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DZIAŁ  III
Wybory do Sejmu

Rozdział  1
Zasady ogólne

Art.  192.  [Zasady prawa wyborczego w wyborach do Sejmu]
Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w
głosowaniu tajnym.

Art.  193.  [Wielomandatowe okręgi wyborcze. Zakaz równoczesnego kandydowania do
Sejmu i Senatu]

§  1. 
Do Sejmu wybiera się 460 posłów z list kandydatów na posłów w wielomandatowych
okręgach wyborczych.

§  2. 
Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i do Senatu.

Art.  194.  [Zarządzenie wyborów. Wyznaczenie daty wyborów]

§  1. 
Wybory do Sejmu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej, w drodze postanowienia, nie później
niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu, wyznaczając wybory na
dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia
kadencji Sejmu. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej podaje się do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i ogłasza w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w 5 dniu od dnia zarządzenia wyborów.

§  2. 
W postanowieniu, o którym mowa w § 1, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii
Państwowej Komisji Wyborczej, określa dni, w których upływają terminy wykonania
czynności wyborczych przewidzianych w kodeksie (kalendarz wyborczy).

Art.  195.  [Zarządzenie wyborów w razie skrócenia kadencji. Wyznaczenie daty
wyborów]



§  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) (uchylony);
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.  196.  [Progi wyborcze (klauzule zaporowe)]

§  1. 
W podziale mandatów w okręgach wyborczych uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów
na posłów tych komitetów wyborczych, których listy otrzymały co najmniej 5% ważnie
oddanych głosów w skali kraju.

§  2. 
Listy kandydatów na posłów koalicyjnych komitetów wyborczych uwzględnia się w podziale
mandatów w okręgach wyborczych, jeżeli ich listy otrzymały co najmniej 8% ważnie
oddanych głosów w skali kraju.

Art.  197.  [Zwolnienie z progów wyborczych komitetów mniejszości narodowych]

§  1. 
Komitety wyborcze utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych



organizacjach mniejszości narodowych mogą korzystać ze zwolnienia list tych komitetów z
warunku, o którym mowa w art. 196 § 1, jeżeli złożą Państwowej Komisji Wyborczej
oświadczenie w tej sprawie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. Wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, komitet jest obowiązany przedłożyć
dokument właściwego organu statutowego organizacji mniejszości narodowej potwierdzający
utworzenie komitetu przez wyborców będących członkami tej organizacji.

§  2. 
Państwowa Komisja Wyborcza potwierdza niezwłocznie otrzymanie oświadczenia, o którym
mowa w § 1. Potwierdzenie oświadczenia jest wiążące.

Art.  198.  [Obniżenie progów wyborczych]
Jeżeli warunku określonego w art. 196 § 1 lub 2 nie spełnią listy kandydatów na posłów
żadnego komitetu wyborczego bądź któryś z wymienionych warunków spełniony zostanie
przez listy kandydatów tylko jednego komitetu wyborczego, w podziale mandatów w
okręgach wyborczych uwzględnia się listy kandydatów komitetów wyborczych, które
otrzymały co najmniej 3% ważnie oddanych głosów w skali kraju. Listy koalicyjnych
komitetów wyborczych uwzględnia się, jeżeli otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych
głosów w skali kraju.

Art.  199.  [Limit wydatków na agitację wyborczą]

§  1. 
W wyborach do Sejmu komitety wyborcze mogą wydatkować na agitację wyborczą
wyłącznie kwoty ograniczone limitami, ustalonymi w następujący sposób:

1) wysokość limitu wyznaczona jest kwotą 87 groszy   przypadającą na każdego wyborcę
w kraju ujętego w rejestrze wyborców;
2) limit wydatków dla danego komitetu oblicza się według wzoru:

L = (w x k x m)/460,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
L - limit wydatków,
w - liczbę wyborców w kraju ujętych w rejestrach wyborców,
k - kwotę przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców, o
której mowa w pkt 1,
m - łączną liczbę posłów wybieranych we wszystkich okręgach wyborczych, w których
komitet zarejestrował listy kandydatów.

§  2. 
Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów do Sejmu,
ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski" i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej liczbę wyborców ujętych w
rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na koniec kwartału
poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów do Sejmu.



Art.  200.  [Waloryzacja limitu wydatków na agitację wyborczą]

§  1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, podwyższy
kwotę, o której mowa w art. 199 § 1 pkt 1, w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogółem o ponad 5%, w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

§  2. 
Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w § 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału.

Rozdział  2
Okręgi wyborcze

Art.  201.  [Utworzenie i granice okręgów wyborczych. Minimalna liczba mandatów w
okręgu wyborczym]

§  1. 
W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu tworzy się wielomandatowe okręgi wyborcze,
zwane dalej "okręgami wyborczymi".

§  2. 
W okręgu wyborczym wybiera się co najmniej 7 posłów.

§  3. 
Okręg wyborczy obejmuje obszar województwa lub jego część. Granice okręgu wyborczego
nie mogą naruszać granic wchodzących w jego skład powiatów i miast na prawach powiatu.

Art.  202.  [Norma przedstawicielstwa (wskaźnik ludnościowy)]

§  1. 
Ustalenia liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz podziału
województw na okręgi wyborcze dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa,
obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców kraju przez ogólną liczbę posłów
wybieranych w okręgach wyborczych, z uwzględnieniem przepisów art. 201 i następujących
zasad:

1) ułamki liczby mandatów posłów wybieranych w okręgach wyborczych równe lub
większe od 1/2, jakie wynikną z zastosowania jednolitej normy przedstawicielstwa,
zaokrągla się w górę do liczby całkowitej;
2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1, liczba posłów wybieranych w
okręgach wyborczych przewyższa liczbę wynikającą z przepisu art. 193, mandaty



nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma
przedstawicielstwa obliczona dla okręgu wyborczego jest najmniejsza. W przypadku gdy
liczba posłów jest mniejsza od wynikającej z przepisu art. 193, dodatkowe mandaty
przydziela się tym okręgom wyborczym, w których norma przedstawicielstwa obliczona
dla okręgu wyborczego jest największa.

§  2. 
Podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczbę posłów wybieranych w każdym
okręgu, a także siedziby okręgowych komisji wyborczych określa załącznik nr 1 do kodeksu.

§  3. 
Informację o okręgu wyborczym podaje się do wiadomości wyborcom danego okręgu
wyborczego w formie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej najpóźniej w 52 dniu
przed dniem wyborów. Druk i rozplakatowanie obwieszczeń zapewnia Krajowe Biuro
Wyborcze.

Art.  203.  [Zmiany w podziale na okręgi wyborcze]

§  1. 
Państwowa Komisja Wyborcza przedkłada Sejmowi wnioski w sprawie zmiany granic
okręgów wyborczych i liczby posłów w nich wybieranych, jeżeli konieczność taka wynika ze
zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa lub ze zmiany liczby mieszkańców w
okręgu wyborczym lub w kraju.

§  2. 
Dokonywanie zmian granic powiatów pociągających za sobą zmiany granic okręgów
wyborczych jest niedopuszczalne w okresie 12 miesięcy poprzedzających upływ kadencji
Sejmu, jak i w okresie od zarządzenia wyborów w razie skrócenia kadencji Sejmu aż do dnia
stwierdzenia ważności wyborów.

§  3. 
Sejm dokonuje, z zastrzeżeniem § 5, zmian w podziale na okręgi wyborcze z przyczyn, o
których mowa w § 1, nie później niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin
zarządzenia wyborów do Sejmu.

§  4. 
Ustalenie liczby mieszkańców, o której mowa w § 1, następuje na podstawie danych według
stanu na koniec trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok w którym upływa kadencja
Sejmu, przekazanych przez wójtów w trybie określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 165 § 3.

§  5. 
W razie skrócenia kadencji Sejmu zmian w podziale na okręgi wyborcze nie dokonuje się.



Rozdział  3
Zgłaszanie kandydatów na posłów

Art.  204.  [Podmioty zgłaszające kandydatów na posłów. Zawiadomienie o utworzeniu
komitetu]

§  1. 
Prawo zgłaszania kandydatów na posłów przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej;
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu;
3) komitetowi wyborczemu wyborców.

