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<> 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 31 stycznia 2019 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy 

 

(druk nr 1087) 

 

 

 

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

i 1349) 

 Art. 5. 

Ilekroć w kodeksie jest mowa o: 

1)   wyborach - należy przez to rozumieć wybory do Sejmu i do Senatu, wybory Prezydenta 

Rzeczypospolitej, wybory do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; 

2)   referendach - należy przez to rozumieć referenda ogólnokrajowe i referenda lokalne; 

3)   organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć, 

odpowiednio, rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw; 

4)   radzie gminy - należy przez to rozumieć także radę miasta na prawach powiatu; 

5)   radzie - należy przez to rozumieć także sejmik województwa; 

6)   wójcie - należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta miasta; 

7)    zakładzie leczniczym - należy przez to rozumieć zakład leczniczy, w którym podmiot 

leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne lub stacjonarne 

i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 160 i 138); 

8)   domu pomocy społecznej - należy przez to rozumieć także placówkę zapewniającą 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 

podeszłym wieku, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985); 

9)   stałym zamieszkaniu - należy przez to rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości 

pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu; 
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10)  numerze ewidencyjnym PESEL - należy przez to rozumieć, w odniesieniu do obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, numer paszportu lub innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

11)   wyborcy niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć wyborcę o ograniczonej 

sprawności fizycznej, psychicznej, umysłowej lub w zakresie zmysłów, która utrudnia mu 

wzięcie udziału w wyborach; 

12)   znaku "x" - rozumie się przez to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie 

kratki; 

[13)   obwodowej komisji wyborczej - należy przez to rozumieć obwodową komisję wyborczą 

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia 

wyników głosowania w obwodzie.] 

<13)  obwodowej komisji wyborczej – należy przez to rozumieć odpowiednio 

obwodową komisję wyborczą, o której mowa w art. 181a § 1 pkt 1, lub obwodową 

komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie albo obwodową 

komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, o których mowa w 

art. 181a § 1 pkt 2.> 

Art. 11. 

§ 1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma: 

1)   w wyborach do Sejmu - obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, 

który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat; 

2)   w wyborach do Senatu - obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, 

który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat; 

3)   w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej - obywatel polski, który najpóźniej w dniu 

wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu; 

4)   w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej - osoba 

mająca prawo wybierania w tych wyborach, która najpóźniej w dniu głosowania 

kończy 21 lat, i od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej lub 

na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

5)   w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego - osoba 

mająca prawo wybierania tych organów; 

6)   w wyborach wójta - obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, 

który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale 

zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje. 
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§ 2. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba: 

[1)   skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;] 

<1) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, z 

tym że w przypadku wyborów, o których mowa w § 1 pkt 6, skazana 

prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;> 

2)    wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa 

wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 

r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. 

poz. 538). 

§ 3. Prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, 

pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego 

jest obywatelem. 

§ 4. Nie ma prawa wybieralności w wyborach wójta w danej gminie osoba, która została 

uprzednio dwukrotnie wybrana na wójta w tej gminie w wyborach wójta zarządzonych na 

podstawie art. 474 § 1. 

[Art. 13b. 

Jeżeli w lokalu, w którym w okresie 5 lat poprzedzających dzień wyborów 

przeprowadzano głosowanie w wyborach, w dniu wyborów nie przeprowadza się 

głosowania lub ma w nim siedzibę obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia 

głosowania w obwodzie właściwa dla obwodu głosowania o zmienionych granicach, w 

dniu wyborów komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie 

w miejscu łatwo dostępnym przy wejściu do tego lokalu, informację umożliwiającą 

wyborcom dotarcie do lokalu właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. 

przeprowadzenia głosowania w obwodzie.] 

<Art. 13b. 

Jeżeli w lokalu, w którym w okresie 5 lat poprzedzających dzień wyborów 

przeprowadzano głosowanie, w dniu wyboru nie przeprowadza się głosowania lub 

ma w nim siedzibę obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania o 

zmienionych granicach, w dniu wyborów wójt umieszcza w miejscu łatwo dostępnym 
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przy wejściu do tego lokalu, informację komisarza wyborczego, umożliwiającą 

wyborcom dotarcie do właściwego lokalu wyborczego.> 

Art. 20. 

§ 1. [Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, o której mowa 

w art. 19, wydaje wójt, w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.] <Decyzję 

o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, o której mowa w 

art. 19, wydaje wójt, w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.> Decyzję 

o odmowie wpisania do rejestru wyborców, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza 

się wnioskodawcy. 

§ 2. Wójt przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 1, jest obowiązany sprawdzić, czy 

osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego 

zamieszkania na obszarze danej gminy. 

§ 3. O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy 

właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w 

celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie. 

§ 4. Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo 

wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za 

pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt przekazuje 

sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Wójt może też niezwłocznie 

zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną. 

§ 5. Sąd rozpoznaje skargę, o której mowa w § 4, w postępowaniu nieprocesowym, w 

terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odpis postanowienia sądu doręcza się osobie, która 

wniosła skargę, oraz wójtowi. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny. 

 

Art. 28. 

§ 1. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu 

przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie 

obwodzie głosowania na obszarze gminy: 

1)   właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo 

2)   w której czasowo przebywa. 

§ 2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta. 
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§ 3. W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 pkt 2 ma zastosowanie tylko do 

wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza 

się wybory uzupełniające. 

§ 4. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, 

przebywającego na obszarze gminy. 

[§ 5. We wniosku, o którym mowa w § 1, podaje się dane wymienione w art. 26 § 7 i 8.] 

<§ 5. We wniosku, o którym mowa w § 1, podaje się dane wymienione w art. 26 § 7 i 8 

oraz adres, pod którym czasowo się przebywa.> 

 

[Art. 31. 

O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w art. 28, art. 29 § 1 i 

art. 30 § 1 i 3, niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na miejsce ich 

stałego zamieszkania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały.] 

