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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 20 lipca 2018 r.  

o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy 

 

(druk nr 909) 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. poz. 754, 1000 

i 1349) 

Art. 78. 

§ 1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w 

obwodzie lub jego zastępca niezwłocznie po dokonaniu czynności określonych w art. 77 

przekazuje 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 § 7 i art. 103b § 1 pkt 3. W tym celu 

przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w 

obwodzie lub jego zastępca osobiście transportuje te dokumenty do siedziby właściwej 

komisji wyborczej wyższego stopnia albo wydaje je w siedzibie obwodowej komisji 

wyborczej osobie upoważnionej w formie pisemnej do odbioru protokołów przez 

przewodniczącego właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia. 

§ 2. Osoba przekazująca kopertę z dokumentami, o których mowa w § 1, oraz osoba 

upoważniona do jej odebrania sporządzają protokół przekazania, w którym wymienia się 

nazwę komisji, od której pochodzą te dokumenty, oraz miejsce, datę i godzinę wydania. 

§ 3. Koperta nie może zostać otwarta na żadnym etapie czynności określonych w § 2 ani nie 

może być przetrzymywana w jakimkolwiek miejscu poza siedzibą obwodowej komisji 

wyborczej lub siedzibą właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia. 

[§ 4. Wyniki głosowania z obwodów utworzonych za granicą przekazuje się 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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<§ 4. Wyniki głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich 

statkach morskich są przekazywane okręgowej komisji wyborczej właściwej dla 

dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.> 

§ 5. Zasady i tryb przekazywania komisji wyborczej wyższego stopnia wyników głosowania i 

protokołów głosowania z obwodów głosowania, o których mowa w § 4, określa 

Państwowa Komisja Wyborcza po zasięgnięciu opinii odpowiednio ministra właściwego 

do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

 

Art. 97. 

§ 1. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w art. 86 § 2, art. 87 § 5, art. 88 § 3, art. 89 § 4 i 

art. 90 § 5 spełnia warunki określone w kodeksie, właściwy organ wyborczy, w terminie 3 

dni od dnia jego doręczenia, postanawia o przyjęciu zawiadomienia. Postanowienie o 

przyjęciu zawiadomienia doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu. 

[§ 2. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, właściwy organ wyborczy, w terminie 3 dni od 

dnia doręczenia zawiadomienia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w 

terminie 5 dni. W przypadku nieusunięcia wad w terminie właściwy organ wyborczy, 

odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia, 

wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu.] 

<§ 2. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, właściwy organ wyborczy, w terminie 3 dni 

od dnia doręczenia zawiadomienia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich 

usunięcia w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o 

wadach zawiadomienia. W przypadku nieusunięcia wad w terminie właściwy organ 

wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie o odmowie przyjęcia 

zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem, podaje się niezwłocznie do publicznej 

wiadomości oraz doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu.> 

§ 3. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do właściwego organu na 

postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. 

 

Art. 153. 

§ 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji 

kandydaci w wyborach, komisarze wyborczy, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy 

finansowi, urzędnicy wyborczy oraz mężowie zaufania. 
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<§ 1a. Przepisy § 1 nie mają zastosowania do komisarzy wyborczych pełniących z 

urzędu funkcje przewodniczących okręgowych lub rejonowych komisji 

wyborczych.> 

§ 2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie 

w wyborach bądź objęcia funkcji komisarza wyborczego, pełnomocnika, urzędnika 

wyborczego lub męża zaufania, o których mowa w § 1. 

§ 3. Komisarze wyborczy, członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, okręgowej, rejonowej 

i terytorialnej komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz 

poszczególnych kandydatów lub list kandydatów. Urzędnicy wyborczy nie mogą 

prowadzić agitacji wyborczej, o której mowa w zdaniu pierwszym, z wyjątkiem agitacji 

na rzecz własnej kandydatury. 