§  2. 
Komitet wyborczy partii politycznej obowiązany jest zawiadomić Państwową Komisję
Wyborczą o utworzeniu komitetu w okresie od dnia ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu
wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów.

§  3. 
Do zawiadomienia, o którym mowa w § 2, załącza się:

1) oświadczenia pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego o przyjęciu
pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnika finansowego - również o spełnieniu przez
niego wymogów, o których mowa w art. 127 § 2 i 3;
2) uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych;
3) wyciąg ze statutu partii politycznej wskazujący, który organ jest upoważniony do jej
reprezentowania na zewnątrz;
4) fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz
elektronicznej.

§  4. 
Koalicyjny komitet wyborczy może być utworzony w okresie od dnia ogłoszenia
postanowienia o zarządzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów. Pełnomocnik
wyborczy zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą do 50 dnia przed dniem wyborów o
utworzeniu komitetu wyborczego.

§  5. 
Do zawiadomienia, o którym mowa w § 4, załącza się:

1) umowę o zawiązaniu koalicji wyborczej, wraz z następującymi danymi: imionami,
nazwiskami, adresami zamieszkania i numerami ewidencyjnymi PESEL osób
wchodzących w skład komitetu wyborczego;
2) oświadczenia pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego o przyjęciu
pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnika finansowego - również o spełnieniu przez
niego wymogów, o których mowa w art. 127 § 2 i 3;
3) uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych, partii politycznych tworzących



koalicję wyborczą;
4) wyciągi ze statutów partii politycznych tworzących koalicję wyborczą wskazujące,
który organ partii jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz;
5) fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz
elektronicznej.

§  6. 
Po zebraniu co najmniej 1000 podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu,
popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców, pełnomocnik wyborczy
zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Zawiadomienie może
być dokonane do 50 dnia przed dniem wyborów.

§  7. 
Do zawiadomienia, o którym mowa w § 6, załącza się:

1) oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego;
2) oświadczenia pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego o przyjęciu
pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnika finansowego - również o spełnieniu przez
niego wymogów, o których mowa w art. 127 § 2 i 3;
3) wykaz co najmniej 1000 obywateli, o których mowa w § 6, zawierający ich imiona,
nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL, a także własnoręcznie
złożone podpisy obywateli;
4) fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz
elektronicznej.

Art.  205.  [Tryb skarżenia postanowienia PKW o odmowie przyjęcia zawiadomienia o
utworzeniu komitetu wyborczego]

§  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 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.  206.  [Nadanie numeru NIP oraz Regon komitetowi wyborczemu]



Na wniosek komitetu wyborczego odpowiednie organy mają obowiązek wydać
potwierdzenie nadania numeru NIP oraz decyzję o nadaniu numeru REGON, najpóźniej do
końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia wniosku o nadanie numeru.

Art.  207.  [Ogłoszenie informacji o utworzonych komitetach wyborczych]
Państwowa Komisja Wyborcza informację o utworzonych komitetach wyborczych ogłasza w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Art.  208.  [Zasady zgłaszania list kandydatów na posłów]

§  1. 
Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym jedną listę kandydatów na
posłów.

§  2. 
Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów.

§  3. 
Partie polityczne, które wchodzą w skład koalicji wyborczej, nie mogą zgłaszać list
kandydatów samodzielnie.

Art.  209.  [Udzielenie poparcia liście kandydatów na posłów]

§  1. 
Wyborca może udzielić pisemnego poparcia więcej niż jednej liście kandydatów. Wycofanie
udzielonego poparcia nie rodzi skutków prawnych.

§  2. 
Wyborca udzielający poparcia liście kandydatów składa podpis obok czytelnie wpisanego
swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL.

§  3. 
Wykaz podpisów musi zawierać na każdej stronie nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego
listę, numer okręgu wyborczego, w którym lista jest zgłaszana, oraz adnotację:
"Udzielam poparcia liście kandydatów na posłów zgłaszanej przez ............... (nazwa komitetu
wyborczego) w okręgu wyborczym ..............................  (numer okręgu) w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na ..............  (dzień, miesiąc, rok).".

Art.  210.  [Liczba wymaganych podpisów poparcia. Zgłoszenie dalszych list bez
podpisów]

§  1. 



Lista kandydatów powinna być poparta, w sposób, o którym mowa w art. 209 § 2 i 3,
podpisami co najmniej 5000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.

§  2. 
Komitet wyborczy, który z zachowaniem wymogów określonych w § 1, zgłosił listy
kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych, uprawniony jest do zgłoszenia
dalszych list bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców. Zgłoszenia list kandydatów przez
komitety wyborcze bez zachowania wymogu, o którym mowa w § 1 uznaje się za skuteczne,
jeżeli listy kandydatów zgłoszone z zachowaniem wymogów określonych w § 1 zostaną
zarejestrowane co najmniej w połowie okręgów wyborczych.

§  3. 
Okręgowe komisje wyborcze informują niezwłocznie Państwową Komisję Wyborczą o
zarejestrowanych listach kandydatów. Państwowa Komisja Wyborcza informuje
niezwłocznie okręgowe komisje wyborcze o komitetach wyborczych, które zarejestrowały
listy co najmniej w połowie okręgów wyborczych.

Art.  211.  [Termin zgłoszenia list kandydatów. Liczba kandydatów. Parytet. Osoby
zgłaszające listę]

§  1. 
Listę kandydatów zgłasza się do okręgowej komisji wyborczej najpóźniej do godziny 2400 w
40 dniu przed dniem wyborów.

§  2. 
Liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż liczba posłów wybieranych w danym
okręgu wyborczym i większa niż dwukrotność liczby posłów wybieranych w danym okręgu
wyborczym.

§  3. 
Na liście kandydatów:

1) liczba kandydatów - kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich
kandydatów na liście;
2) liczba kandydatów - mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich
kandydatów na liście.

§  4. 
Zgłoszenia listy kandydatów dokonuje osobiście, na piśmie, pełnomocnik wyborczy lub
upoważniona przez niego osoba, zwani dalej "osobą zgłaszającą listę". W razie zgłoszenia
listy przez upoważnioną przez pełnomocnika osobę do zgłoszenia dołącza się dokument
stwierdzający udzielenie upoważnienia, ze wskazaniem zakresu udzielonego upoważnienia,
oraz dane upoważnionej przez pełnomocnika osoby: imię (imiona), nazwisko, adres
zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL.



Art.  212.  [Treść i załączniki zgłoszenia list kandydatów]

§  1. 
Zgłoszenie listy kandydatów powinno zawierać nazwisko, imię (imiona), zawód i miejsce
zamieszkania każdego z kandydatów. Nazwiska kandydatów umieszcza się na liście w
kolejności ustalonej przez komitet wyborczy.

§  2. 
Kandydata oznacza się nazwą lub skrótem nazwy tej partii politycznej, której jest członkiem
(nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje).

§  3. 
Osoba zgłaszająca listę może wnosić o oznaczenie kandydata, który nie należy do żadnej
partii politycznej, tylko jedną nazwą lub skrótem nazwy partii popierającej danego
kandydata; przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Fakt poparcia kandydata powinien być
potwierdzony pisemnie przez właściwy statutowy organ partii. Wniosek wraz z
potwierdzeniem składa się ze zgłoszeniem listy.

§  4. 
W zgłoszeniu osoba zgłaszająca listę wskazuje sposób oznaczenia listy na urzędowych
obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania. Oznaczeniem może być nazwa lub skrót
nazwy komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 86 § 3 pkt 1, art. 87 § 6 pkt 1 i art. 89 §
5 pkt 1. Oznaczenie może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając
spacje.

§  5. 
Do zgłoszenia każdej listy należy dołączyć:

1) oświadczenie o liczbie podpisów wyborców popierających listę wraz z wykazem
podpisów wyborców popierających listę bądź oświadczenie o skorzystaniu z uprawnienia,
o którym mowa w art. 210 § 2;
2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie z danej listy kandydatów. Zgoda
kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona),
nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata, a także
wskazanie jego przynależności do partii politycznej; zgodę na kandydowanie kandydat
opatruje datą i własnoręcznym podpisem;
3) w stosunku do każdego kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
4) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności.