 

<Art. 31. 

O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w art. 28, art. 29 § 1 

i art. 30 § 1 i 3, niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na 

miejsce ich stałego zamieszkania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały, a w 

przypadku osób stale zamieszkałych za granicą – konsula właściwego ze względu na 

miejsce ich stałego zamieszkania za granicą.> 

 

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. 

§ 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 
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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.] 

<§ 3. Przepis art. 32 § 1 stosuje się odpowiednio do wyborców, o których mowa w § 1, 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: 

1)   wzór spisu wyborców, o którym mowa w § 1, oraz sposób jego sporządzania i 

aktualizacji, 

2)   wzór zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie 

głosowania oraz sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców 

osobach stale zamieszkałych w kraju, 

3)   wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i 

ewidencjonowania tych zaświadczeń 

- 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. 

§ 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. 70. 

§ 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji 

wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie wspólnie z przewodniczącym 

obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 

zapieczętowuje otwór urny wyborczej. 

§ 1a. Po wykonaniu czynności, o której mowa w § 1, przewodniczący obwodowej komisji 

wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie przekazuje przewodniczącemu 

obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w 
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obecności członków każdej z komisji obwodowej spis wyborców, urnę wyborczą wraz ze 

znajdującymi się w niej kartami do głosowania, egzemplarze protokołu głosowania w 

obwodzie, niewykorzystane karty do głosowania, otrzymane w trakcie głosowania 

zaświadczenia o prawie do głosowania, akty pełnomocnictwa do głosowania oraz pieczęć 

komisji. Członkowie obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w 

obwodzie wraz z członkami obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników 

głosowania w obwodzie w obecności przewodniczącego każdej z komisji obwodowej 

ustalają liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, zaświadczeń o prawie do 

głosowania oraz aktów pełnomocnictwa do głosowania. 

§ 1b. Z przekazania, o którym mowa w § 1a, sporządza się protokół przekazania, w którym 

wymienia się nazwę komisji oraz miejsce, datę i godzinę wydania, a także liczbę 

niewykorzystanych kart do głosowania, zaświadczeń o prawie do głosowania oraz aktów 

pełnomocnictwa do głosowania oraz inne istotne informacje. Protokół podpisują wszyscy 

obecni przy przekazaniu członkowie każdej z komisji obwodowej, w tym obowiązkowo 

przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w 

obwodzie oraz przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników 

głosowania w obwodzie. Każdy członek komisji i mąż zaufania może zażądać otrzymania 

kopii protokołu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Z chwilą podpisania protokołu, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia 

głosowania w obwodzie kończy pracę. Protokół, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

przekazuje się właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia wraz z protokołem, o 

którym mowa w art. 75 § 1. 

<§ 1c. Przepisów § 1a zdanie pierwsze i § 1b nie stosuje się w wyborach, o których mowa 

w art. 181a § 1 pkt 1.> 

§ 2. Obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie ustala, na 

podstawie spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę 

wyborców, którym wydano karty do głosowania. 

§ 3. Obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie umieszcza 

niewykorzystane karty do głosowania w zapieczętowanych pakietach. 

 

Art. 78. 

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

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

<§ 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 
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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. 

<§ 1a. Przepisy § 1 nie mają zastosowania do komisarzy wyborczych pełniących z 

urzędu funkcje przewodniczących okręgowych lub rejonowych komisji wyborczych 

albo ich członków.> 

§ 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. 
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Art. 156. 

§ 1. [Obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji 

wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa, zapewnia odpowiednio wójt, 

starosta lub marszałek województwa z zastrzeżeniem art. 191e § 1, art. 437, art. 458a, art. 

467a i art. 484.] <Obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i 

terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa, 

zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa.>Zadania 

wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego. 

§ 2. Jednostki organizacyjne sprawujące trwały zarząd nieruchomości państwowych i 

komunalnych są obowiązane udostępnić bezpłatnie pomieszczenia: 

1)   na wniosek dyrektora właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego 

- z przeznaczeniem na siedziby okręgowych i terytorialnych komisji wyborczych; 

2)   na wniosek wójta - z przeznaczeniem na siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

§ 3. Pomieszczenia przeznaczone na siedziby organów wyborczych powinny być łatwo 

dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

§ 4. Na siedziby komisji wyborczych można również wyznaczyć pomieszczenia innych 

podmiotów niż wymienione w § 2, po uprzednim porozumieniu z zarządzającymi tymi 

pomieszczeniami. 

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do kapitanów polskich statków morskich oraz 

konsulów. 

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; 

2a)  
(43)

 prowadzenie wykazu osób, wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu 

stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z 
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dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i udostępnianie 

danych tych osób komisjom wyborczym rejestrujących listy kandydatów i 

kandydatów; 

[3)   powoływanie okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie 

okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich 

ustawowych zadań;] 

<3) powoływanie okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie 

okręgowych i rejonowych komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych 

zadań;> 

<3a) rozwiązywanie w wyborach do Sejmu i Senatu, wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej, wyborach do Parlamentu Europejskiego 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; 

8a)   przeprowadzenie sprawdzenia wybranych kart do głosowania i innych dokumentów 

z wyborów w celu wykluczania podejrzenia nieprawidłowości w przebiegu wyborów 

w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia o możliwości wystąpienia 

nieprawidłowości; 

9)    prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych zwiększających wiedzę obywateli 

na temat prawa wyborczego, w szczególności zasad głosowania oraz warunków 

ważności głosu w danych wyborach; 

9a)   skierowanie, w okresie 14 dni przed dniem wyborów, przystępnej informacji o 

sposobie głosowania i warunkach ważności głosu do możliwie największej liczby 
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wyborców z wykorzystaniem strony internetowej Komisji i za pośrednictwem 

środków masowego przekazu; 

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 

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 2018 r. poz. 450), 

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, 

urzędników 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 
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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, w szczególności w przypadkach określonych w § 1 i 2. 