§ 4. Członkowie obwodowej komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na 

rzecz poszczególnych kandydatów oraz list kandydatów: 

1)   w lokalu wyborczym; 

2)   w trakcie czynności podejmowanych przez obwodową komisję wyborczą; 

3)   w trakcie przygotowań do prac obwodowej komisji wyborczej. 

 

Art. 172. 

§ 1. Do zadań okręgowej komisji wyborczej należy: 

1)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez odpowiednio 

rejonowe lub obwodowe komisje wyborcze; 

2)   rejestrowanie okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora oraz 

list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego; 

3)   zarządzanie drukowania kart do głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego; 

4)   ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu 

wyborczym w zakresie określonym przepisami szczególnymi kodeksu; 

5)   rozpatrywanie skarg na działalność odpowiednio rejonowych lub obwodowych 

komisji wyborczych; 

[6)   zapewnienie wykonania zadań wyborczych we współdziałaniu z wojewodą i 

organami jednostek samorządu terytorialnego;] 

<6) zapewnienie wykonania zadań wyborczych we współdziałaniu z wojewodą, 

urzędnikami wyborczymi i organami jednostek samorządu terytorialnego;> 
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7)   wykonywanie innych zadań przewidzianych w kodeksie lub zleconych przez 

Państwową Komisję Wyborczą. 

§ 2. Okręgowa komisja wyborcza podejmuje uchwały w zakresie swoich ustawowych 

uprawnień. 

Art. 175. 

§ 1. Do zadań rejonowej komisji wyborczej należy: 

1)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego; 

2)   zapewnienie dostarczenia kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym; 

[3)   zapewnienie wykonania zadań wyborczych we współdziałaniu z organami jednostek 

samorządu terytorialnego;] 

<3) zapewnienie wykonania zadań wyborczych we współdziałaniu z urzędnikami 

wyborczymi i organami jednostek samorządu terytorialnego;> 

4)   rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych; 

5)   ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania oraz przekazywanie ich właściwej 

okręgowej komisji wyborczej; 

6)   wykonywanie innych zadań przewidzianych w kodeksie lub zleconych przez 

okręgową komisję wyborczą albo Państwową Komisję Wyborczą. 

§ 2. Rejonowa komisja wyborcza podejmuje uchwały w zakresie swoich ustawowych 

uprawnień. 

Art. 195. 

§ 1. W razie skrócenia kadencji Sejmu na mocy jego uchwały lub na mocy postanowienia 

Prezydenta Rzeczypospolitej Prezydent zarządza wybory, wyznaczając ich datę na dzień 

przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie uchwały Sejmu o 

skróceniu swojej kadencji lub od dnia ogłoszenia postanowienia Prezydenta 

Rzeczypospolitej o skróceniu kadencji Sejmu. Postanowienie Prezydenta 

Rzeczypospolitej o zarządzeniu wyborów podaje się do publicznej wiadomości w 

Biuletynie Informacji Publicznej i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

najpóźniej w 5 dniu od dnia jego podpisania. Przepis art. 194 § 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Wybory, o których mowa w § 1, przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w 

kodeksie, z tym że: 

1)   ustalone w kodeksie następujące terminy wykonania czynności wyborczych ulegają 

skróceniu: 

a)  w art. 13 § 2 oraz art. 170 § 2 - do 38 dnia przed dniem wyborów, 
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b)  w art. 170 § 3, art. 204 § 2, 4 i 6 - do 35 dnia przed dniem wyborów, 

c)  w art. 202 § 3 - do 40 dnia przed dniem wyborów, 

d)    w art. 210 § 3 oraz art. 211 § 1 - do 25 dnia przed dniem wyborów; 

[2)   terminy przewidziane w art. 218 § 2 na wnoszenie i rozpatrywanie odwołań skraca 

się do 2 dni;] 

3)   losowania jednolitych numerów dla list komitetów wyborczych, o których mowa w 

art. 219 § 1 i art. 220 § 1, przeprowadza się jedynie dla list komitetów wyborczych, 

które w poprzednich wyborach nie zarejestrowały list kandydatów. Komitety, które 

uczestniczyły w poprzednich wyborach i w obecnych zarejestrowały swoje listy, 

zachowują numery wówczas im przyznane. 