§  6. 



Po dokonaniu zgłoszenia uzupełnianie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów
albo ich kolejności na liście bądź też zmiana oznaczenia, o którym mowa w § 3, są
niedopuszczalne.

Art.  213.  [Przyjmowanie zgłoszenia list kandydatów. Potwierdzenie zgłoszenia listy]

§  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 Państwowej Komisji
Wyborczej lub postępowania przed sądami i organami prokuratury, w obecności członka
okręgowej komisji wyborczej; o terminie czynności zawiadamia się niezwłocznie osobę
zgłaszającą listę.

Art.  214.  [Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o
kandydatach z listy]
Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia listy kandydatów
występuje do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem o udzielenie informacji z Krajowego
Rejestru Karnego o kandydatach z tej listy.

Art.  215.  [Rejestracja listy kandydatów na posłów. Odmowa rejestracji kandydata lub
listy w całości]

§  1. 
Okręgowa komisja wyborcza rejestruje listę kandydatów zgłoszoną zgodnie z przepisami
kodeksu, sporządzając protokół rejestracji. Po jednym egzemplarzu protokołu doręcza się
osobie zgłaszającej listę oraz przesyła Państwowej Komisji Wyborczej wraz z
oświadczeniami kandydatów na posłów lub informacjami, o których mowa w art. 212 § 5 pkt
3.

§  2. 
Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje niezwłocznie oświadczenia lub informacje, o
których mowa w art. 212 § 5 pkt 3, do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej -
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.



§  3. 
Jeżeli zgłoszenie ma wady inne niż brak wymaganej liczby prawidłowo złożonych podpisów
wyborców, komisja wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni. W
przypadku nieusunięcia wady w terminie komisja postanawia o odmowie rejestracji listy w
całości lub co do poszczególnych kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do
niektórych kandydatów listę, z zastrzeżeniem przepisu art. 211 § 2, rejestruje się w zakresie
nieobjętym odmową.

§  4. 
Okręgowa komisja wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli kandydat
nie posiada prawa wybieralności; przepis § 3 zdanie trzecie stosuje się.

§  5. 
Jeżeli wada zgłoszenia polega na niespełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 211 § 3,
komisja wzywa osobę zgłaszającą listę do jej usunięcia w terminie 3 dni; przepisu art. 212 §
6 nie stosuje się. W przypadku nieusunięcia wady w terminie komisja postanawia o odmowie
rejestracji listy w całości.

Art.  216.  [Uzupełnienie wykazu podpisów. Odmowa rejestracji listy kandydatów]

§  1. 
Jeżeli liczba prawidłowo złożonych podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy
kandydatów jest mniejsza niż wymagana w kodeksie, okręgowa komisja wyborcza wzywa
osobę zgłaszającą listę do uzupełnienia wykazu podpisów, o ile nie upłynął termin, o którym
mowa w art. 211 § 1. Uzupełnienie jest możliwe do upływu terminu, o którym mowa w art.
211 § 1.

§  2. 
Jeżeli uzupełnienia nie dokonano w terminie, o którym mowa w art. 211 § 1, lub termin ten
upłynął, okręgowa komisja wyborcza postanawia o odmowie rejestracji listy kandydatów.

Art.  217.  [Sprawdzenie danych bądź wiarygodności podpisów w oparciu o dostępne
urzędowo dokumenty. Odmowa rejestracji listy kandydatów]

§  1. 
W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w wykazie
podpisów bądź wiarygodności podpisów okręgowa komisja wyborcza dokonuje w terminie 3
dni sprawdzenia danych bądź wiarygodności podpisów w oparciu o dostępne urzędowo
dokumenty, w tym rejestry wyborców i urzędowe rejestry mieszkańców, a w miarę potrzeby
również o wyjaśnienia wyborców. O wszczęciu postępowania wyjaśniającego zawiadamia się
niezwłocznie osobę zgłaszającą listę.

§  2. 



Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania ustalone zostanie, iż zgłoszona lista nie
uzyskała poparcia wymaganej w kodeksie liczby podpisów wyborców, okręgowa komisja
wyborcza postanawia o odmowie rejestracji listy kandydatów.

Art.  218.  [Postępowanie odwoławcze w przedmiocie zgłoszeń listy kandydatów]

§  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 rejestruje listę kandydatów w
zakresie wskazanym w postanowieniu Państwowej Komisji Wyborczej lub orzeczeniu Sądu
Najwyższego.

Art.  219.  [Losowanie numerów list wyborczych dla komitetów zarejestrowanych w
więcej niż jednym okręgu wyborczym]

§  1. 
Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów rejestracji list kandydatów
przyznaje w drodze losowania, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, jednolity numer
dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu
wyborczym. O terminie losowania zawiadamia się pełnomocników wyborczych; nieobecność
pełnomocnika wyborczego nie wstrzymuje losowania.

§  2. 
W pierwszej kolejności losowane są numery dla list tych komitetów wyborczych, które



zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych. W dalszej kolejności
losowane są numery dla list pozostałych komitetów wyborczych.

§  3. 
Państwowa Komisja Wyborcza zawiadamia niezwłocznie okręgowe komisje wyborcze oraz
pełnomocników wyborczych o wylosowanych numerach list kandydatów.

Art.  220.  [Losowanie numerów list wyborczych dla komitetów zarejestrowanych
wyłącznie w danym okręgu wyborczym]

§  1. 
Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 219 § 3, okręgowa komisja wyborcza,
uwzględniając kolejność numerów list kandydatów ustaloną w trybie art. 219, najpóźniej w
25 dniu przed dniem wyborów przeprowadza losowanie numerów dla list komitetów
wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym. O terminie
losowania zawiadamia się osoby zgłaszające listy; nieobecność osoby zgłaszającej listę nie
wstrzymuje losowania.

§  2. 
Okręgowa komisja wyborcza zawiadamia niezwłocznie osoby zgłaszające listy i Państwową
Komisję Wyborczą o wylosowanych numerach list kandydatów, o których mowa w § 1.

Art.  221.  [Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów]

§  1. 
Okręgowa komisja wyborcza sporządza obwieszczenia o zarejestrowanych listach
kandydatów, zawierające informacje o ich numerach, nazwach i skrótach nazw komitetów
wyborczych oraz dane o kandydatach zawarte w zgłoszeniach list, w tym treść oświadczenia,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów, w zakresie określonym w art. 13 tej ustawy.

§  2. 
Obwieszczenie, o którym mowa w § 1, przesyła się dyrektorowi właściwej miejscowo
delegatury Krajowego Biura Wyborczego, który zapewnia jego druk i rozplakatowanie na
obszarze okręgu wyborczego najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów. Jeden egzemplarz
obwieszczenia przesyła się niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej.

Art.  222.  [Skreślenie nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów.
Unieważnienie rejestracji listy komitetu]

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



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

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

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

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

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

Rozdział  4
Karty do głosowania

Art.  223.  [Wydrukowanie i przekazanie kart do głosowania]
Okręgowa komisja wyborcza po zarejestrowaniu list kandydatów zarządza wydrukowanie
kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie w trybie określonym przez Państwową Komisję
Wyborczą.

Art.  224.  [Treść karty do głosowania]
Na karcie do głosowania umieszcza się oznaczenia list zarejestrowanych w danym okręgu
wyborczym, zawierające numer listy oraz nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego wraz
z symbolem graficznym komitetu wyborczego, w kolejności wzrastającej numerów list. Pod
oznaczeniem każdej listy podaje się nazwiska i imiona wszystkich kandydatów
zarejestrowanych na danej liście.



Art.  225.  [Pozostawienie na wydrukowanych kartach do głosowania nazwiska
skreślonego kandydata]

§  1. 
Jeżeli po wydrukowaniu kart do głosowania okręgowa komisja wyborcza skreśli z listy
kandydatów nazwisko kandydata z przyczyn, o których mowa w art. 222 § 1, nazwisko tego
kandydata pozostawia się na wydrukowanych kartach do głosowania. Informację o skreśleniu
oraz o warunkach decydujących o ważności głosu oddanego na takiej karcie podaje się do
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i zapewnia jego rozplakatowanie w lokalach
wyborczych w dniu głosowania.

