. 

§ 7. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana 

była niewidoczna. 

<§ 8. Wyborca może wrzucić kartę do głosowania do urny wyborczej w kopercie na 

kartę do głosowania. 
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§ 9. Dostępność kopert na karty do głosowania w lokalu wyborczym na obszarze kraju 

zapewnia wójt w ramach zadań zleconych gminie, a w lokalu wyborczym za granicą 

– konsul.”> 

Art. 53b. 

[§ 1. Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza wójtowi, a za granicą 

konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów.] 

<§ 1. Zamiar głosowania korespondencyjnego: 

1) w kraju wyborca zgłasza wójtowi do 15 dnia przed dniem wyborów; 

2) za granicą wyborca zgłasza konsulowi do 18 dnia przed dniem wyborów.> 

§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub 

w formie elektronicznej. 

§ 3. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię 

ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których 

dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, 

albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego. 

§ 4. W przypadku wyborcy głosującego w kraju zgłoszenie, o którym mowa w § 1, powinno 

dodatkowo zawierać oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej 

gminie. 

§ 5. W przypadku wyborcy głosującego za granicą zgłoszenie, o którym mowa w § 1, 

powinno dodatkowo zawierać oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer 

ważnego polskiego paszportu, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego 

obywatelem polskim - numer ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz 

wskazanie miejsca i daty jego wydania, a także - w przypadku obywatela polskiego 

czasowo przebywających za granicą - oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru 

wyborców. 

§ 6. W przypadku wyborcy, o którym mowa w art. 53a § 3, głosującego w wyborach do 

organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta, do 

zgłoszenia, o którym mowa w § 1, dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego 

organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 

§ 7. W zgłoszeniu, o którym mowa w § 1, wyborca głosujący w kraju może zażądać 

dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w 

alfabecie Braille'a. 
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§ 8. Jeżeli głosowanie korespondencyjne ma dotyczyć wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 

albo wyborów wójta zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy 

również ponownego głosowania. 

§ 9. W przypadkach, o których mowa w art. 295 § 1 i 2, zgłoszenie zamiaru głosowania 

korespondencyjnego jest wspólne dla wszystkich przeprowadzanych w danym dniu 

wyborów. 

§ 10. W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, 

zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się 

po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że wyborca zwrócił pakiet wyborczy 

w stanie nienaruszonym. 

Art. 53f. 

[§ 1. Konsul niezwłocznie po otrzymaniu od właściwej komisji wyborczej kart do głosowania, 

jednak nie później niż 10 dni przed dniem wyborów, wysyła pakiet wyborczy do wyborcy 

wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za 

granicą, z zastrzeżeniem § 2.] 

<§ 1. Konsul niezwłocznie po otrzymaniu od właściwej komisji wyborczej kart do 

głosowania, jednak nie później niż 13 dni przed dniem wyborów, wysyła pakiet 

wyborczy do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar 

głosowania korespondencyjnego za granicą, z zastrzeżeniem § 2.”> 

§ 2. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeżeli zadeklarował to 

w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. 

§ 3. Przepisy art. 53e § 2, 10 i 11 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Pakiety wyborcze niedoręczone wyborcy na wskazany przez niego adres lub nieodebrane 

przez wyborcę pozostają w depozycie konsula do czasu stwierdzenia ważności wyborów 

przez Sąd Najwyższy. 

§ 5. Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji 

Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia oraz 

aktualizacji wykazu pakietów wyborczych, tak aby zapewnić sprawność i rzetelność 

postępowania. 

Art. 53g. 

§ 1. W skład pakietu wyborczego wchodzi: 

  pkt()1)  koperta zwrotna; 
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  pkt()2)  karta lub karty do głosowania; 

pkt()3)  koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej "kopertą na kartę do 

głosowania"; 

  pkt()4)  instrukcja głosowania korespondencyjnego; 

  pkt()5)  nakładka lub nakładki na kartę lub karty do głosowania sporządzone w alfabecie 

Braille'a - jeżeli wyborca zażądał ich przesłania; 

  pkt()6)  oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. 

<§ 1a. Obwodowa komisja wyborcza opieczętowuje karty do głosowania swoją 

pieczęcią.> 

§ 2. Na formularzu oświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 6, umieszcza się imię (imiona), 

nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy. 