 

Art. 205. 

§ 1. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na 

postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie przyjęcia zawiadomienia o 

utworzeniu komitetu wyborczego.[Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty doręczenia 

pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia o 

utworzeniu komitetu wyborczego.] <Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty podania 

do publicznej wiadomości postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia o 

utworzeniu komitetu wyborczego.> 

§ 2. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym, 

i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 3 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego 

nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu i 

Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę pełnomocnika 

wyborczego za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie przyjmuje 

zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. 

 

Art. 213. 

§ 1. Okręgowa komisja wyborcza, przyjmując zgłoszenie listy kandydatów, bada, w 

obecności osoby zgłaszającej listę, czy spełnia ono wymogi, o których mowa w art. 211 § 

2 i 3 oraz art. 212, i wydaje osobie zgłaszającej listę pisemne potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia. Wzór potwierdzenia określi Państwowa Komisja Wyborcza. 

§ 2. Arkusze wykazu podpisów komisja numeruje i opatruje każdy arkusz swoją pieczęcią. 
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§ 3. Po sprawdzeniu prawdziwości danych zawartych w wykazie podpisów przyjęte arkusze 

wykazu podpisów komisja przechowuje w zapieczętowanych pakietach. [Udostępnienie i 

rozpieczętowanie pakietów może nastąpić wyłącznie na potrzeby postępowania przed 

sądami i organami prokuratury, w obecności członka okręgowej komisji wyborczej; o 

terminie czynności zawiadamia się niezwłocznie osobę zgłaszającą listę.] <Udostępnienie 

i rozpieczętowanie pakietów może nastąpić wyłącznie na potrzeby Państwowej 

Komisji Wyborczej lub postępowania przed sądami i organami prokuratury, w 

obecności członka okręgowej komisji wyborczej; o terminie czynności zawiadamia 

się niezwłocznie osobę zgłaszającą listę.> 

 

[Art. 218. 

§ 1. Postanowienie okręgowej komisji wyborczej, o którym mowa w art. 215 § 3-5, art. 216 § 

2 i art. 217 § 2, wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie zgłaszającej listę. 

§ 2.  Od postanowień, o których mowa w § 1, osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo 

odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

postanowienia. Od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek 

prawny. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza uzna odwołanie za zasadne, okręgowa 

komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje listę kandydatów w zakresie wskazanym w 

postanowieniu Państwowej Komisji Wyborczej.] 

 

<Art. 218. 

§ 1. Postanowienie okręgowej komisji wyborczej, o którym mowa w art. 215 § 3–5, art. 

216 § 2 i art. 217 § 2, wraz z uzasadnieniem, podaje się niezwłocznie do publicznej 

wiadomości oraz doręcza się osobie zgłaszającej listę. 

§ 2. Od postanowień, o których mowa w § 1, osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo 

odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od dnia podania do 

publicznej wiadomości postanowienia. Państwowa Komisja Wyborcza rozpoznaje 

sprawę i wydaje postanowienie, podając je niezwłocznie do publicznej wiadomości 

oraz doręczając je wnoszącym odwołanie oraz okręgowej komisji wyborczej. 

§ 3. Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej przysługuje prawo wniesienia 

skargi do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty podania tego postanowienia do 

publicznej wiadomości. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów, w 

postępowaniu nieprocesowym, i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 2 
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dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie 

doręcza się osobie zgłaszającej listę, Państwowej Komisji Wyborczej oraz okręgowej 

komisji wyborczej. 

§ 4. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza lub Sąd Najwyższy uzna odpowiednio 

odwołanie lub skargę za zasadne, okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie 

rejestruje listę kandydatów w zakresie wskazanym w postanowieniu Państwowej 

Komisji Wyborczej lub orzeczeniu Sądu Najwyższego.> 

Art. 244. 

§ 1. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 

Publicznych, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową 

Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów, rozstrzyga o 

ważności wyborów oraz o ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest. 