§  2. 
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli komisja unieważni rejestrację listy kandydatów z
przyczyn, o których mowa w art. 222 § 3 lub 4.

Art.  226.  [Delegacja do określenia sposobu sporządzania i przekazania kart do
głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz
za granicą]
Sposób sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania
utworzonych na polskich statkach morskich oraz za granicą ustala Państwowa Komisja
Wyborcza, po porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw gospodarki
morskiej oraz ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

Rozdział  5
Sposób głosowania i warunki ważności głosu

Art.  227.  [Sposób głosowania i warunki ważności głosu]

§  1. 
Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak
"x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy przez co
wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

§  2. 
Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce z
lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list kandydatów
albo nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z
którejkolwiek z list, z zastrzeżeniem § 4.

§  3. 
Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania znak "x" postawiono w kratce z
lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów,
której rejestracja została unieważniona.



§  4. 
Jeżeli na karcie do głosowania znak "x" postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie obok
nazwiska kandydata z jednej tylko listy kandydatów, a nazwisko tego kandydata zostało z tej
listy skreślone, to głos taki uznaje się za ważny i oddany na tę listę.

§  5. 
Jeżeli na karcie do głosowania znak "x" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk
dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy kandydatów, to głos taki uważa się
za głos ważnie oddany na wskazaną listę kandydatów z przyznaniem pierwszeństwa do
uzyskania mandatu kandydatowi na posła, którego nazwisko na tej liście umieszczone jest w
pierwszej kolejności.

Rozdział  6
Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym

Art.  228.  [Ustalanie wyników głosowania w obwodzie]

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

1) wyborców uprawnionych do głosowania;
2) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
3) wyborców głosujących przez pełnomocnika;
4) kart wyjętych z urny, w tym:

a) kart nieważnych,
b) kart ważnych;

5) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;
6) głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów;
7) głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów;
8) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tych list.

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

Art.  229.  [Sprawdzenie prawidłowości ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
Zarządzenie ponownego ich ustalenia]
Niezwłocznie po otrzymaniu protokołu głosowania w obwodzie okręgowa komisja wyborcza
dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników głosowania w obwodzie. W razie
stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników głosowania komisja zarządza ponowne
ich ustalenie przez obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w
obwodzie i powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą. Przepisy art. 69 § 3 i 3a, art.
71, art. 73 i art. 228 stosuje się odpowiednio.



Art.  230.  [Ustalanie wyników wyborów w okręgu wyborczym. Sporządzanie i
przekazanie protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym]

§  1. 
Okręgowa komisja wyborcza na podstawie protokołów, o których mowa w art. 78 § 1, ustala
wyniki głosowania na poszczególne listy kandydatów i sporządza w dwóch egzemplarzach
protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym.

§  2. 
Jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania w obwodach
głosowania za granicą albo na polskich statkach morskich w ciągu 24 godzin od zakończenia
głosowania, o którym mowa w art. 39 § 6, głosowanie w tych obwodach uważa się za
niebyłe. Fakt ten odnotowuje się w protokole wyników głosowania w okręgu wyborczym, z
wymienieniem obwodów głosowania oraz ewentualnych przyczyn nieuzyskania z tych
obwodów wyników głosowania.

§  3. 
W protokole wymienia się sumy liczb, o których mowa w art. 228 § 1.

§  4. 
Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji obecne przy jego
sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.

§  5. 
Przy ustalaniu wyników głosowania i sporządzaniu protokołu mogą być obecne osoby
zgłaszające listę, którym przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem
konkretnych zarzutów.

§  6. 
Przewodniczący okręgowej komisji wyborczej przekazuje niezwłocznie dane z protokołu
dotyczące liczby głosów ważnych i głosów ważnych oddanych na każdą listę kandydatów
oraz liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z każdej z tych list do
Państwowej Komisji Wyborczej, w sposób przez nią ustalony, za pośrednictwem sieci
elektronicznego przesyłania danych.

§  7. 
Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym przewodniczący okręgowej komisji
wyborczej przesyła niezwłocznie w zapieczętowanej kopercie do Państwowej Komisji
Wyborczej w trybie przez nią ustalonym.

§  8. 
Wzór protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym określi Państwowa Komisja
Wyborcza.



§  9. 
Po otrzymaniu protokołów, o których mowa w § 7, Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje
sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników wyborów w okręgach wyborczych.

§  10. 
W razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników wyborów Państwowa Komisja
Wyborcza zarządza ponowne ustalenie tych wyników.

Art.  231.  [Informacja o komitetach uczestniczących w podziale mandatów]

§  1. 
Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych z protokołów wyników głosowania w
okręgu wyborczym, otrzymanych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania
danych, uwzględniając przepis art. 197 § 1, ustala wstępnie liczbę głosów ważnych oraz
głosów ważnych oddanych na listy kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych w
skali kraju i listy, które spełniają warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale
mandatów w okręgach wyborczych. Informację o tym podaje się do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§  2. 
Po otrzymaniu protokołów wyników głosowania w okręgach wyborczych Państwowa
Komisja Wyborcza protokolarnie ustala zbiorcze wyniki głosowania na listy kandydatów w
skali kraju i stwierdza, uwzględniając przepis art. 197 § 1, które listy spełniają warunki
uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych, oraz
zawiadamia o tym pisemnie okręgowe komisje wyborcze. Informację o tym podaje się do
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art.  232.  [Podział mandatów pomiędzy uprawnione listy kandydatów wg. metody
d'Hondta]

§  1. 
Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 231 § 2, okręgowa komisja wyborcza
dokonuje podziału mandatów pomiędzy uprawnione listy kandydatów w sposób następujący:

1) liczbę głosów ważnych oddanych na każdą z tych list w okręgu wyborczym dzieli się
kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten
sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba
mandatów do rozdzielenia między te listy w okręgu;
2) każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób
szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno największych.

§  2. 
Jeżeli kilka list uzyskało ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb uszeregowanych w podany
sposób, a list tych jest więcej niż mandatów do rozdzielenia, pierwszeństwo mają listy w



kolejności ogólnej liczby oddanych na nie głosów. Gdyby na dwie lub więcej list oddano
równą liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzyga liczba obwodów głosowania, w których na
daną listę oddano większą liczbę głosów.

Art.  233.  [Podział mandatów poszczególnym listom kandydatów]

§  1. 
Mandaty przypadające danej liście kandydatów uzyskują kandydaci w kolejności otrzymanej
liczby głosów.

§  2. 
Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do
uzyskania mandatu z danej listy, o pierwszeństwie rozstrzyga większa liczba obwodów
głosowania, w których jeden z kandydatów uzyskał więcej głosów, a jeżeli liczba tych
obwodów byłaby równa, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez
przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej w obecności członków komisji oraz
pełnomocników wyborczych; nieobecność pełnomocnika wyborczego nie wstrzymuje
losowania. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów.

§  3. 
Tryb przeprowadzania losowania, o którym mowa w § 2, określi Państwowa Komisja
Wyborcza.

Art.  234.  [Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczego]

§  1. 
Po ustaleniu wyników wyborów w okręgu wyborczym okręgowa komisja wyborcza
sporządza, w dwóch egzemplarzach, protokół wyborów posłów odrębnie dla każdego okręgu
wyborczego.

§  2. 
W protokole wymienia się liczbę posłów wybieranych w okręgu, wykaz list kandydatów
zarejestrowanych w tym okręgu, wykaz list, które uczestniczą w podziale mandatów w
okręgu, sumy liczb, o których mowa w art. 228 § 1, liczbę mandatów przypadających każdej
liście kandydatów oraz nazwiska i imiona wybranych posłów z każdej listy kandydatów.

§  3. 
Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji obecne przy jego
sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.

§  4. 
Przy ustalaniu wyników wyborów i sporządzaniu protokołu mogą być obecne osoby
zgłaszające listę, którym przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem
konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.