§ 3. W przypadku głosowania w kraju na kopercie na pakiet wyborczy oraz na kopercie 

zwrotnej umieszcza się oznaczenie "przesyłka wyborcza". 

§ 4. W przypadku głosowania w kraju na kopercie zwrotnej umieszcza się adres właściwej 

obwodowej komisji wyborczej, a za granicą - adres właściwego konsula. 

§ 5. Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie "koperta na kartę do 

głosowania". 

§ 6. Na kopercie zwrotnej i kopercie na kartę do głosowania nie można umieszczać żadnych 

innych oznaczeń poza wymienionymi w § 3-5 oraz art. 53k § 3. 

§ 7. Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały, wzór i rozmiar koperty na 

pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia, o 

którym mowa w § 1 pkt 6 oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając 

konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności 

instrukcji. 

Art. 53j. 

§ 1. Minister właściwy do spraw łączności, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 

spraw administracji publicznej oraz Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze 

rozporządzenia, dla głosowania w kraju: 

1)  tryb odbierania kopert zwrotnych od wyborców oraz dostarczania ich do obwodowych 

komisji wyborczych, 

2)  tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 53e § 9 zdanie drugie, 
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3)  tryb przekazywania kopert zwrotnych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego 

Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 53i § 1 

- mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek. 

§ 2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Państwowej 

Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia tryb odbierania oraz 

przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed 

dniem głosowania mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania 

wyborów oraz konieczność zabezpieczenia kopert zwrotnych i kart do głosowania. 

§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały, dla głosowania w kraju: 

1)  sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji 

wyborczej do zakończenia głosowania, 

2)  sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji 

wyborczej po zakończeniu głosowania, 

3)  sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na 

kartę do głosowania, 

4)  sposób postępowania z kopertami zwrotnymi niezawierającymi podpisanego 

oświadczenia, o którym mowa w art. 53g § 1 pkt 6, 

5)  sposób postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę 

- mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz 

konieczność zabezpieczenia pakietów wyborczych, a w szczególności kopert 

zwrotnych i kart do głosowania. 

§ 4. Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji 

Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, dla głosowania za granicą: 

[1)  tryb przekazywania pakietu wyborczego,] 

<1) tryb przekazywania wyborcy pakietu wyborczego;> 

2)  tryb odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed 

dniem głosowania, 

3)  tryb przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu 

zakończenia głosowania, 

4)  tryb przekazywania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych 
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- mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz 

ochrony pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do 

głosowania. 

§ 5. Państwowa Komisja Wyborcza, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw 

zagranicznych, określi, w drodze uchwały, dla głosowania za granicą: 

1)  sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji 

wyborczej do zakończenia głosowania, 

2)  sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na 

kartę do głosowania, 

3)  sposób postępowania z kopertami zwrotnymi niezawierającymi podpisanego 

oświadczenia, o którym mowa w art. 53g § 1 pkt 6, 

4)  sposób postępowania z pakietami wyborczymi, o których mowa w art. 53f § 4, oraz 

kopertami zwrotnymi, o których mowa art. 53i § 2 

- mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz 

ochrony pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do 

głosowania. 

[Art. 53l. 

W ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ponownych 

wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej skróceniu ulegają następujące terminy: 

1)  o którym mowa w art. 53b § 1 - do 10 dnia przed dniem głosowania lub wyborów; 

2)  o którym mowa w art. 53f § 1 - do 7 dnia przed dniem głosowania lub wyborów.] 

<Art. 53l.  

W ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ponownych 

wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej skróceniu ulegają następujące terminy:  

1) o którym mowa w art. 53b § 1 pkt 1 – do 10 dnia przed dniem głosowania lub 

wyborów; 

2) o którym mowa w art. 53b § 1 pkt 2 – do 11 dnia przed dniem głosowania lub 

wyborów; 

3) o którym mowa w art. 53f § 1 – do 9 dnia przed dniem głosowania lub wyborów.> 
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Art. 69. 

 § 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki 

głosowania w obwodzie. 

§ 2. 
(97)

 Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu dwóch dni, obwodowa komisja wyborcza 

ustala wyniki głosowania po zakończeniu głosowania w drugim dniu. 