W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia [23 listopada 2002 r.] 

<8 grudnia 2017 r.> o Sądzie Najwyższym  [(Dz. U. z 2016 r. poz. 1254, z późn. zm.)] 

<(Dz. U. z 2018 r. poz. 5, 650, 771, 847, 848 i 1045)>. 

§ 2. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w § 1, Sąd Najwyższy podejmuje, w formie uchwały, 

nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów, na posiedzeniu z udziałem Prokuratora 

Generalnego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. 

§ 3. Sąd Najwyższy, podejmując uchwałę o nieważności wyborów lub nieważności wyboru 

posła, stwierdza wygaśnięcie mandatów w zakresie unieważnienia oraz postanawia o 

przeprowadzeniu wyborów ponownych lub o podjęciu niektórych czynności wyborczych, 

wskazując czynność, od której należy ponowić postępowanie wyborcze. 

§ 4. Uchwałę Sądu Najwyższego przedstawia się niezwłocznie Prezydentowi 

Rzeczypospolitej oraz Marszałkowi Sejmu, a także przesyła Państwowej Komisji 

Wyborczej. 

§ 5. Uchwałę Sądu Najwyższego ogłasza się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 6. Wygaśnięcie mandatów, o których mowa w § 3, następuje w dniu ogłoszenia uchwały 

Sądu Najwyższego. 

Art. 300. 

§ 1. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na 

postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie przyjęcia zawiadomienia o 

utworzeniu komitetu wyborczego.[Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty doręczenia 

pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia o 
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utworzeniu komitetu wyborczego.] <Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty podania 

do publicznej wiadomości postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia o 

utworzeniu komitetu wyborczego.> 

§ 2. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym, 

i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 3 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego 

nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu i 

Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę pełnomocnika 

wyborczego za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie przyjmuje 

zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. 

 

Art. 304. 

§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza rejestruje kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej, 

jeżeli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami kodeksu, sporządzając protokół 

rejestracji kandydata, i zawiadamia o tym pełnomocnika wyborczego. 

§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza, sprawdzając prawidłowość zgłoszenia kandydata, bada: 

1)   czy kandydat spełnia warunki określone w art. 11 § 1 pkt 3; 

2)   zgodność danych, o których mowa w art. 297 § 4, na podstawie dostępnych urzędowo 

dokumentów; 

3)   czy zgłoszenie kandydatury poparło podpisami co najmniej 100 000 obywateli, 

zgodnie z art. 303 § 1 pkt 3. 

§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli 

kandydat nie posiada prawa wybieralności. 

§ 4. Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie wzywa 

pełnomocnika wyborczego do usunięcia w terminie 3 dni wskazanych wad zgłoszenia. W 

przypadku nieusunięcia wad w terminie Państwowa Komisja Wyborcza postanawia o 

odmowie rejestracji kandydata. 

[§ 5. Postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w § 3 i 4, wraz z 

uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu.] 

<§ 5. Postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w § 3 i 4, wraz z 

uzasadnieniem, podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości oraz doręcza się 

pełnomocnikowi wyborczemu.> 

§ 6. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na 

postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie rejestracji kandydata. [Skargę 
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wnosi się w terminie 2 dni od daty doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu 

postanowienia o odmowie rejestracji kandydata.] <Skargę wnosi się w terminie 2 dni od 

daty podania do publicznej wiadomości postanowienia o odmowie rejestracji 

kandydata.> 

§ 7. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym, 

i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 3 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego 

nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu i 

Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę pełnomocnika 

wyborczego za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje 

kandydata. 

Art. 329. 

§ 1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego wybiera się posłów w liczbie określonej w 

przepisach prawa Unii Europejskiej. 