§  5. 
Wzór protokołu wyborów posłów w okręgu wyborczym określi Państwowa Komisja
Wyborcza.

Art.  235.  [Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania i wyników wyborów
w okręgach wyborczych]
Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości wyniki
głosowania i wyniki wyborów w okręgach wyborczych, z uwzględnieniem danych, o których
mowa w art. 234 § 2.

Art.  236.  [Przekazanie danych z protokołu wyborów w okręgu wyborczym do
Państwowej Komisji Wyborczej]

§  1. 
Przewodniczący okręgowej komisji wyborczej przekazuje dane z protokołu wyborów w
okręgu wyborczym do Państwowej Komisji Wyborczej, w trybie przez nią ustalonym, za
pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych.

§  2. 
Protokół, o którym mowa w art. 230 § 1, przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie w
zapieczętowanej kopercie do Państwowej Komisji Wyborczej w trybie przez nią ustalonym.

§  3. 
Pozostałe dokumenty z wyborów przechowuje dyrektor delegatury Krajowego Biura
Wyborczego właściwej dla siedziby komisji.

Art.  237.  [Sprawdzenie prawidłowości ustalenia wyników wyborów w okręgach.
Zarządzenie ponownego ich ustalenia]

§  1. 
Po otrzymaniu protokołów, o których mowa w art. 234 § 1, Państwowa Komisja Wyborcza
dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników wyborów posłów w okręgach
wyborczych.

§  2. 
W razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników wyborów Państwowa Komisja
Wyborcza zarządza ponowne ich ustalenie. Przepisy art. 232-236 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  7
Ogłaszanie wyników wyborów do Sejmu

Art.  238.  [Sposób i forma ogłoszenia wyników wyborów]



Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w
formie obwieszczenia oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Sejmu. W
obwieszczeniu zamieszcza się podstawowe informacje zawarte w protokołach wyborów
posłów w okręgach wyborczych.

Art.  239.  [Wręczenie posłom zaświadczenia o wyborze]
Państwowa Komisja Wyborcza wręcza posłom zaświadczenia o wyborze.

Art.  240.  [Przesłanie sprawozdania z wyborów]
Państwowa Komisja Wyborcza przesyła Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi Sejmu
oraz Sądowi Najwyższemu sprawozdanie z wyborów nie później niż 14 dnia po ogłoszeniu
obwieszczenia, o którym mowa w art. 238.

Rozdział  8
Ważność wyborów

Art.  241.  [Termin i wymogi złożenia protestu]

§  1. 
Protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego w
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie w tym terminie protestu w polskiej
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego.

§  2. 
W odniesieniu do wyborcy przebywającego za granicą lub na polskim statku morskim
wymogi wymienione w § 1 uważa się za spełnione, jeżeli protest został złożony odpowiednio
właściwemu terytorialnie konsulowi lub kapitanowi statku. Wyborca obowiązany jest
dołączyć do protestu zawiadomienie o ustanowieniu swojego pełnomocnika zamieszkałego w
kraju lub pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w kraju, pod rygorem pozostawienia
protestu bez biegu.

§  3. 
Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać
dowody, na których opiera swoje zarzuty.

Art.  242.  [Opinia w sprawie protestu. Uczestnicy postępowania]

§  1. 
Sąd Najwyższy rozpatruje protest w składzie 3 sędziów w postępowaniu nieprocesowym i
wydaje, w formie postanowienia, opinię w sprawie protestu.



§  2. 
Opinia, o której mowa w § 1, powinna zawierać ustalenia co do zasadności zarzutów
protestu, a w razie potwierdzenia zasadności zarzutów - ocenę, czy przestępstwo przeciwko
wyborom lub naruszenie przepisów kodeksu miało wpływ na wynik wyborów.

§  3. 
Uczestnikami postępowania są: wnoszący protest, przewodniczący właściwej komisji
wyborczej albo jego zastępca i Prokurator Generalny.

Art.  243.  [Pozostawienie protestu bez dalszego biegu]

§  1. 
Sąd Najwyższy pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego
nieuprawnioną lub niespełniający warunków określonych w art. 241. Niedopuszczalne jest
przywrócenie terminu do wniesienia protestu.

§  2. 
Sąd Najwyższy pozostawia bez dalszego biegu protest dotyczący sprawy, co do której w
kodeksie przewiduje się możliwość wniesienia przed dniem głosowania skargi lub odwołania
do sądu lub do Państwowej Komisji Wyborczej.

§  3. 
Jeżeli w proteście zarzucono popełnienie przestępstwa przeciwko wyborom, Sąd Najwyższy
niezwłocznie zawiadamia o tym Prokuratora Generalnego.

Art.  244.  [Rozstrzygnięcie w przedmiocie ważności wyborów oraz wyboru posła]

§  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.).

§  1a. 
 W sprawach, o których mowa w § 1, Sąd Najwyższy orzeka w składzie całej właściwej izby.

§  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.  245.  [Ponowne wybory w okręgu lub wskazane czynności wyborcze. Ogłoszenie
wyników]

§  1. 
W razie podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały o nieważności wyborów w okręgu lub o
nieważności wyboru posła wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze
przeprowadza się wyłącznie na terytorium kraju, na zasadach i w trybie przewidzianych w
kodeksie.

§  2. 
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej o wyborach ponownych lub podjęciu
wskazanych czynności wyborczych podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w 5
dniu od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego, o której mowa w art. 244 § 3. Przepisy
art. 195 stosuje się odpowiednio.

§  3. 
Wyniki wyborów ponownych lub wyniki przeprowadzonych czynności wyborczych
Państwowa Komisja Wyborcza podaje w obwieszczeniu. W obwieszczeniu wymienia się
ponadto osoby, które w wyniku wyborów ponownych lub przeprowadzonych czynności
wyborczych utraciły mandat, ze wskazaniem numeru okręgu wyborczego, a w przypadku
wygaśnięcia mandatu posła - także numer i nazwę listy kandydatów.

§  4. 
Obwieszczenie, o którym mowa w § 3, ogłasza się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, a także
przesyła się niezwłocznie Marszałkowi Sejmu.

Art.  246.  [Ponowne wybory w całości]



W razie podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały o nieważności wyborów i jej ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza się wybory ponowne, w zakresie
unieważnienia, na zasadach i w trybie przewidzianych w kodeksie. Przepis art. 245 § 2
stosuje się odpowiednio.

Rozdział  9
Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu

Art.  247.  [Przypadki wygaśnięcia mandatu posła]

§  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;
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.  248.  [Procedura sprawdzenia niekaralności wybranych posłów]

§  1. 
Państwowa Komisja Wyborcza, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
wyników wyborów do Sejmu, przekazuje niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości dane
posłów zawierające imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL.

§  2. 
Minister Sprawiedliwości na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze
Karnym przekazuje Marszałkowi Sejmu w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych, o
których mowa w § 1:

1) informację o posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia
wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne
przestępstwo skarbowe oraz o posłach pozbawionych praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu albo
2) informację, o tym, że żaden z posłów nie został skazany prawomocnym wyrokiem na
karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub za umyślne przestępstwo skarbowe ani nie został pozbawiony praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu.

§  3. 
Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w § 2, Minister Sprawiedliwości uzyska z
Krajowego Rejestru Karnego informację o posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na
karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za
umyślne przestępstwo skarbowe lub o posłach pozbawionych praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu, niezwłocznie przekazuje ją Marszałkowi Sejmu.

Art.  249.  [Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła]

§  1. 
Wygaśnięcie mandatu posła niezwłocznie stwierdza Marszałek Sejmu w drodze
postanowienia.

§  2. 
Postanowienie, o którym mowa w § 1, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", z zastrzeżeniem art. 250.

§  3. 
Postanowienie, o którym mowa w § 1, doręcza się niezwłocznie Państwowej Komisji
Wyborczej, z zastrzeżeniem art. 250.

Art.  250.  [Odwołanie od postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu



oraz jego rozpatrzenie]

§  1. 
Postanowienie Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu posła z przyczyn określonych w art.
247 § 1 pkt 2-7 wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie posłowi. Od postanowienia
posłowi przysługuje prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia
doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.