§ 3. Obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie odpowiednio do 

przeprowadzanych wyborów. 

<§ 3a. Czynności obwodowej komisji wyborczej związane z ustalaniem wyników 

głosowania w obwodzie wykonują wspólnie wszyscy obecni członkowie komisji.> 

§ 4. Warunki ważności głosu określają przepisy szczególne kodeksu. 

 

Art. 71. 

[§ 1. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w art. 70, 

przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym 

komisja liczy wyjęte z niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i liczbę 

kart nieważnych.] 

<§ 1. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w 

art. 70, przewodniczący komisji otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy 

wyjęte z urny karty do głosowania i ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart 

nieważnych oraz, odpowiednio do przeprowadzanych wyborów, liczbę głosów 

ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów albo na poszczególne listy 

kandydatów i każdego kandydata z tych list, a także liczbę głosów nieważnych.> 

§ 2. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się pod 

uwagę przy obliczeniach, o których mowa w § 1. 

§ 3. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od 

liczby kart wydanych, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej 

niezgodności. 

Art. 75. 

§ 1. Obwodowa komisja wyborcza sporządza, w dwóch egzemplarzach, protokół głosowania 

w obwodzie właściwy dla przeprowadzanych wyborów. 

[§ 2. W protokole, o którym mowa w § 1, wymienia się odpowiednio dane, o których mowa w 

art. 70 § 2, oraz, odpowiednio do przeprowadzanych wyborów, liczbę głosów nieważnych, 
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liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów albo na poszczególne 

listy kandydatów i każdego kandydata z tych list.] 

<§ 2. W protokole, o którym mowa w § 1, wymienia się odpowiednio dane, o których 

mowa w art. 70 § 2, oraz, odpowiednio do przeprowadzanych wyborów, liczbę 

głosów nieważnych z podaniem przyczyny ich nieważności, liczbę głosów ważnych 

oddanych na poszczególnych kandydatów albo na poszczególne listy kandydatów i 

każdego kandydata z tych list.> 

§ 3. W protokole wymienia się ponadto liczby, o których mowa w art. 70 § 3 i art. 71 § 1, a 

także liczbę wyborców głosujących przez pełnomocnika. 

§ 4. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia 

zarządzenia i inne podjęte decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane z 

przebiegiem głosowania. 

§ 5. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej 

obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji. 

§ 6. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem 

konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole. 

§ 7. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym 

że nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie. 

§ 8. Wzory protokołów, o których mowa w § 1, ustala Państwowa Komisja Wyborcza. 

 

Art. 78. 

§ 1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do właściwej 

komisji wyborczej wyższego stopnia, w zapieczętowanej kopercie, jeden egzemplarz 

protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami komisji do zgłoszonych 

zarzutów, o których mowa w art. 75 § 6 i 7. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć 

przy przekazywaniu protokołu. 

[§ 2. Wyniki głosowania z obwodów utworzonych za granicą są przekazywane okręgowej 

komisji wyborczej właściwej dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy, a 

wyniki głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich - okręgowej 

komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora.] 
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<§ 2. Wyniki głosowania z obwodów utworzonych za granicą i na polskich statkach 

morskich są przekazywane okręgowej komisji wyborczej właściwej dla dzielnicy 

Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.> 

§ 3. Zasady i tryb przekazywania właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia wyników 

głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania, o których mowa w § 2, 

określi Państwowa Komisja Wyborcza, po zasięgnięciu opinii odpowiednio ministra 

właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw gospodarki 

morskiej. 

Art. 157. 

§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym najwyższym organem wyborczym właściwym 

w sprawach przeprowadzania wyborów i referendów. 

§ 2. W skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi: 

1)  3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wskazanych przez Prezesa Trybunału 

Konstytucyjnego; 

2)  3 sędziów Sądu Najwyższego, wskazanych przez Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego; 

<§ 2a. Kadencja członka Państwowej Komisji Wyborczej wynosi 9 lat.”> 

3)  3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazanych przez Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

§ 3. Sędziów, o których mowa w § 2, powołuje w skład Państwowej Komisji Wyborczej 

Prezydent Rzeczypospolitej, w drodze postanowienia. 