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

najmniej 2/3 jej pełnego składu, w tym przewodniczącego Komisji lub jednego z jego 

zastępców, na posiedzeniu jawnym. 

<§ 5. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, z własnej inicjatywy lub na 

wniosek członka Państwowej Komisji Wyborczej albo sekretarza Państwowej 

Komisji Wyborczej, może zdecydować o podjęciu uchwały przez Państwową 

Komisję Wyborczą w trybie obiegowym. Do uchwał podejmowanych w trybie 

obiegowym stosuje się odpowiednio przepis § 4. 

§ 6. Członek Państwowej Komisji Wyborczej może złożyć sprzeciw wobec podjęcia 

uchwały w trybie obiegowym w terminie wyznaczonym do podjęcia uchwały. 

§ 7. Uchwałę uznaje się za podjętą w trybie obiegowym, jeżeli w wyznaczonym przez 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej terminie spełnione zostały 

przesłanki, o których mowa w § 4, i żaden z członków Państwowej Komisji 

Wyborczej nie złożył sprzeciwu wobec podjęcia uchwały w trybie obiegowym. W 

przypadku gdy w wyznaczonym terminie członek Państwowej Komisji Wyborczej 

złoży sprzeciw, projekt uchwały rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu 

Państwowej Komisji Wyborczej.> 

Art. 166. 

§ 1. Komisarz wyborczy jest pełnomocnikiem Państwowej Komisji Wyborczej wyznaczonym 

na obszar stanowiący województwo lub część jednego województwa. 

§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza określa właściwość rzeczową komisarzy wyborczych, w 

tym w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim, z 

uwzględnieniem zadań związanych z wyborami do organów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz zadań, o których mowa w art. 167 § 1 pkt 8 i 9, a także właściwość 

terytorialną komisarzy wyborczych i ich siedzibę. 

§ 3. Komisarzy wyborczych w liczbie 100, z uwzględnieniem § 2, powołuje na okres 5 lat 

Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

spośród osób mających wykształcenie wyższe prawnicze oraz dających rękojmię 
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należytego pełnienia tej funkcji. Ta sama osoba może być ponownie powołana na 

stanowisko komisarza. 

§ 3a. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do kandydatów na komisarzy wyborczych, 

wskazanych w trybie, o którym mowa w § 3, Państwowa Komisja Wyborcza 

niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który 

wskazuje nowych kandydatów. 

§ 4. Komisarz wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności 

publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Komisarzem wyborczym nie może 

być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

[§ 5. Nie mogą być komisarzami wyborczymi kandydaci w wyborach, pełnomocnicy 

wyborczy, pełnomocnicy finansowi, mężowie zaufania, urzędnicy wyborczy, członkowie 

komisji wyborczej.] 

<§ 5. Nie mogą być komisarzami wyborczymi kandydaci w wyborach, pełnomocnicy 

wyborczy, pełnomocnicy finansowi, mężowie zaufania, urzędnicy wyborczy, 

członkowie komisji wyborczej, z zastrzeżeniem art. 153 § 1a.> 

§ 6. [Komisarzom wyborczym przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 

wynagrodzenia członka Państwowej Komisji Wyborczej.] <Komisarzom wyborczym 

przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości wynagrodzenia członka 

Państwowej Komisji Wyborczej, z zastrzeżeniem § 10.>Przepis art. 159 § 3 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 7. Funkcja komisarza wyborczego wygasa w przypadku: 

1)   zrzeczenia się funkcji; 

2)   śmierci; 

3)    podpisania zgody na zgłoszenie do komisji wyborczej, kandydowanie w wyborach 

bądź objęcia funkcji pełnomocnika wyborczego, pełnomocnika finansowego, męża 

zaufania, urzędnika wyborczego; 

4)    o którym mowa w § 4; 

5)   odwołania. 

§ 8. Państwowa Komisja Wyborcza odwołuje komisarza wyborczego przed upływem okresu, 

na jaki został powołany, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania 

obowiązków komisarza wyborczego. 
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§ 9. W przypadkach, o których mowa w § 7 i 8, powołanie komisarza wyborczego następuje 

w trybie i na zasadach określonych w § 3. 

§ 10. W razie czasowej niemożności pełnienia funkcji przez komisarza wyborczego 

Państwowa Komisja Wyborcza może powierzyć pełnienie tej funkcji, na ten okres, 

innemu komisarzowi wyborczemu lub innej osobie zapewniającej rzetelne wykonanie 

czynności wyborczych. <Za okres czasowej niemożności pełnienia funkcji 

komisarzowi wyborczemu wynagrodzenie nie przysługuje.> 

 

Art. 167. 

§ 1. Do zadań komisarza wyborczego należy: 

1)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego; 

2)    zapewnianie, we współdziałaniu z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz 

urzędnikami wyborczymi, organizacji wyborów do rad na obszarze województwa; 

3)    powoływanie terytorialnych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie terytorialnych 

komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego po 

wykonaniu ich ustawowych zadań; 

[3a)   powoływanie obwodowych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie obwodowych 

komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadań;] 

<3a) powoływanie obwodowych komisji wyborczych oraz w wyborach organów 

jednostek samorządu terytorialnego rozwiązywanie obwodowych komisji 

wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadań;> 

3b)  
(44)

 tworzenie i zmiana obwodów głosowania, w szczególności ustalenie ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

3c)   zarządzanie wydrukowania kart do głosowania w wyborach organów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz zapewnienie ich przekazania właściwym komisjom 

wyborczym; 

3d)  
(45)

 dokonywanie podziału odpowiednio gminy, powiatu, województwa na okręgi 

wyborcze, ustalenie ich granic, numerów, liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego; 

4)   rozpatrywanie skarg na działalność terytorialnych komisji wyborczych; 

5)   kontrolowanie, w zakresie ustalonym przez Państwową Komisję Wyborczą, 

prawidłowości sporządzania spisów wyborców; 
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6)   podawanie do publicznej wiadomości informacji o składach terytorialnych komisji 

wyborczych powołanych na obszarze województwa; 

7)    udzielanie, w miarę potrzeby, terytorialnym, obwodowym komisjom wyborczym oraz 

urzędnikom wyborczym wyjaśnień; 

8)   ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad oraz wyborów wójtów 

przeprowadzonych na obszarze województwa i ogłaszanie ich w trybie określonym w 

kodeksie; 

9)   przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze województwa, wraz z 

ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej; 

10)  wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawach lub zleconych przez 

Państwową Komisję Wyborczą. 