§  2. 
 Sąd Najwyższy rozpatruje odwołanie, o którym mowa w § 1, i orzeka w sprawie w terminie
7 dni w postępowaniu nieprocesowym. Odpis postanowienia Sądu Najwyższego doręcza się
posłowi, który wniósł odwołanie, Marszałkowi Sejmu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
W przypadku nieuwzględnienia odwołania przepisy art. 249 § 2 i 3 stosuje się.

Art.  251.  [Procedura obsadzenia wygasłego mandatu]

§  1. 
Marszałek Sejmu zawiadamia, na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej,
kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, który w wyborach otrzymał kolejno
największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu, w przypadku:

1) śmierci posła;
2) upływu terminu do wniesienia odwołania od postanowienia Marszałka Sejmu o
wygaśnięciu mandatu;
3) nieuwzględnienia odwołania od postanowienia Marszałka Sejmu o wygaśnięciu
mandatu przez Sąd Najwyższy.

§  2. 
Jeżeli pierwszeństwo do mandatu przysługuje więcej niż jednemu kandydatowi stosuje się
odpowiednio art. 233.

§  3. 
Oświadczenie o przyjęciu mandatu powinno być złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia. Niezłożenie oświadczenia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
oznacza zrzeczenie się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu.

§  4. 
Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata z tej
samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie o zrzeczeniu się
pierwszeństwa do obsadzenia mandatu powinno być złożone Marszałkowi Sejmu w terminie
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w § 1.

§  5. 
O obsadzeniu mandatu postanawia Marszałek Sejmu. Przepisy art. 249 § 2 i 3 stosuje się
odpowiednio.



§  6. 
Jeżeli obsadzenie mandatu posła w trybie określonym w § 1-3 byłoby niemożliwe z powodu
braku kandydatów, którym mandat można przydzielić, Marszałek Sejmu, w drodze
postanowienia, stwierdza, iż mandat ten do końca kadencji pozostaje nieobsadzony.

Rozdział  10
Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

Art.  252.  [Prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych. Łączny
czas audycji]

§  1. 
Komitet wyborczy ma prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w
programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych:

1) ogólnokrajowych - jeżeli zarejestrował swoje listy kandydatów co najmniej w połowie
okręgów wyborczych;
2) regionalnych - jeżeli zarejestrował listę kandydatów co najmniej w jednym okręgu
wyborczym.

§  2. 
Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi:

1) w ogólnokrajowych programach - 15 godzin w Telewizji Polskiej, w tym do 3 godzin
w TV Polonia, i 30 godzin w programach Polskiego Radia Spółki Akcyjnej i spółek
radiofonii regionalnej, zwanych dalej "Polskim Radiem", w tym do 5 godzin w programie
przeznaczonym dla zagranicy;
2) w regionalnych programach - 10 godzin w Telewizji Polskiej i 15 godzin w Polskim
Radiu.

§  3. 
(uchylony).

Art.  253.  [Podział czasu przeznaczonego rozpowszechnianie audycji wyborczych]

§  1. 
Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji wyborczych, o których mowa w art. 252 §
2 pkt 1, dzieli się równo pomiędzy uprawnione komitety wyborcze na podstawie informacji
Państwowej Komisji Wyborczej o komitetach wyborczych, które zarejestrowały swoje listy
kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych.

§  2. 
Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji wyborczych, o których mowa w art. 252 §
2 pkt 2, dzieli się pomiędzy uprawnione komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby



zarejestrowanych przez nie list kandydatów, na podstawie informacji okręgowych komisji
wyborczych, właściwych dla obszaru objętego regionalnym programem, o zarejestrowanych
listach kandydatów.

Art.  254.  [Losowanie kolejności rozpowszechniania audycji wyborczych. Skarga na
podział czasu antenowego]

§  1. 
Kolejność rozpowszechniania w każdym dniu audycji wyborczych ustalają kierujący
redakcjami właściwych ogólnokrajowych programów telewizyjnych, w tym TV Polonia, i
programów regionalnych oraz programów radiowych w drodze losowania przeprowadzonego
w obecności osób zgłaszających listy najpóźniej w 18 dniu przed dniem wyborów.

§  2. 
Na ustalenia dotyczące podziału czasu antenowego, o których mowa w art. 253, osobie
zgłaszającej listę przysługuje skarga do Państwowej Komisji Wyborczej. Skargę wnosi się w
terminie 2 dni od dokonania ustalenia. Państwowa Komisja Wyborcza rozpatruje sprawę
niezwłocznie i wydaje postanowienie. Od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie
przysługuje środek prawny.

DZIAŁ  IV
Wybory do Senatu

Rozdział  1
Zasady ogólne

Art.  255.  [Zasady prawa wyborczego w wyborach do Senatu]
Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art.  256.  [System większościowy wyborów do Senatu]
Do Senatu wybiera się 100 senatorów według zasady większości.

Art.  257.  [Zarządzenie wyborów do Senatu]
Zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej wyborów do Sejmu jest równoznaczne z
zarządzeniem wyborów do Senatu.

Art.  258.  [Odpowiednie stosowanie przepisów o wyborach do Sejmu]
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy działu
III kodeksu.

Art.  259.  [Limity wydatków na agitację wyborczą]



§  1. 
W wyborach do Senatu komitety wyborcze mogą wydatkować na agitację wyborczą
wyłącznie kwoty ograniczone limitami, ustalonymi w następujący sposób:

1) wysokość limitu wyznaczona jest kwotą 19 groszy   przypadającą na każdego wyborcę
w kraju ujętego w rejestrze wyborców;
2) limit wydatków dla danego komitetu oblicza się według wzoru:

L = (w x k x s)/100,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
L - limit wydatków,
w - liczbę wyborców w kraju ujętych w rejestrach wyborców,
k - kwotę przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców, o
której mowa w pkt 1,
s  -  liczbę  okręgów  wyborczych,  w  których  komitet  zarejestrował  kandydatów  na
senatorów.

§  2. 
Przepisy art. 199 § 2 i art. 200 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  2
Okręgi wyborcze

Art.  260.  [Zasady tworzenia jednomandatowych okręgów wyborczych]

§  1. 
W celu przeprowadzenia wyborów do Senatu tworzy się jednomandatowe okręgi wyborcze.

§  2. 
Okręg wyborczy obejmuje część obszaru województwa. Granice okręgu wyborczego nie
mogą naruszać granic okręgów wyborczych utworzonych dla wyborów do Sejmu.

§  3. 
Miasto na prawach powiatu liczące ponad 500 000 mieszkańców może być podzielone na
dwa lub więcej okręgi wyborcze.

Art.  261.  [Podział na okręgi wyborcze]

§  1. 
Podziału na okręgi wyborcze dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa,
obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców kraju przez 100, z uwzględnieniem
przepisów art. 260 i następujących zasad:

1) jeżeli iloraz wynikający z podzielenia liczby mieszkańców okręgu przez jednolitą
normę przedstawicielstwa jest równy lub większy od 2 - należy zmniejszyć obszar
(zmienić granice) okręgu wyborczego;



2) jeżeli iloraz wynikający z podzielenia liczby mieszkańców okręgu przez jednolitą
normę przedstawicielstwa jest mniejszy niż 0,5 - należy zwiększyć obszar (zmienić
granice) okręgu wyborczego.

§  2. 
W województwie wybiera się senatorów w liczbie nie mniejszej niż liczba całkowita (bez
uwzględnienia ułamka) będąca ilorazem liczby mieszkańców województwa i jednolitej
normy przedstawicielstwa, a nie większej niż wymieniona liczba całkowita powiększona o
jeden.

§  3. 
Granice i numery poszczególnych okręgów wyborczych a także siedziby okręgowych komisji
wyborczych określa załącznik nr 2 do kodeksu.

§  4. 
Informację o okręgu wyborczym podaje się do wiadomości wyborcom danego okręgu
wyborczego w formie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej najpóźniej w 52 dniu
przed dniem wyborów, z zastrzeżeniem § 4a. Druk i rozplakatowanie obwieszczeń zapewnia
Krajowe Biuro Wyborcze.