§ 4. W skład Państwowej Komisji Wyborczej może wchodzić lub zostać powołany także 

sędzia w stanie spoczynku. 

[§ 5. Państwowa Komisja Wyborcza wybiera ze swojego składu przewodniczącego i dwóch 

zastępców przewodniczącego.] 

<§ 5. Państwowa Komisja Wyborcza wybiera ze swojego składu i odwołuje 

przewodniczącego oraz dwóch zastępców przewodniczącego.> 

§ 6. Funkcję sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej pełni Szef Krajowego Biura 

Wyborczego, który uczestniczy w jej posiedzeniach z głosem doradczym. 

§ 7. Postanowienie, o którym mowa w § 3, podaje się do publicznej wiadomości oraz ogłasza 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 
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Art. 158. 

§ 1. [Wygaśnięcie członkostwa w Państwowej Komisji Wyborczej następuje w przypadku:] 

 <Wygaśnięcie członkostwa w Państwowej Komisji Wyborczej przed upływem 

kadencji następuje w przypadku:> 

1)   zrzeczenia się członkostwa; 

2)   o którym mowa w art. 153 § 2; 

3)   śmierci członka Komisji; 

[4)   ukończenia 70 lat przez członka Komisji będącego sędzią w stanie spoczynku;] 

<4) ukończenia 70 lat przez członka Komisji;> 

5)   odwołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej na uzasadniony wniosek Prezesa, który 

wskazał sędziego jako członka Komisji. 

§ 2. Uzupełnienie składu Państwowej Komisji Wyborczej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o jej powołaniu. Przepis art. 157 § 7 stosuje się odpowiednio. 

<Art. 158a.  

§ 1. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: 

1) reprezentuje Komisję; 

2) organizuje pracę Komisji; 

3) zwołuje, co najmniej raz na dwa miesiące, posiedzenia Komisji, przewodniczy 

obradom i czuwa nad ich przebiegiem; 

4) nadzoruje wykonanie uchwał Komisji; 

5) zleca wykonanie określonych zadań Krajowemu Biuru Wyborczemu i nadzoruje 

ich wykonanie; 

6) wykonuje czynności zlecone przez Komisję. 

§ 2. W czasie nieobecności przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej czynności 

wymienione w § 1 wykonują zastępcy przewodniczącego. Z upoważnienia 

przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, zastępcy przewodniczącego 

mogą wykonywać również inne czynności. 

§ 3. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej ustala podział czynności między 

zastępcami i informuje o tym Państwową Komisję Wyborczą.> 
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Art. 160. 

 § 1. Do zadań Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach związanych z przeprowadzaniem 

wyborów należy: 

1)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego; 

2)   sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz 

sporządzaniem spisów wyborców; 

3)   powoływanie okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie 

okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich 

ustawowych zadań; 

4)   powoływanie i odwoływanie komisarzy wyborczych; 

5)   rozpatrywanie skarg na działalność okręgowych komisji wyborczych oraz komisarzy 

wyborczych; 

6)   ustalanie wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych, a także wzorów 

pieczęci organów wyborczych niższego stopnia; 

7)   ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania i wyników wyborów w zakresie 

określonym przepisami szczególnymi kodeksu; 

8)   przedstawianie po każdych wyborach Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi 

Sejmu, Marszałkowi Senatu oraz Prezesowi Rady Ministrów informacji o realizacji 

przepisów kodeksu i ewentualnych propozycji ich zmian; 

[9)   prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych zwiększających wiedzę obywateli 

na temat prawa wyborczego, w szczególności zasad głosowania;] 

<9) prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych zwiększających wiedzę 

obywateli na temat prawa wyborczego, w szczególności zasad głosowania oraz 

warunków ważności głosu w danych wyborach;> 

10)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawach. 

§ 2. Działania, o których mowa w § 1 pkt 9, Państwowa Komisja Wyborcza realizuje w 

szczególności poprzez: 

1)   prowadzenie internetowego portalu informacyjnego; 

2)   przygotowywanie publikacji o charakterze informacyjnym; 

3)   przygotowywanie audycji informacyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję 

Polską oraz Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w wymiarze 
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i na zasadach określonych w przepisach o kampanii wyborczej w programach radia i 

telewizji. 