<§ 1a. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej, nie później niż na 120 dni przed pierwszym dniem okresu wyborczego, 

o którym mowa w art. 331 § 1, przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej 

informację o liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 1b. Państwowa Komisja Wyborcza po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 1a, 

nie później niż na 110 dni przed pierwszym dniem okresu wyborczego, o którym 

mowa w art. 331 § 1, ustala w drodze uchwały liczbę posłów do Parlamentu 

Europejskiego wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych. Jeden 

egzemplarz uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym, Państwowa Komisja 

Wyborcza przekazuje niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej, nie później niż w 

ciągu 24 godzin od jej podjęcia. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

§ 2. Posłów do Parlamentu Europejskiego wybiera się na 5 lat. 

 

Art. 331. 

§ 1. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego odbywają się w okresie wyborczym 

ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej. 
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[§ 2. Wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej, w drodze postanowienia, nie później niż 

na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy 

przypadający w okresie wyborczym, o którym mowa w § 1.] 

<§ 2. Wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej, w drodze postanowienia, po 

otrzymaniu uchwały, o której mowa w art. 329 § 1b, nie później niż na 90 dni przed 

dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w 

okresie wyborczym, o którym mowa w § 1.> 

 

Art. 332. 

§ 1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej o zarządzeniu wyborów podaje się do 

publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej 

w 5 dniu od dnia zarządzenia wyborów. 

[§ 2. W postanowieniu, o którym mowa w § 1, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu 

opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa dni, w których upływają terminy 

wykonania czynności wyborczych przewidzianych w kodeksie (kalendarz wyborczy). W 

postanowieniu podaje się liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<§ 2. W postanowieniu, o którym mowa w § 1, Prezydent Rzeczypospolitej, po 

zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa dni, w których upływają 

terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w kodeksie (kalendarz 

wyborczy). W postanowieniu podaje się liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego 

wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz liczbę posłów do Parlamentu 

Europejskiego wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, określoną w 

uchwale, o której mowa w art. 329 § 1b.> 

§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w 

§ 1, podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia postanowienie, o którym 

mowa w § 1, wraz z informacją o okręgach wyborczych oraz siedzibach okręgowych 

komisji wyborczych. 

Art. 340. 

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego tworzy się okręgi 

wyborcze, zwane dalej w niniejszym dziale "okręgami wyborczymi". 
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§ 2. Okręg wyborczy obejmuje obszar jednego lub więcej województw albo część 

województwa. Granice okręgu wyborczego nie mogą naruszać granic wchodzących w 

jego skład powiatów i miast na prawach powiatu. 

§ 3. Podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, a także siedziby okręgowych komisji 

wyborczych określa załącznik nr 3 do kodeksu. 

 

<Art. 340a. 

§ 1. W okręgu wyborczym wybiera się co najmniej 3 posłów. 

§ 2. Ustalenia liczby posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w 

poszczególnych okręgach wyborczych dokonuje się według jednolitej normy 

przedstawicielstwa, obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców kraju przez 

ogólną liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w kraju, a 

następnie odrębnie dla każdego okręgu liczbę mieszkańców danego okręgu dzieli się 

przez otrzymany iloraz będący jednolitą normą przedstawicielstwa. Wartość liczby 

całkowitej (przed przecinkiem) uzyskanego w ten sposób ilorazu oznacza liczbę 

mandatów przypadających w danym okręgu wyborczym. 

§ 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w § 2, nie zostały 

rozdzielone wszystkie mandaty, to pozostałe jeszcze do podziału mandaty przydziela 

się tym okręgom, dla których wyliczone ilorazy wykazują po przecinku kolejno 

najwyższe wartości. 

§ 4. Jeżeli w kilku okręgach wyborczych ilorazy wykazujące najwyższą wartość po 

przecinku są równe, a okręgów tych jest więcej niż mandatów do rozdzielenia, 

pierwszeństwo do mandatu mają okręgi wyborcze w kolejności największej liczby 

mieszkańców.> 

[Art. 342. 

Liczba kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłaszanych na liście 

kandydatów nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10.] 

 

<Art. 342. 

Liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż liczba posłów do Parlamentu 

Europejskiego wybieranych w danym okręgu wyborczym i większa niż liczba posłów do 

Parlamentu Europejskiego wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o 

dwóch kandydatów.> 
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<Art. 342a. 