§  4a. 
W przypadku przeprowadzania wyborów, o których mowa w art. 195 § 1, informację o
okręgu wyborczym podaje się do wiadomości wyborcom najpóźniej w 40 dniu przed dniem
wyborów.

§  5. 
Przepis art. 203 stosuje się.

Rozdział  3
Szczególne zadania komisji wyborczych

Art.  262.  [Komisje przeprowadzające wybory do Senatu]

§  1. 
Wybory do Senatu przeprowadzają:

1) Państwowa Komisja Wyborcza;
2) okręgowe komisje wyborcze powołane dla wyborów do Sejmu;
3) obwodowe komisje wyborcze powołane dla wyborów do Sejmu.

§  2. 
Funkcje okręgowej komisji wyborczej, o której mowa w § 1 pkt 2, dla okręgu wyborczego do
Senatu spełnia okręgowa komisja wyborcza powołana dla wyborów do Sejmu, której
właściwość terytorialna obejmuje obszar tego okręgu wyborczego do Senatu.



§  3. 
W przypadku wyborów uzupełniających, o których mowa w art. 283, powołuje się okręgową
komisję wyborczą i obwodowe komisje wyborcze, w trybie i na zasadach określonych w
kodeksie.

Rozdział  4
Zgłaszanie kandydatów na senatorów

Art.  263.  [Zgłaszanie kandydatów. Nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego]

§  1. 
Partia polityczna, która wchodzi w skład koalicji wyborczej utworzonej w celu wspólnego
zgłoszenia kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów albo tylko w celu wspólnego
zgłoszenia kandydatów na senatorów, nie może zgłaszać kandydatów na senatorów
samodzielnie.

§  2. 
Nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców utworzonego tylko w celu zgłoszenia
kandydatów na senatorów muszą być różne od nazw i skrótów nazw komitetów wyborczych
utworzonych w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów albo
kandydatów na posłów.

Art.  264.  [Zgłaszanie kandydatów. Kandydowanie w jednym okręgu]

§  1. 
Komitet wyborczy może zgłosić w okręgu wyborczym tylko jednego kandydata na senatora.

§  2. 
Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko w ramach zgłoszenia przez
jeden komitet wyborczy.

Art.  265.  [Poparcia dla zgłoszenia kandydata na senatora]

§  1. 
Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2000
wyborców.

§  2. 
Wyborca może udzielić poparcia więcej niż jednemu kandydatowi na senatora.

§  3. 
Wyborca udzielający poparcia zgłoszeniu kandydata na senatora składa podpis obok



czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru
ewidencyjnego PESEL.

§  4. 
Wykaz podpisów musi zawierać na każdej stronie nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego
kandydata, numer okręgu wyborczego, w którym kandydat jest zgłaszany, oraz adnotację:
"Udzielam  poparcia  kandydatowi  na  senatora  .............  (nazwisko,  imię  -  imiona)
zgłaszanemu przez ................ (nazwa komitetu wyborczego) w okręgu wyborczym .........
(numer okręgu) w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na .........
(dzień, miesiąc, rok).".

§  5. 
Poparcia dla zgłoszenia kandydata na senatora może udzielić wyłącznie wyborca stale
zamieszkały w danym okręgu wyborczym.

Art.  265a.  [Zgłoszenie nowego kandydata na senatora]
Jeżeli, w przypadku, o którym mowa w art. 222 § 1, skreślenie nazwiska kandydata na
senatora nastąpiło wskutek jego śmierci, komisja zawiadamia osobę zgłaszającą kandydata o
możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 15 dniu
przed dniem wyborów; w takim przypadku przepisu art. 265 § 1 nie stosuje się.

Rozdział  5
Karty do głosowania

Art.  266.  [Wydrukowanie i przekazanie kart do głosowania]
Okręgowa komisja wyborcza po zarejestrowaniu kandydatów na senatora zarządza
wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom
wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w trybie określonym przez
Państwową Komisję Wyborczą.

Art.  267.  [Umieszczenie kandydatów na kartach do głosowania]
Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
zarejestrowanych kandydatów na senatora, z podaniem nazwy lub skrótu nazwy komitetu
wyborczego.

Rozdział  6
Sposób głosowania i warunki ważności głosu

Art.  268.  [Sposób głosowania]

§  1. 
Wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" z



lewej strony obok jego nazwiska.

§  2. 
Jeżeli zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, wyborca głosuje na tego kandydata,
stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska
kandydata. Postawienie znaku "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok
nazwiska tego kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi
kandydata.

Art.  269.  [Warunki ważności głosu]

§  1. 
Jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku "x" w kratce z lewej strony obok
nazwiska któregokolwiek z kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem
nieważnym.

§  2. 
Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk
dwóch lub większej liczby kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem
nieważnym.

§  3. 
Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce z lewej strony wyłącznie przy
nazwisku kandydata, którego nazwisko zostało skreślone, to taką kartę uznaje się za kartę
ważną z głosem nieważnym.

§  4. 
Jeżeli w sytuacji, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie postawiono znaku
"x" w żadnej kratce albo postawiono znaki "x" w obu kratkach, to taką kartę uznaje się za
kartę ważną z głosem nieważnym.

Rozdział  7
Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym

Art.  270.  [Ustalanie wyników głosowania w obwodzie]

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

1) wyborców uprawnionych do głosowania;
2) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
3) wyborców głosujących przez pełnomocnika;
4) kart wyjętych z urny, w tym:



a) kart nieważnych,
b) kart ważnych;

5) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;
6) głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów;
7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów na senatora.

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

Art.  271.  [Sprawdzenie prawidłowości ustalenia wyników głosowania w okręgach.
Zarządzenie ponownego ich ustalenia]
Niezwłocznie po otrzymaniu protokołu głosowania w obwodzie okręgowa komisja wyborcza
dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników głosowania w obwodzie. W razie
stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników głosowania komisja zarządza ponowne
ich ustalenie przez obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w
obwodzie i powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą.

Art.  272.  [Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym.
Sporządzanie i przekazanie protokołu wyników głosowania]

§  1. 
Okręgowa komisja wyborcza na podstawie protokołów, o których mowa w art. 270 § 2,
ustala wyniki głosowania i wyniki wyborów oraz sporządza w dwóch egzemplarzach
protokół wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym.

§  2. 
Jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania w obwodach
głosowania za granicą albo na polskich statkach morskich w ciągu 24 godzin od zakończenia
głosowania, o którym mowa w art. 39 § 6, głosowanie w tych obwodach uważa się za
niebyłe. Fakt ten odnotowuje się w protokole wyników głosowania w okręgu wyborczym, z
wymienieniem obwodów głosowania oraz ewentualnych przyczyn nieuzyskania z tych
obwodów wyników głosowania.

§  3. 
W protokole wymienia się sumy liczb, o których mowa w art. 270 § 1, oraz nazwisko i imię
wybranego senatora, z podaniem nazwy lub skrótu nazwy komitetu wyborczego.

§  4. 
Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład okręgowej komisji wyborczej
obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.

§  5. 
Przy ustalaniu wyników głosowania i sporządzaniu protokołu mogą być obecne osoby



zgłaszające listę, którym przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem
konkretnych zarzutów.

Art.  273.  [Uznanie kandydata za wybranego na senatora]

§  1. 
Za wybranego na senatora w danym okręgu wyborczym uważa się tego kandydata, który
otrzymał najwięcej oddanych głosów ważnych.

§  2. 
Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało liczbę głosów uprawniającą do uzyskania
mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden
z kandydatów uzyskał więcej głosów, a jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa, o
pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego okręgowej
komisji wyborczej w obecności członków komisji oraz pełnomocników wyborczych;
nieobecność pełnomocnika wyborczego nie wstrzymuje losowania. Przebieg losowania
uwzględnia się w protokole, o którym mowa w art. 272 § 1.

§  3. 
Tryb przeprowadzania losowania, o którym mowa w § 2, określi Państwowa Komisja
Wyborcza.