§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza w ramach działalności, o której mowa w § 1 pkt 9 i § 2, 

współdziała z organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536), do których celów statutowych należy rozwijanie demokracji, społeczeństwa 

obywatelskiego, podnoszenie aktywności wyborczej i upowszechnianie praw 

obywatelskich. 

§ 4. Państwowa Komisja Wyborcza ustala swój regulamin, regulamin komisarzy wyborczych 

oraz regulaminy okręgowych, rejonowych, terytorialnych i obwodowych komisji 

wyborczych, określając w nich w szczególności: 

1)   zasady i tryb pracy; 

2)   sposób wykonywania zadań; 

3)   sposób sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego. 

 

Art. 161. 

 § 1. Państwowa Komisja Wyborcza wydaje wytyczne wiążące komisarzy wyborczych i 

komisje wyborcze niższego stopnia oraz wyjaśnienia dla organów administracji rządowej 

i organów jednostek samorządu terytorialnego, a także podległych im jednostek 

organizacyjnych wykonujących zadania związane z przeprowadzeniem wyborów, jak i dla 

komitetów wyborczych oraz nadawców radiowych i telewizyjnych. 

§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza uchyla uchwały okręgowych i rejonowych komisji 

wyborczych oraz postanowienia komisarzy wyborczych podjęte z naruszeniem prawa lub 

niezgodne z jej wytycznymi i przekazuje sprawę właściwej komisji do ponownego 

rozpoznania bądź podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie. 

§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza podejmuje uchwały w zakresie swoich ustawowych 

uprawnień. 

<§ 4. Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej zapadają większością głosów w obecności 

co najmniej 5 członków, w tym przewodniczącego Komisji lub jednego z jego 

zastępców. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prowadzącego 

obrady, jeżeli nie wstrzymał się od głosu.> 
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Art. 182. 

§ 1. Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców: 

1)   w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w 21 

dniu przed dniem wyborów - wójt, 

2)   w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w 

wyborach wójtów najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów - właściwa terytorialna 

komisja wyborcza 

-   z zastrzeżeniem przepisów art. 183. 

[§ 2. W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się: 

1)   od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych 

lub upoważnione przez nich osoby; 

2)   jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub 

gminnych jednostek organizacyjnych.] 

<§ 2. W skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej dla obwodu: 

1) do 2000 mieszkańców powołuje się od 6 do 8 osób, 

2) od 2001 do 3000 mieszkańców powołuje się od 8 do 10 osób  

– spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub 

upoważnione przez nich osoby.> 

<§ 2a. W skład obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w § 2, powołuje się 

także jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych 

gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.> 

§ 3. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w 

zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach 

śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się: 

1)   od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych 

lub upoważnione przez nich osoby; 

2)   jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników jednostki, w której 

utworzony jest obwód. 

§ 4. Kandydatami, o których mowa w § 2 pkt 1 i w § 3 pkt 1, mogą być tylko osoby ujęte w 

stałym rejestrze wyborców danej gminy. 
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§ 5. Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po 

jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu 

wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na 

posłów, posłów do Parlamentu Europejskiego, radnych lub zarejestrowany został 

kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej, senatora lub wójta. Zgłoszenia w wyborach do 

Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się najpóźniej w 23 dniu 

przed dniem wyborów. Zgłoszenia w wyborach do organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów dokonuje się najpóźniej w 30 dniu 

przed dniem wyborów. 

§ 6. Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody 

osoby, której ma dotyczyć. 

§ 7. W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów 

przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze 

publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta. 

§ 8. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w § 5, jest mniejsza od 

dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu 

dokonuje wójt spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy. Przepis § 6 

stosuje się odpowiednio. 

§ 9. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej zwołuje wójt. 

§ 10. Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie 

przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 11. Państwowa Komisja Wyborcza określa sposób zgłaszania kandydatów na członków 

obwodowych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania tych 

komisji, w tym tryb przeprowadzenia losowania, o którym mowa w § 7. 

[Art. 183. 

 § 1. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach 

morskich i za granicą powołują spośród wyborców odpowiednio kapitanowie tych statków 

oraz konsulowie. Przepisy art. 182 § 3-10 stosuje się odpowiednio. 
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§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza określa, po porozumieniu odpowiednio z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw 

zagranicznych, tryb i termin powołania komisji, o których mowa w § 1.] 