W przypadku zgłoszenia listy zawierającej 3 kandydatów: 

1) liczba kandydatów – kobiet, 

2) liczba kandydatów – mężczyzn 

– nie może być mniejsza niż 1.> 

Art. 345. 

§ 1. Okręgowa komisja wyborcza rejestruje listę kandydatów, zgłoszoną zgodnie z przepisami 

kodeksu, sporządzając protokół rejestracji. Nieotrzymanie do czasu sporządzenia 

protokołu rejestracji informacji, o której mowa w art. 344b § 3, nie wstrzymuje rejestracji 

listy kandydatów. Po jednym egzemplarzu protokołu doręcza się osobie zgłaszającej listę 

oraz przesyła Państwowej Komisji Wyborczej. 

[§ 2. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów listę rejestruje się 

w zakresie nieobjętym odmową, z tym że liczba kandydatów zgłoszonych na liście 

kandydatów nie może być mniejsza niż 5.] 

<§ 2. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów listę 

rejestruje się w zakresie nieobjętym odmową, o ile liczba kandydatów nieobjętych 

odmową nie jest niższa niż minimalna wymagana liczba kandydatów na liście.> 

 

Art. 346. 

§ 1. Okręgowa komisja wyborcza skreśla z zarejestrowanej listy kandydatów nazwisko 

kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego, który zmarł, utracił prawo 

wybieralności, złożył komisji oświadczenie na piśmie o wycofaniu zgody na 

kandydowanie lub złożył nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w art. 344 § 1 pkt 

2. 

[§ 2. Jeżeli skreślenie nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów nastąpiło 

wskutek śmierci kandydata i powoduje, że na liście tej pozostało mniej niż 5 kandydatów, 

komisja zawiadamia osobę zgłaszającą listę o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. 

Uzupełnienia listy dokonuje się najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów; w takim 

przypadku przepisu art. 210 nie stosuje się. 

§ 3. Jeżeli skreślenie nazwiska kandydata z listy nastąpiło z innej przyczyny niż śmierć 

kandydata lub lista nie została uzupełniona z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w 

§ 2, a na liście pozostało mniej niż 3 kandydatów, komisja unieważnia rejestrację tej listy. 

Od postanowienia wydanego w tej sprawie nie przysługuje środek prawny.] 
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[Art. 354. 

Po otrzymaniu protokołów wyników głosowania z wszystkich okręgów wyborczych 

Państwowa Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania w skali kraju i stwierdza, które listy 

kandydatów komitetów wyborczych spełniają warunek uprawniający do uczestniczenia w 

podziale mandatów, a następnie dokonuje podziału wszystkich mandatów między komitety 

wyborcze odpowiednio do łącznej liczby głosów ważnych oddanych na listy kandydatów 

danego komitetu wyborczego oraz przystępuje do ustalenia liczby mandatów przypadających 

dla poszczególnych list kandydatów każdego z komitetów wyborczych, które uzyskały 

mandaty, i przyznania tych mandatów konkretnym kandydatom.] 

 

<Art. 354. 

Po otrzymaniu protokołów wyników głosowania z wszystkich okręgów wyborczych 

Państwowa Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania w skali kraju i stwierdza, które 

listy kandydatów komitetów wyborczych spełniają warunek uprawniający do 

uczestniczenia w podziale mandatów, o którym mowa w art. 335.> 

 

[Art. 356. 

§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje podziału wszystkich mandatów pomiędzy 

uprawnione komitety wyborcze w sposób następujący: 

1)   liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego z komitetów 

wyborczych dzieli się kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do chwili, gdy 

z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych 

liczb, ilu posłów do Parlamentu Europejskiego jest wybieranych w Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2)   każdemu komitetowi wyborczemu przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego 

w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada mu liczb kolejno największych. 