§ 2. Komisarz wyborczy uchyla uchwały terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych 

podjęte z naruszeniem prawa lub niezgodne z wytycznymi Państwowej Komisji 

Wyborczej i przekazuje sprawę właściwej komisji do ponownego rozpatrzenia lub 

podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie. 

§ 2a. Komisarz wyborczy jest zwierzchnikiem urzędników wyborczych. 

§ 3. Komisarz wyborczy wydaje postanowienia w zakresie swoich ustawowych uprawnień. 

 

Art. 170. 

§ 1.[ W skład okręgowej komisji wyborczej wchodzi od 5 do 11 sędziów, w tym z urzędu, jako 

jej przewodniczący, komisarz wyborczy.] <W skład okręgowej komisji wyborczej 

wchodzi od 4 do 10 sędziów oraz z urzędu, jako jej przewodniczący, komisarz 

wyborczy.>W skład komisji może być także powołany sędzia w stanie spoczynku, który 

nie ukończył 70 lat. 

§ 2. Sędziów do składu komisji zgłasza Minister Sprawiedliwości, w liczbie uzgodnionej z 

Państwową Komisją Wyborczą, najpóźniej w 52 dniu przed dniem wyborów. 

§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza powołuje okręgowe komisje wyborcze najpóźniej w 48 

dniu przed dniem wyborów. 

§ 4. W razie braku możliwości pełnienia funkcji przewodniczącego komisji przez komisarza 

wyborczego komisja wybiera przewodniczącego ze swojego grona. W takim przypadku 

Minister Sprawiedliwości zgłasza do składu komisji jednego sędziego więcej, aniżeli 

wynikałoby to z uzgodnień, o których mowa w § 2. 



- 17 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

§ 5. Pierwsze posiedzenie komisji organizuje, z upoważnienia Państwowej Komisji 

Wyborczej, dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego. 

§ 6. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie dwóch zastępców 

przewodniczącego komisji. Funkcję sekretarza okręgowej komisji wyborczej pełni 

dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego albo osoba przez 

niego wskazana. Sekretarz uczestniczy w pracach komisji z głosem doradczym. 

§ 7. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

§ 8. Techniczno-materialne warunki pracy okręgowej komisji wyborczej zapewnia Krajowe 

Biuro Wyborcze. 

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;> 

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. 174. 

§ 1. [W skład rejonowej komisji wyborczej wchodzi 5 sędziów, w tym z urzędu, jako jej 

przewodniczący, komisarz wyborczy. ] <W skład rejonowej komisji wyborczej wchodzi 
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4 sędziów oraz z urzędu, jako jej przewodniczący, komisarz wyborczy.>W skład 

komisji może być także powołany sędzia w stanie spoczynku, który nie ukończył 70 lat. 

§ 2. Do powoływania rejonowej komisji wyborczej i wygaśnięcia członkostwa w komisji oraz 

organizacji jej pracy stosuje się odpowiednio art. 170 § 2-8 i art. 171, z tym że komisja 

wybiera jednego zastępcę przewodniczącego. 

 

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. 181a. 

W każdym obwodzie głosowania w wyborach powołuje się obwodową komisję wyborczą ds. 

przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia 

wyników głosowania w obwodzie.] 

<Art. 181a. 

§ 1. W każdym obwodzie głosowania powołuje się: 

1) obwodową komisję wyborczą – w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach uzupełniających do Senatu, a także w 

przeprowadzanych w toku kadencji wyborach do organów jednostek samorządu 

terytorialnego, z wyłączeniem wyborów ponownych do organów tych jednostek; 
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2) obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie 

i obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie – w 

wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w 

związku z zakończeniem kadencji rad oraz w wyborach ponownych do organów tych 

jednostek. 

§ 2. W przypadku wyborów, o których mowa w § 1 pkt 1, zadania przewidziane w 

kodeksie dla obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w 

obwodzie i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w 

obwodzie wykonuje obwodowa komisja wyborcza, o której mowa w § 1 pkt 1.> 

 

Art. 182. 

§ 1. Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców, najpóźniej w 21 dniu przed 

dniem wyborów, komisarz wyborczy, z zastrzeżeniem przepisów art. 183. 

<§ 1a. W skład każdej obwodowej komisji wyborczej powołuje się: 

1) 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców; 

2) 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców; 

3) 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców; 

4) 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców.> 

[§ 2. W skład każdej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w 

obwodzie i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 

powołuje się 9 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych 

lub upoważnione przez nich osoby: 

1)   w liczbie nie mniejszej niż 6 - po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z 

pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez 

partie polityczne bądź koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w 

ostatnich wyborach: wybrano radnych do sejmiku województwa, z tym że kandydatów 

można zgłaszać tylko na obszarze województwa, na terenie którego komitet wyborczy 

wprowadził w ostatnich wyborach radnych do sejmiku województwa; albo wybrano 

posłów do Sejmu; jeżeli liczba takich komitetów wyborczych jest mniejsza niż 6, prawo 

wskazania dodatkowej osoby mają pełnomocnicy komitetów wyborczych, o których 

mowa w pkt 2, 

2)   po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych 

reprezentujących pozostałe komitety wyborcze 
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–   z zastrzeżeniem § 7.] 