§  4. 
Jeżeli zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, uważa się tego kandydata za wybranego,
jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Art.  274.  [Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania oraz wyborów w
okręgach wyborczych]
Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości wyniki
głosowania i wyniki wyborów w okręgu wyborczym, z uwzględnieniem danych, o których
mowa w art. 272 § 3.

Art.  275.  [Sprawdzenie prawidłowości ustalenia wyników wyborów w okręgach.
Zarządzenie ponownego ich ustalenia]

§  1. 
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym przewodniczący
okręgowej komisji wyborczej przesyła niezwłocznie w zapieczętowanej kopercie do
Państwowej Komisji Wyborczej, w trybie przez nią ustalonym. Pozostałe dokumenty z
wyborów przechowuje dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla
siedziby komisji.

§  2. 



Po otrzymaniu protokołów, o których mowa w § 1, Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje
sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników wyborów w okręgach wyborczych.

§  3. 
W razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników wyborów Państwowa Komisja
Wyborcza zarządza ponowne ustalenie tych wyników.

Rozdział  8
Ogłaszanie wyników wyborów do Senatu

Art.  276.  [Ogłaszanie wyników wyborów do Senatu]
Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w
formie obwieszczenia, oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Senatu. W
obwieszczeniu zamieszcza się, według okręgów wyborczych, podstawowe informacje
zawarte w protokołach okręgowych komisji wyborczych oraz nazwiska i imiona wybranych
senatorów.

Art.  277.  [Wręczenie senatorom zaświadczenia o wyborze]
Państwowa Komisja Wyborcza wręcza senatorom zaświadczenia o wyborze.

Art.  278.  [Przesłanie sprawozdania z wyborów]
Państwowa Komisja Wyborcza przesyła Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi
Senatu oraz Sądowi Najwyższemu sprawozdanie z wyborów nie później niż 14 dnia po
ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 276.

Rozdział  9
Wygaśnięcie mandatu senatora i uzupełnienie składu Senatu

Art.  279.  [Przypadki wygaśnięcia mandatu senatora]

§  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;
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.  280.  [Procedura sprawdzenia niekaralności wybranych senatorów]

§  1. 
Państwowa Komisja Wyborcza, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
wyników wyborów do Senatu, przekazuje niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości dane
senatorów zawierające imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL.

§  2. 
Minister Sprawiedliwości na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze
Karnym przekazuje Marszałkowi Senatu w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych, o
których mowa w § 1:

1) informację o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia
wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne
przestępstwo skarbowe oraz o senatorach pozbawionych praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu albo
2) informację, o tym, że żaden z senatorów nie został skazany prawomocnym wyrokiem
na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub za umyślne przestępstwo skarbowe ani nie został pozbawiony praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu.



§  3. 
Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w § 2, Minister Sprawiedliwości uzyska z
Krajowego Rejestru Karnego informację o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem
na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
za umyślne przestępstwo skarbowe lub o senatorach pozbawionych praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu, niezwłocznie przekazuje ją Marszałkowi Senatu.

Art.  281.  [Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora]

§  1. 
Wygaśnięcie mandatu senatora niezwłocznie stwierdza Marszałek Senatu, w drodze
postanowienia.

§  2. 
Postanowienie, o którym mowa w § 1, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", z zastrzeżeniem art. 282.

§  3. 
Postanowienie, o którym mowa w § 1, niezwłocznie doręcza się Prezydentowi
Rzeczypospolitej i Państwowej Komisji Wyborczej, z zastrzeżeniem art. 282.

Art.  282.  [Odwołanie od postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
oraz jego rozpatrzenie]

§  1. 
Postanowienie Marszałka Senatu o wygaśnięciu mandatu senatora z przyczyn określonych w
art. 279 § 1 pkt 2-7 wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie senatorowi. Od
postanowienia senatorowi przysługuje prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3
dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka
Senatu.

§  2. 
 Sąd Najwyższy rozpatruje odwołanie, o którym mowa w § 1, i orzeka w sprawie w terminie
7 dni w postępowaniu nieprocesowym. Odpis postanowienia Sądu Najwyższego doręcza się
senatorowi, który wniósł odwołanie, Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi Senatu
oraz Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przepisy
art. 281 § 2 i 3 stosuje się.

Art.  283.  [Zarządzenie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu]

§  1. 
Prezydent Rzeczypospolitej zarządza wybory uzupełniające do Senatu w przypadku:

1) śmierci senatora;



2) upływu terminu do wniesienia odwołania od postanowienia Marszałka Senatu o
wygaśnięciu mandatu;
3) nieuwzględnienia odwołania od postanowienia Marszałka Senatu o wygaśnięciu
mandatu przez Sąd Najwyższy.

§  2. 
Wybory uzupełniające zarządza się i przeprowadza w terminie 3 miesięcy od dnia
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się
w okresie 6 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin zarządzenia wyborów do Sejmu.

§  3. 
W sprawach zarządzenia wyborów, o których mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 194, z tym że postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej o wyborach uzupełniających
Państwowa Komisja Wyborcza podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości, w formie
obwieszczenia, na obszarze okręgu wyborczego, w którym wybory mają być
przeprowadzone. Druk i rozplakatowanie obwieszczenia zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze.

§  4. 
Głosowanie w wyborach uzupełniających przeprowadza się tylko na terytorium kraju, zaś
prawo wybierania przysługuje tylko wyborcom stale zamieszkałym w okręgu wyborczym, w
którym zarządzono wybory uzupełniające.

§  5. 
W wyborach uzupełniających w sprawach dotyczących powołania składu obwodowych
komisji przepisy art. 182 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  10
Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

Art.  284.  [Prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych. Łączny
czas audycji i jego podział]

§  1. 
Komitet wyborczy, który zarejestrował kandydata na senatora ma prawo do
rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców
radiowych i telewizyjnych:

1) ogólnokrajowych - jeżeli zarejestrował kandydatów na senatorów co najmniej w
połowie okręgów wyborczych;
2) regionalnych - jeżeli zarejestrował co najmniej jednego kandydata na senatora.

§  2. 
Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi:

1) w ogólnokrajowych programach - 5 godzin w Telewizji Polskiej i 10 godzin w Polskim



Radiu;
2) w odpowiednim programie regionalnym - 3 godziny w Telewizji Polskiej i 6 godzin w
Polskim Radiu.

§  3. 
Czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych dzieli się
równo między wszystkie uprawnione komitety wyborcze.

§  4. 
Czas rozpowszechniania audycji wyborczych w odpowiednim programie regionalnym jest
dzielony między uprawnione komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby kandydatów na
senatorów zarejestrowanych przez nie w okręgach wyborczych objętych zasięgiem danego
programu.

§  5. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej,
określi, w drodze rozporządzenia, zasady i sposób łącznego prowadzenia kampanii wyborczej
w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do
rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Art.  285.  [Nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w wyborach
uzupełniających]

§  1. 
W wyborach uzupełniających przepis art. 284 § 1 pkt 1 nie ma zastosowania, a łączny czas
rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych w odpowiednich programach
regionalnych wynosi 2 godziny w Telewizji Polskiej i 4 godziny w Polskim Radiu.

§  2. 
Czas, o którym mowa w § 1, w każdym programie regionalnym dzieli się równo między
wszystkie uprawnione komitety wyborcze.

Rozdział  11
Szczególne zasady finansowania kampanii wyborczej do Senatu

Art.  286.  [Dotacje z budżetu państwa]

§  1. 
Komitet wyborczy, który zarejestrował kandydata lub kandydatów na senatorów, ma prawo
do dotacji z budżetu państwa na zasadach określonych w art. 150.

§  2. 
W wyborach uzupełniających wysokość dotacji dla komitetu wyborczego zgłaszającego



kandydata, który uzyskał mandat, oblicza się w ten sposób, że ogólną kwotę dotacji
przypadającą na wszystkie komitety wyborcze w ostatnio przeprowadzonych wyborach do
Sejmu i do Senatu dzieli się przez 560 i mnoży przez wskaźnik przeciętnego wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten oblicza Główny Urząd Statystyczny za
okres od miesiąca, w którym przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu, do miesiąca, w
którym odbyły się wybory uzupełniające.