§ 2. Jeżeli kilka komitetów wyborczych uzyskało ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb 

uszeregowanych w podany sposób, a komitetów tych jest więcej niż mandatów do 

rozdzielenia, pierwszeństwo mają komitety wyborcze w kolejności ogólnej liczby 

oddanych głosów na listy kandydatów tych komitetów. Gdyby na listy kandydatów dwu lub 

więcej komitetów wyborczych oddano równą liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzyga 

liczba okręgów wyborczych, w których na listy danego komitetu oddano większą liczbę 

głosów.] 
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<Art. 356. 

§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje podziału mandatów w okręgach 

wyborczych pomiędzy uprawnione listy kandydatów w sposób następujący: 

1) liczbę głosów ważnych oddanych na każdą z tych list w okręgu wyborczym dzieli 

się kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do chwili, gdy z 

otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych 

liczb, ilu posłów do Parlamentu Europejskiego jest wybieranych w okręgu 

wyborczym; 

2) każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy 

sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno największych. 

§ 2. Przepis art. 232 § 2 stosuje się.> 

[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, 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. 

§ 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.] 
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[Art. 358. 

§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu, ile mandatów przypada poszczególnym 

komitetom wyborczym, sporządza zestawienie obejmujące: 

1)   liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego z komitetów 

wyborczych, których listy kandydatów spełniają warunek, o którym mowa w art. 335, 

oraz 

2)   liczby głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów każdego z 

komitetów wyborczych, o których mowa w pkt 1. 

§ 2. Na podstawie zestawienia, o którym mowa w § 1, Państwowa Komisja Wyborcza 

przystępuje do ustalenia liczby mandatów przypadających poszczególnym listom 

kandydatów. W tym celu, odrębnie dla każdego komitetu wyborczego, liczbę głosów 

ważnych oddanych na listę kandydatów danego komitetu wyborczego kolejno w każdym 

okręgu mnoży się za każdym razem przez liczbę przypadających danemu komitetowi 

mandatów, a następnie tak otrzymany iloczyn dzieli się przez liczbę głosów ważnych 

oddanych we wszystkich okręgach na listy kandydatów tego komitetu wyborczego. 

Wartość liczby całkowitej (przed przecinkiem) uzyskanego w ten sposób ilorazu oznacza 

liczbę mandatów przypadających danej liście kandydatów. 

§ 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w § 2, w odniesieniu do 

wszystkich list kandydatów danego komitetu wyborczego nie zostały rozdzielone wszystkie 

mandaty przypadające temu komitetowi, to pozostałe jeszcze do podziału mandaty 

przydziela się tym listom kandydatów tego komitetu, dla których wyliczone ilorazy 

wykazują po przecinku kolejno najwyższe wartości, uwzględniając także i te listy 

kandydatów, które nie uzyskały jeszcze żadnego mandatu.] 

 

[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; 
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4)   kart wyjętych z urny, w tym: 

a)  kart nieważnych, 

b)  kart ważnych; 

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. 360. 

§ 1. Po wykonaniu czynności określonych w art. 355, art. 356 i art. 359 Państwowa 

Komisja Wyborcza sporządza protokół wyników głosowania i wyników wyborów 

posłów do Parlamentu Europejskiego. 

§ 2. W protokole: 

1) wymienia się liczby: 

a) wyborców uprawnionych do głosowania, 

b) wyborców, którym wydano karty do głosowania, 

c) wyborców głosujących przez pełnomocnika, 

d) kart wyjętych z urny, w tym: 

– kart nieważnych, 

– kart ważnych, 

e) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności, 

f) głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów, 

g) głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego komitetu 

wyborczego; 

2) wymienia się komitety wyborcze, których listy kandydatów spełniają warunek, o 

którym mowa w art. 335, oraz komitety wyborcze, których listy kandydatów nie 

spełniają tego warunku; 

3)  wymienia się, oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego, liczby: 

a) wyborców uprawnionych do głosowania, 

b) wyborców, którym wydano karty do głosowania, 

c) wyborców głosujących przez pełnomocnika, 
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d) kart wyjętych z urny, w tym: 

– kart nieważnych, 

– kart ważnych, 

e) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności, 

f) głosów ważnych oddanych na każdą z list kandydatów, 

g) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów każdej z list 

kandydatów, 

h) mandatów przypadających każdej liście kandydatów spełniającej warunek, o 

którym mowa w art. 335; 

4) wymienia się, oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego, wykaz list kandydatów 

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

o którym mowa w art. 335; 

5)  zamieszcza się nazwiska i imiona wybranych posłów do Parlamentu 

Europejskiego z poszczególnych list kandydatów. 