<§ 2. Obwodową komisję wyborczą powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez 

pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby: 

1) w liczbie nie mniejszej niż 2/3 ustawowego składu komisji - po jednej osobie 

zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących 

komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź koalicje partii 

politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach: wybrano 

radnych do sejmiku województwa, z tym że kandydatów można zgłaszać tylko na 

obszarze województwa, na terenie którego komitet wyborczy wprowadził 

w ostatnich wyborach radnych do sejmiku województwa, albo wybrano posłów 

do Sejmu; jeżeli liczba takich komitetów wyborczych jest mniejsza niż 2/3 

ustawowego składu komisji, prawo wskazania dodatkowej osoby mają 

pełnomocnicy komitetów wyborczych, o których mowa w pkt 2, 

2) po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych 

reprezentujących pozostałe komitety wyborcze 

– z zastrzeżeniem § 7.> 

§ 2a. (uchylony). 

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

zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach 

śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się 6 osób 

spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione 

przez nich osoby. 

§ 4. Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może zostać 

zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje. 

§ 5. 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.] 

<§ 3. W skład obwodowych komisji wyborczych, w odrębnych obwodach głosowania 

powołuje się 5 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników 

wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. 

§ 4. Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej: 
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1) musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia; 

2) może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale 

zamieszkuje. 

§ 5. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 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. Gdyby liczba członków komisji powołanych na podstawie § 2: 

1)   okazała się mniejsza niż 9 - pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się w 

drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich 

pełnomocników wyborczych; każdy z nich może zgłosić do losowania tyle osób, ile 

brakuje do liczby 9; 

2)   miała być większa niż 9 - kandydatów do składu komisji, w liczbie stanowiącej różnicę 

między liczbą 9 a liczbą członków powoływanych na podstawie § 2 pkt 1, wyłania się 

w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników 

wyborczych, o których mowa w § 2 pkt 2; każdy z nich może zgłosić do losowania 

tylko jedną osobę.] 

<§ 7. Gdyby liczba członków komisji powołanych na podstawie § 2: 

1) okazała się mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji – pozostałych 

kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze publicznego losowania 

spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych; każdy z 

nich może zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do ustawowego składu 

liczbowego komisji; 

2) miała być większa niż ustawowy skład liczbowy komisji – kandydatów do składu 

komisji, w liczbie stanowiącej różnicę między ustawowym składem liczbowym 

komisji a liczbą członków powoływanych na podstawie § 2 pkt 1, wyłania się w 

drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników 

wyborczych, o których mowa w § 2 pkt 2; każdy z nich może zgłosić do losowania 

tylko jedną osobę.> 

§ 8. Losowanie, o którym mowa w § 7, przeprowadza komisarz wyborczy. 

[§ 8a. W przypadku niedokonania zgłoszenia kandydatów do składu komisji, w sytuacji, o 

której mowa w § 7 pkt 1, minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 

5 członków. Jeżeli pomimo zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczba 
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kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w § 7 pkt 1, jest mniejsza niż minimalny 

skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej uzupełnienia jej składu dokonuje komisarz 

wyborczy. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 8a. W przypadku niedokonania zgłoszenia kandydatów do składu komisji, w sytuacji, 

o której mowa w § 7 pkt 1, minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej 

wynosi 5 członków.> 

<§ 8b. Komisarz wyborczy: 

1) uzupełnia skład komisji – jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż 

minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej, 

2) może uzupełnić skład komisji – jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest 

mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej 

– spośród wyborców spełniających warunek, o którym mowa w § 4. Przepis § 6 

stosuje się odpowiednio. 

§ 8c. Wyborcy, o których mowa w § 8b, mogą zgłaszać swoje kandydatury komisarzowi 

wyborczemu.> 

§ 9. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej zwołuje niezwłocznie po jej 

powołaniu komisarz wyborczy. 

§ 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 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;] 
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<1) od 4 do 12 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników 

wyborczych lub upoważnione przez nich osoby;> 

2)   jedną osobę wskazaną przez konsula. 

§ 3. Konsul, jeżeli wymaga tego zachowanie sprawności przebiegu głosowania, może 

uzupełnić skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej spośród wyborców 

zamieszkałych na obszarze właściwości terytorialnej konsula, z tym że liczba członków 

komisji nie może przekroczyć dopuszczalnego składu komisji, o którym mowa w § 2. 

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 i 5-10 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 w § 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 w stosunku do 

członka komisji małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem 

zstępnego lub przysposobionego albo pozostającą z nim w stosunku przysposobienia;] 

<2a) wyrażenia przez osobę będącą w stosunku do członka komisji małżonkiem, 

wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem wstępnego, zstępnego lub 

przysposobionego albo pozostającą z nim w stosunku przysposobienia zgody na 

kandydowanie w: 

a) wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, 

b) wyborach wójta – w przypadku obwodowej komisji wyborczej powołanej na 

obszarze gminy, w której kandyduje ta osoba, 

c) wyborach innych niż wybory, o których mowa w lit. a i b – w przypadku 

obwodowej komisji wyborczej właściwej dla okręgu wyborczego, w którym 

kandyduje ta osoba;> 

3)   śmierci członka komisji; 
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4)   utraty prawa wybierania; 

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

6)   odwołania. 

[§ 2. Komisarz wyborczy odwołuje członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 

nieuczestniczenia w pracach komisji bez usprawiedliwienia lub podejmowania działań 

sprzecznych z prawem.] 

<§ 2. Komisarz wyborczy odwołuje członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku 

nieuczestniczenia w pracach komisji bez usprawiedliwienia lub podejmowania 

działań sprzecznych z prawem lub w przypadku niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania obowiązków przez członka komisji.> 

§ 3. (uchylony). 

§ 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. 191b. 