<Art. 183.  

§ 1. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych za granicą 

powołują konsulowie spośród wyborców zamieszkałych na obszarze właściwości 

terytorialnej konsula. Przepisy art. 182 § 5–10 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za 

granicą powołuje się: 

1) od 4 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników 

wyborczych lub upoważnione przez nich osoby; 

2) jedną osobę wskazaną przez konsula. 

§ 3. Konsul może uzupełnić skład komisji powyżej dopuszczalnego minimalnego składu 

liczbowego komisji spośród wyborców zamieszkałych na obszarze właściwości 

terytorialnej konsula, jeżeli wymaga tego zachowanie sprawności przebiegu 

głosowania. Przepis art. 182 § 6 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych na polskich 

statkach morskich powołują spośród wyborców kapitanowie tych statków. Przepisy 

art. 182 § 3–10 stosuje się odpowiednio. 

§ 5. Państwowa Komisja Wyborcza określa, po porozumieniu odpowiednio z ministrem 

właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki 

morskiej, tryb i termin powołania komisji, o których mowa § 1 i 4.> 

Art. 184. 

§ 1. Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku: 

1)   zrzeczenia się członkostwa; 

2)   o którym mowa w art. 153 § 2; 

<2a) wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach przez osobę będącą zstępnym, 

wstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub 

przysposobionego członka komisji;> 

3)   śmierci członka komisji; 

4)   utraty prawa wybierania; 
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5)   niespełniania warunku, o którym mowa w art. 182 § 4; 

6)   odwołania. 

§ 2. Wójt odwołuje członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji. 

§ 3. W wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego organem właściwym do 

odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w przypadkach, o których mowa w § 2, 

jest właściwa terytorialnie komisja wyborcza wyższego stopnia. 

§ 4. Uzupełnienie składu obwodowej komisji wyborczej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o jej powołaniu. Przepis art. 182 § 10 zdanie drugie stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 228. 

§ 1. Ustalając wyniki głosowania w obwodzie, obwodowa komisja wyborcza oblicza liczbę: 

1)   wyborców uprawnionych do głosowania; 

2)   wyborców, którym wydano karty do głosowania; 

3)   wyborców głosujących przez pełnomocnika; 

4)   kart wyjętych z urny, w tym: 

a)  kart nieważnych, 

b)  kart ważnych; 

[5)   głosów nieważnych;] 

<5) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;> 

6)   głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów; 

7)   głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów; 

8)   głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tych list. 

§ 2. Liczby, o których mowa w § 1, wymienia się w protokole głosowania w obwodzie. 

Art. 229.  

Niezwłocznie po otrzymaniu protokołu głosowania w obwodzie okręgowa komisja wyborcza 

dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników głosowania w obwodzie. W razie 

stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników głosowania komisja zarządza ponowne 

ich ustalenie przez obwodową komisję wyborczą i powiadamia o tym Państwową Komisję 

Wyborczą. [Przepisy art. 69 § 3, art. 71, art. 73 i art. 228 stosuje się odpowiednio.] 

<Przepisy art. 69 § 3 i 3a, art. 71, art. 73 i art. 228 stosuje się odpowiednio.> 
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Art. 270. 

§ 1. Ustalając wyniki głosowania w obwodzie, obwodowa komisja wyborcza oblicza liczbę: 

1)   wyborców uprawnionych do głosowania; 

2)   wyborców, którym wydano karty do głosowania; 

3)   wyborców głosujących przez pełnomocnika; 

4)   kart wyjętych z urny, w tym: 

a)  kart nieważnych, 

b)  kart ważnych; 

[5)   głosów nieważnych;] 

<5) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;> 

6)   głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów; 

7)   głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów na senatora. 

§ 2. Liczby, o których mowa w § 1, wymienia się w protokole głosowania w obwodzie. 

 

Art. 357. 

§ 1. Po wykonaniu czynności określonych w art. 355 i art. 356 Państwowa Komisja Wyborcza 

sporządza protokół wyników głosowania w skali kraju oraz ogólnego podziału mandatów 

między komitety wyborcze. 