§ 3. Do protokołu załącza się zestawienie, o którym mowa w art. 355.> 

 

Art. 361. 

Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w 

formie obwieszczenia, oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów posłów do 

Parlamentu Europejskiego. [W obwieszczeniu zamieszcza się informacje, o których mowa 

w art. 357 § 2 oraz art. 360 § 2 i 3.] <W obwieszczeniu zamieszcza się informacje, o 

których mowa w art. 360 § 2.> 

Art. 404. 

§ 1. W przypadku odmowy przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o 

utworzeniu komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 400-403, pełnomocnikowi 

wyborczemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego. [Skargę wnosi 

się w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej o 

odmowie przyjęcia zawiadomienia.] <Skargę wnosi się w terminie 2 dni od dnia 

podania do publicznej wiadomości postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej o 

odmowie przyjęcia zawiadomienia.> 

§ 2. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów w postępowaniu nieprocesowym i 

wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 3 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego 

nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu i 
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Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę za zasadną, 

Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie przyjmuje zawiadomienie o utworzeniu 

komitetu wyborczego. 

Art. 405. 

§ 1. W przypadku odmowy przyjęcia przez komisarza wyborczego zawiadomienia o 

utworzeniu komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 402 § 1 i art. 403 § 3, 

pełnomocnikowi wyborczemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowej 

Komisji Wyborczej. [Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od daty doręczenia 

postanowienia komisarza wyborczego o odmowie przyjęcia zawiadomienia.] <Odwołanie 

wnosi się w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości postanowienia 

komisarza wyborczego o odmowie przyjęcia zawiadomienia.> 

§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza rozpatruje odwołanie i wydaje orzeczenie w sprawie 

odwołania w terminie 3 dni. Od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie 

przysługuje środek prawny. Postanowienie doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu i 

komisarzowi wyborczemu. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza uzna odwołanie za 

zasadne, komisarz wyborczy niezwłocznie przyjmuje zawiadomienie o utworzeniu 

komitetu wyborczego. 

Art. 432. 

[§ 1. Uchwały gminnej komisji wyborczej, o których mowa w art. 430 oraz art. 431, wraz z 

uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie zgłaszającej listę. Od uchwały osobie 

zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do komisarza wyborczego w 

terminie 2 dni od daty jej doręczenia, który rozpatruje odwołanie w terminie 2 dni i 

wydaje postanowienie w sprawie odwołania.] 

<§ 1. Uchwały gminnej komisji wyborczej, o których mowa w art. 430 oraz art. 431, 

wraz z uzasadnieniem, podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości oraz 

doręcza się osobie zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje 

prawo wniesienia odwołania do komisarza wyborczego w terminie 2 dni od daty jej 

podania do publicznej wiadomości, który rozpatruje odwołanie w terminie 2 dni i 

wydaje postanowienie w sprawie odwołania.> 

§ 2. [Na postanowienie komisarza wyborczego uznające odwołanie za nieuzasadnione osobie 

zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej 

w terminie 2 dni od daty doręczenia postanowienia komisarza wyborczego.] <Na 

postanowienie komisarza wyborczego uznające odwołanie za nieuzasadnione osobie 
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zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji 

Wyborczej w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości 

postanowienia komisarza wyborczego.> Państwowa Komisja Wyborcza rozpatruje 

skargę i wydaje postanowienie w terminie 2 dni. Od postanowienia Państwowej Komisji 

Wyborczej nie przysługuje środek prawny. 