§ 1. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w 

skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, 

komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub 

członek komisji wyborczej. [Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w 

gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia.] <Urzędnikiem wyborczym nie 

może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej 

lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.> 

[§ 2. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym 

zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy miast na prawach powiatu.] 

§ 3. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności 

publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. 

§ 4. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

Art. 191ca.
 

W przypadku zagrożenia wykonania zadań, o których mowa w art. 191e § 1, Szef Krajowego 

Biura Wyborczego może powierzyć, nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywanie 
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funkcji urzędnika wyborczego osobie niespełniającej wymogów określonych w art. 191b § 1 

zdanie drugie [lub § 2.] 

Art. 191d. 

§ 1. Funkcja urzędnika wyborczego wygasa w przypadku: 

1)   zrzeczenia się funkcji; 

2)   śmierci; 

3)   podpisania zgody na zgłoszenie do komisji wyborczej, kandydowanie w wyborach w 

okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla jego obszaru działania bądź 

objęcia funkcji pełnomocnika, komisarza wyborczego, męża zaufania; 

4)   o którym mowa w art. 191b § 1 zdanie drugie, [§ 2 zdanie pierwsze,] § 3 i 4; 

5)   odwołania. 

§ 2. Szef Krajowego Biura Wyborczego odwołuje urzędników wyborczych przed upływem 

kadencji w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków. 

 

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, 

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;] 
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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. 

§ 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 
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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. 
(51)

 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 daty 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 

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 
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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. o 

Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254, z późn. zm.).] 

<§1. Sąd Najwyższy, 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 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, z 

późn. zm.).> 

§ 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. 247. 

§ 1. Wygaśnięcie mandatu posła następuje w przypadku: 

1)   śmierci posła; 

2)   utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów; 

3)   pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 
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4)   zrzeczenia się mandatu; 

5)   zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub funkcji, których stosownie do przepisów 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw nie można łączyć z mandatem posła, 

z zastrzeżeniem przepisu § 3; 

6)   powołania w toku kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, których stosownie 

do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw nie można łączyć ze 

sprawowaniem mandatu posła; 

7)   wyboru w toku kadencji na posła do Parlamentu Europejskiego. 

§ 2. Odmowa złożenia ślubowania poselskiego oznacza zrzeczenie się mandatu. 

§ 3. Wygaśnięcie mandatu posła zajmującego w dniu wyborów stanowisko lub funkcję, o 

których mowa w § 1 pkt 5, następuje, jeżeli nie złoży on Marszałkowi Sejmu, w terminie 

14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej wyników wyborów do Sejmu, oświadczenia o złożeniu 

rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji <, z zastrzeżeniem art. 383 § 

2a i art. 492 § 2a>. 

§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do posła, który od dnia wyborów do 

dnia rozpoczęcia kadencji Sejmu objął stanowisko lub funkcję, których stosownie do 

przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw nie można łączyć z 

mandatem posła oraz w odniesieniu do posła, który uzyskał mandat w toku kadencji 

Sejmu. 

§ 5. Wygaśnięcie mandatu posła powołanego lub wybranego w czasie kadencji na stanowisko 

lub funkcję, o których mowa w § 1 pkt 6 i 7, następuje z dniem powołania lub wybrania. 

 

Art. 279. 

§ 1. Wygaśnięcie mandatu senatora następuje w przypadku: 

1)   śmierci senatora; 

2)   utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów; 

3)   pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 

4)   zrzeczenia się mandatu; 

5)   zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub funkcji, których, stosownie do 

przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie można łączyć z 

mandatem senatora, z zastrzeżeniem przepisu § 3; 
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6)   powołania w toku kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, których, stosownie 

do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie można łączyć ze 

sprawowaniem mandatu senatora; 

7)   wyboru w toku kadencji na posła do Parlamentu Europejskiego. 

§ 2. Odmowa złożenia ślubowania senatorskiego oznacza zrzeczenie się mandatu. 

§ 3. Wygaśnięcie mandatu senatora zajmującego w dniu wyborów stanowisko lub funkcję, o 

których mowa w § 1 pkt 5, następuje, jeżeli nie złoży on Marszałkowi Senatu, w terminie 

14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej wyników wyborów do Senatu, oświadczenia o złożeniu 

rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji <, z zastrzeżeniem art. 383 § 

2a i art. 492 § 2a>. 

§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do senatora, który od dnia wyborów 

do dnia rozpoczęcia kadencji Senatu objął stanowisko lub funkcję, których stosownie do 

przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw nie można łączyć z 

mandatem senatora oraz w odniesieniu do senatora, który uzyskał mandat w toku kadencji 

Senatu. 

§ 5. Wygaśnięcie mandatu senatora powołanego lub wybranego w czasie kadencji na 

stanowisko lub funkcję, o których mowa w § 1 pkt 6 i 7, następuje z dniem powołania lub 

wybrania. 

Art. 300. 

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

postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie przyjęcia zawiadomienia o 

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

pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia o 

utworzeniu komitetu wyborczego.]  <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. 
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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.] 

<Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie 

wzywa pełnomocnika wyborczego do usunięcia wskazanych wad zgłoszenia w 

terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wadach 

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 

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 
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Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę pełnomocnika 

wyborczego za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje 

kandydata. 

Art. 364. 

§ 1. Utrata mandatu posła do Parlamentu Europejskiego następuje w przypadku: 

1)   utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyboru; 

2)   zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub pełnienia funkcji, o których mowa w 

przepisach art. 333 i art. 334 § 2; 

2a)   powołania w czasie kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, o których mowa 

w przepisach art. 333 i art. 334 § 2; 

3)   wyboru na posła na Sejm albo senatora; 

4)   unieważnienia wyboru posła do Parlamentu Europejskiego. 