§ 2. W protokole wymienia się liczby: 

1)   wyborców uprawnionych do głosowania; 

2)   wyborców, którym wydano karty do głosowania; 

3)   wyborców głosujących przez pełnomocnika; 

4)   kart wyjętych z urny, w tym: 

a)  kart nieważnych, 

b)  kart ważnych; 

[5)   głosów nieważnych;] 

<5) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;> 

6)   głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów; 

7)   głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego komitetu 

wyborczego; 

8)   mandatów przypadających każdemu komitetowi wyborczemu uprawnionemu do 

uczestniczenia w podziale mandatów. 
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§ 3. W protokole wymienia się również komitety wyborcze, których listy kandydatów 

spełniają warunek, o którym mowa w art. 335, oraz komitety wyborcze, których listy 

kandydatów nie spełniają tego warunku. Do protokołu załącza się zestawienie, o którym 

mowa w art. 355. 

Art. 360. 

§ 1. Po ustaleniu wyników wyborów w każdym okręgu wyborczym Państwowa Komisja 

Wyborcza sporządza protokół wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. 

§ 2. W protokole zamieszcza się, oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego, wykaz list 

kandydatów zarejestrowanych w okręgu oraz wykaz list, które spełniły warunek, o którym 

mowa w art. 335, a także liczby: 

1)   wyborców uprawnionych do głosowania; 

2)   wyborców, którym wydano karty do głosowania; 

3)   wyborców głosujących przez pełnomocnika; 

4)   kart wyjętych z urny, w tym: 

a)  kart nieważnych, 

b)  kart ważnych; 

[5)   głosów nieważnych;] 

<5) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;> 

6)   głosów ważnych oddanych na każdą z list kandydatów; 

7)   głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów każdej z list kandydatów; 

8)   mandatów przypadających każdej liście kandydatów spełniającej warunek, o którym 

mowa w art. 335. 

§ 3. W protokole zamieszcza się także nazwiska i imiona wybranych posłów do Parlamentu 

Europejskiego z poszczególnych list. 

Art. 442. 

§ 1. Gminna komisja wyborcza sporządza zestawienie wyników głosowania w okręgu 

wyborczym, na urzędowym formularzu, w trzech egzemplarzach. 

§ 2. W zestawieniu wymienia się odpowiednio liczby: 

1)   osób uprawnionych do głosowania; 

2)   wyborców, którym wydano karty do głosowania; 

3)   wyborców głosujących przez pełnomocnika; 
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4)   kart wyjętych z urny, w tym: 

a)  kart nieważnych, 

b)  kart ważnych; 

[5)   głosów nieważnych;] 

<5) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;> 

6)   głosów ważnie oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów, a w przypadku gmin 

niebędących miastami na prawach powiatu - na wszystkich kandydatów; 

7)   głosów ważnie oddanych na każdą z list kandydatów - w przypadku wyborów do rad 

w miastach na prawach powiatu; 

8)   głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów. 

§ 3. Na podstawie zestawień, o których mowa w § 1, gminna komisja wyborcza ustala wyniki 

wyborów radnych w okręgach wyborczych. 

[Art. 470. 

Do wyborów wójta w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 

10 działu VII, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej.] 

<Art. 470.  

Do wyborów wójta w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy 

rozdziałów 6, 7 i 10 działu VII, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej.> 

 

Art. 504. 

Kto, w związku z wyborami organizuje zbiórki publiczne na cele kampanii wyborczej 

-   podlega grzywnie od 1.000 do 100.000 złotych. 

<Art. 504a. 

Kto udostępnia materiały zawierające zarejestrowany przebieg czynności obwodowej 

komisji wyborczej, o których mowa w art. 42 § 5, w celach innych niż określone w 

art. 42 § 6 

– podlega karze grzywny od 1 000 do 10 000 złotych.> 
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[Art. 516. 

Do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 494-496, art. 498, art. 499, art. 503, 

art. 505, art. 505a oraz art. 511-513a, stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach o 

wykroczenia.] 

<Art. 516. 

Do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 494–496, art. 498, art. 499, art. 

503, art. 504a–505a oraz art. 511–513a, stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach 

o wykroczenia.> 