§ 2. Utrata mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, w przypadku, o którym mowa w § 1 

pkt 2, następuje, jeżeli nie złoży on Marszałkowi Sejmu, w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów do Parlamentu 

Europejskiego, oświadczenia o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub 

pełnionej funkcji <, z zastrzeżeniem art. 383 § 2a i art. 492 § 2a>. 

§ 2a. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do posła do Parlamentu 

Europejskiego, który od dnia wyborów do dnia rozpoczęcia kadencji Parlamentu 

Europejskiego objął stanowisko lub funkcję, o których mowa w przepisach art. 333 i art. 

334 § 2, oraz w odniesieniu do posła do Parlamentu Europejskiego, który uzyskał mandat 

w toku kadencji Parlamentu Europejskiego. 

§ 3. Utrata mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, w przypadku, o którym mowa w § 1 

pkt 2a i 3, następuje z dniem powołania lub wybrania. 

§ 4. Jeżeli poseł do Parlamentu Europejskiego uzyskał mandat posła na Sejm na podstawie 

art. 251, traci mandat posła do Parlamentu Europejskiego z dniem wydania przez 

Marszałka Sejmu postanowienia o obsadzeniu mandatu posła na Sejm. 

 

Art. 383. 

§ 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku: 

1)   śmierci; 

2)   utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów; 

3)   odmowy złożenia ślubowania; 
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4)   pisemnego zrzeczenia się mandatu; 

5)   naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem 

określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności; 

[6)   wyboru na wójta;] 

<6) wyboru na wójta, posła na Sejm, senatora albo posła do Parlamentu 

Europejskiego;> 

7)   niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim 

stanie majątkowym. 

§ 2. Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 2 - z wyjątkiem 

powodów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt 3, 5 i 7, stwierdza rada, w 

drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia 

mandatu. 

[§ 2a. Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1, 4 i 6, stwierdza 

komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 

przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza wyborczego ogłasza się w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznej.] 

<§ 2a. Wygaśnięcie mandatu radnego z dniem wystąpienia przyczyny, o której mowa w 

§ 1 pkt 1, 4 i 6, stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 

dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza 

wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje się do 

publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Przepisów art. 247 § 3, 

art. 279 § 3 oraz art. 364 § 2 nie stosuje się.> 

§ 3. W przypadkach określonych w § 1 pkt 2, 3, 5 i 7 przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu 

mandatu należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień. 

§ 4. Uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie 

zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu. 

§ 4a. Postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się 

niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz przewodniczącemu rady. 

§ 5. Jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, o której 

mowa w § 1 pkt 5, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania 

prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. 
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§ 6. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności 

przez radnego w terminie, o którym mowa w § 5, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu 

radnego, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu. 

 

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 daty 

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 

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. 
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Art. 432. 

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

uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie zgłaszającej listę. Od uchwały osobie 

zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do komisarza wyborczego w 

terminie 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 

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. 

 

Art. 492. 

§ 1. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek: 

1)   odmowy złożenia ślubowania; 

2)   niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim 

stanie majątkowym; 

3)   pisemnego zrzeczenia się mandatu; 

4)   utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

5)   naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub 

prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach; 

<5a) wyboru na posła na Sejm, senatora albo posła do Parlamentu Europejskiego;> 
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6)   orzeczenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w 

trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych na okres co najmniej do końca kadencji; 

7)   śmierci; 

8)   odwołania w drodze referendum; 

9)   odwołania wójta w trybie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130); 

10)  zmian w podziale terytorialnym, o których mowa w art. 390 § 1 pkt 3. 

§ 2. Wygaśnięcie mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 i 5 - z wyjątkiem 

powodów wskazanych w art. 27 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

stwierdza rada gminy, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia 

przyczyny wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu 

należy umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień. 

[§ 2a. Wygaśnięcie mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 3 i 5 - w zakresie 

powodów wskazanych w art. 27 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

oraz pkt 6 i 7, stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni 

od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza 

wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej 

wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.] 

<§ 2a. Wygaśnięcie mandatu wójta z dniem wystąpienia przyczyny, o której mowa w § 1 

pkt 3 i 5 – w zakresie powodów wskazanych w art. 27 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, oraz pkt 5a–7, stwierdza komisarz wyborczy, w drodze 

postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia 

mandatu. Postanowienie komisarza wyborczego ogłasza się w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym oraz podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Przepisów art. 247 § 3, art. 279 § 3 oraz art. 364 § 2 nie 

stosuje się.> 

§ 3. Uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu wójta doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu 

i przesyła wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu. 

§ 3a. Postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu wójta doręcza się 

niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz przewodniczącemu rady 

gminy. 
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§ 4. Jeżeli wójt przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność 

gospodarczą, o których mowa w § 1 pkt 5, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub 

zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 3 miesięcy od dnia 

złożenia ślubowania. 

§ 5. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej przez wójta w terminie, o którym mowa w § 4, rada gminy stwierdza 

wygaśnięcie mandatu wójta, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od upływu tego 

terminu. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 1 - część województwa dolnośląskiego obejmująca obszary 

powiatów: 

bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, 

lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski 

oraz miast na prawach powiatu: 

Jelenia Góra, Legnica. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: LEGNICA. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 2 - część województwa dolnośląskiego obejmująca obszary 

powiatów: 

dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Wałbrzych. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 8. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: WAŁBRZYCH. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 3 - część województwa dolnośląskiego obejmująca obszary 

powiatów: 

górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski 

oraz miasta na prawach powiatu: 
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Wrocław. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 14. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: WROCŁAW. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 4 - część województwa kujawsko-pomorskiego obejmująca 

obszary powiatów: 

bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Bydgoszcz. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: BYDGOSZCZ. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 5 - część województwa kujawsko-pomorskiego obejmująca 

obszary powiatów: 

aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, 

radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski 

oraz miast na prawach powiatu: 

Grudziądz, Toruń, Włocławek. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 13. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: TORUŃ. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 6 - część województwa lubelskiego obejmująca obszary 

powiatów: 

janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, 

świdnicki 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Lublin. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 15. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: LUBLIN. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 7 - część województwa lubelskiego obejmująca obszary 

powiatów: 
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bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, 

tomaszowski, włodawski, zamojski 

oraz miast na prawach powiatu: 

Biała Podlaska, Chełm, Zamość. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: CHEŁM. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 8 - województwo lubuskie 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: ZIELONA GÓRA. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 9 - część województwa łódzkiego obejmująca obszary powiatów: 

brzeziński, łódzki wschodni 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Łódź. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 10. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: ŁÓDŹ. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 10 - część województwa łódzkiego obejmująca obszary 

powiatów: 

bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski 

oraz miast na prawach powiatu: 

Piotrków Trybunalski, Skierniewice. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 11 - część województwa łódzkiego obejmująca obszary 

powiatów: 

kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, 

wieruszowski, zduńskowolski, zgierski. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: SIERADZ. 
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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

OKRĘG WYBORCZY NR 12 - część województwa małopolskiego obejmująca obszary 

powiatów: 

chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 8. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KRAKÓW. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 13 - część województwa małopolskiego obejmująca obszary 

powiatów: 

krakowski, miechowski, olkuski 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Kraków. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 14. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KRAKÓW. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 14 - część województwa małopolskiego obejmująca obszary 

powiatów: 

gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Nowy Sącz. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 10. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: NOWY SĄCZ. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 15 - część województwa małopolskiego obejmująca obszary 

powiatów: 

bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Tarnów. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: TARNÓW. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 16 - część województwa mazowieckiego obejmująca obszary 

powiatów: 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, 

żuromiński, żyrardowski 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Płock. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 10. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: PŁOCK. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 17 - część województwa mazowieckiego obejmująca obszary 

powiatów: 

białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Radom. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: RADOM. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 18 - część województwa mazowieckiego obejmująca obszary 

powiatów: 

garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, 

węgrowski, wyszkowski 

oraz miast na prawach powiatu: 

Ostrołęka, Siedlce. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: SIEDLCE. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 19 - część województwa mazowieckiego obejmująca obszar 

miasta na prawach powiatu: 

Warszawa. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 20. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: WARSZAWA. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 20 - część województwa mazowieckiego obejmująca obszary 

powiatów: 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski 

zachodni, wołomiński. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: WARSZAWA. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 21 - województwo opolskie 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: OPOLE. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 22 - część województwa podkarpackiego obejmująca obszary 

powiatów: 

bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, 

przeworski, sanocki 

oraz miast na prawach powiatu: 

Krosno, Przemyśl. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 11. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KROSNO. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 23 - część województwa podkarpackiego obejmująca obszary 

powiatów: 

dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, 

rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski 

oraz miast na prawach powiatu: 

Rzeszów, Tarnobrzeg. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 15. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: RZESZÓW. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 24 - województwo podlaskie 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 14. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: BIAŁYSTOK. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 25 - część województwa pomorskiego obejmująca obszary 

powiatów: 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski 

oraz miast na prawach powiatu: 

Gdańsk, Sopot. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: GDAŃSK. 

OKRĘG WYBORCZY NR 26 - część województwa pomorskiego obejmująca obszary 

powiatów: 

bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski 

oraz miast na prawach powiatu: 

Gdynia, Słupsk. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 14. 

[Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: GDYNIA.] <Siedziba Okręgowej Komisji 

Wyborczej: SŁUPSK> 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 27 - część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: 

bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Bielsko-Biała. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: BIELSKO-BIAŁA. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 28 - część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: 

częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Częstochowa. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 7. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: CZĘSTOCHOWA. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 29 - część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: 

gliwicki, tarnogórski 

oraz miast na prawach powiatu: 

Bytom, Gliwice, Zabrze. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: GLIWICE.] <Siedziba Okręgowej Komisji 

Wyborczej: KATOWICE> 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 30 - część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: 

mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski 

oraz miast na prawach powiatu: 

Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9. 

[Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: RYBNIK.] <Siedziba Okręgowej Komisji 

Wyborczej: BIELSKO-BIAŁA> 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 31 - część województwa śląskiego obejmująca obszar powiatu: 

bieruńsko-lędziński 

oraz miast na prawach powiatu: 

Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 

Świętochłowice, Tychy. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KATOWICE. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 32 - część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: 

będziński, zawierciański 

oraz miast na prawach powiatu: 

Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9. 

[Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: SOSNOWIEC.] <Siedziba Okręgowej Komisji 

Wyborczej: KATOWICE> 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 33 - województwo świętokrzyskie 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 16. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KIELCE. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 34 - część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca 

obszary powiatów: 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Elbląg. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 8. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: ELBLĄG. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 35 - część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca 

obszary powiatów: 

ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, 

szczycieński, węgorzewski 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Olsztyn. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 10. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: OLSZTYN. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 36 - część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary 

powiatów: 

gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, 

ostrzeszowski, pleszewski, rawicki 

oraz miast na prawach powiatu: 

Kalisz, Leszno. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KALISZ. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 37 - część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary 

powiatów: 

gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Konin. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KONIN. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

OKRĘG WYBORCZY NR 38 - część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary 

powiatów: 

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, 

pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: PIŁA. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 39 - część województwa wielkopolskiego obejmująca obszar 

powiatu: 

poznański 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Poznań. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 10. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: POZNAŃ. 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 40 - część województwa zachodniopomorskiego obejmująca 

obszary powiatów: 

białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, 

świdwiński, wałecki 

oraz miasta na prawach powiatu: 

Koszalin. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 8. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KOSZALIN. 

OKRĘG WYBORCZY NR 41 - część województwa zachodniopomorskiego obejmująca 

obszary powiatów: 

goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, 

stargardzki 

oraz miast na prawach powiatu: 

Szczecin, Świnoujście. 

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12. 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: SZCZECIN. 

 


