
 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Druk nr 3578-A 
VI kadencja 
 
 
 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA 
NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU 

PRAWA WYBORCZEGO 
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Sejm na 79. posiedzeniu w dniu w dniu 1 grudnia 2010 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3578 do Komisji 
Nadzwyczajnej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2010 r.  
 
wnosi: 
 
W y s o k i  S e j m  raczy załączone poprawki:  
 

1) w art. 7 w § 2 w pkt 1 po wyrazie „Senatu” dodać wyrazy „oraz w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej”; 

- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 
- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– odrzucić 
2) w art. 7 w § 2 w pkt 2 w lit. a po wyrazie „wyrokiem” dodać wyrazy „na karę 

pozbawienia wolności”; 
- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 
- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– przyjąć 
3) w art. 7 w § 2 w pkt 3 w lit. a po wyrazie „wyrokiem” dodać wyrazy „na karę 

pozbawienia wolności”; 
- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 
- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– odrzucić 
Uwaga: poprawkę nr 3 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 4. 



 
4) w art. 7 w § 2 w pkt 3 skreślić lit. b; 
- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– odrzucić 
5) w art. 8 w § 9 po wyrazach „Rada gminy” dodać wyrazy „w drodze uchwały”; 
-poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 

– przyjąć 
6) w art. 32 w § 2 zdaniu drugiemu nadać brzmienie: 

„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.”; 

-poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 
– przyjąć 

7) w art. 35 dotychczasową treść oznaczyć jako § 1 i dodać § 2 w brzmieniu: 
„§ 2. Głosowaniem osobistym jest również głosowanie korespondencyjne w obwodach 

głosowania, o których mowa w art. 10 § 1.”; 
- poseł M. Wójcik wraz z grupą posłów 

– przyjąć 
Uwaga: poprawkę nr 7 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 9, 11, 13 i 14. 
 
8) w art. 36: 

a) w § 2 wyrazy „od godziny 6.00 do 20.00” zastąpić wyrazami „od godziny 7.00 do 
21.00”, 

b) § 3 nadać brzmienie: 
„§ 3. Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu dwóch dni, głosowanie odbywa 

się pierwszego i drugiego dnia bez przerwy od godziny 7.00 do 21.00; przerwa 
następuje od godziny 21.00 pierwszego dnia do godziny 7.00 drugiego dnia.”, 

c) w § 6 wyrazy „między godziną 6.00 a 20.00” zastąpić wyrazami „między godziną 
7.00 a 21.00”; 

- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 
– przyjąć 

9) dodać art. 40a w brzmieniu: 
„Art. 40a § 1. W obwodach głosowania, o których mowa w art. 10 § 1, stosuje się 

druga urnę wyborczą. 
§ 2. Druga urna wyborcza, o której mowa w § 1, przeznaczona jest wyłącznie 

do wrzucania kopert zwrotnych, o których mowa w art. 56d § 1 pkt 1.”; 
- poseł M. Wójcik wraz z grupą posłów 

– przyjąć 
10) w art. 47 w § 3 zdaniu pierwszemu nadać brzmienie: 

„Wyborca głosujący za granicą otrzymuje kartę do głosowania wyłącznie po okazaniu 
obwodowej komisji wyborczej ważnego polskiego paszportu lub w przypadku 
obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim innego ważnego 
dokumentu stwierdzającego tożsamość.”; 

- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 
– przyjąć 



11) w art. 47 w § 3 dodać zdanie trzecie w brzmieniu:  
„Jeżeli w spisie wyborców jest zaznaczone, że do wyborcy został wysłany pakiet 

wyborczy, o którym mowa w art. 56d § 1, dopuszcza się go do głosowania po 
uprzednim odnotowaniu tego w spisie wyborców.” 

- poseł M. Wójcik wraz z grupą posłów 
– przyjąć 

12) w art. 49 w § 4 po wyrazach „art. 8 § 4” dodać wyrazy „i 7”; 
- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 

– przyjąć 
13) dodać rozdział 7a w brzmieniu: 

 
„Rozdział 7a 

Głosowanie korespondencyjne w obwodach głosowania utworzonych za granicą 
 

Art. 56a. Wyborca wpisany do spisu wyborców, o którym mowa w art. 32 § 1, może 
głosować korespondencyjnie. Informację o możliwości oraz zasadach 
głosowania korespondencyjnego konsul podaje łącznie z obwieszczeniem, 
o którym mowa w art. 12 § 3. 

Art. 56b. § 1. Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony 
właściwemu terytorialnie konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów.  

§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, może być dokonane ustnie, pisemnie, 
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, miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców – w przypadku 
obywateli Polskich czasowo przebywających za granicą, a także 
oznaczenie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, o którym 
mowa w art. 56d § 1. W przypadku obywateli Unii Europejskiej 
niebędących obywatelami polskimi, zgłoszenie powinno zawierać numer 
innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i 
datę jego wydania. 

§ 3. W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania 
korespondencyjnego zaświadczenia, o którym mowa w art. 31 § 3, nie 
wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, o którym mowa 
w art. 56d § 1, chyba że wyborca zwrócił pakiet wyborczy w stanie 
nienaruszonym. 

Art. 56c. W przypadku, gdy w jednym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory, 
wyborca zamierzający głosować korespondencyjnie w zgłoszeniu, o 
którym mowa w art. 56b, powinien zaznaczyć których wyborów 
zgłoszenie dotyczy, przy czym zgłoszenie może być wspólne dla 
wszystkich przeprowadzanych w danym dniu wyborów. Czynności 
określone w art. 56e wyborca podejmuje dla każdych z tych wyborów 
oddzielnie. 

Art. 56d. § 1. Konsul niezwłocznie po otrzymaniu od właściwej komisji wyborczej 
kart do głosowania, jednak nie później niż do 10 dnia przed dniem 
wyborów, wysyła do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który 
wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, pakiet wyborczy 
zawierający: 

1) zaadresowaną kopertą zwrotną; 



2) kartę bądź karty do głosowania; 
3) kopertę na kartę bądź karty do głosowania, zwaną dalej „kopertą na 

kartę do głosowania”; 
4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do 

głosowania; 
5) instrukcję głosowania. 

§ 2. Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie „koperta 
na kartę do głosowania”. Koperta zwrotna powinna być zaadresowana do 
właściwego konsula. Koperty nie mogą zawierać żadnych innych 
oznaczeń. 

§ 3. Wzór i rozmiar koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, 
oświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt. 4 oraz instrukcji głosowania 
określa Państwowa Komisja Wyborcza. 

§ 4. Konsul, w rubryce spisu wyborców „uwagi” odpowiadającej pozycji, 
pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, który wyraził zamiar 
głosowania korespondencyjnego, umieszcza informację o wysłaniu do 
niego pakietu wyborczego. 

Art. 56f. § 1. Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do 
głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a 
następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym 
oświadczeniem i przesyła ją na własny koszt na adres właściwego konsula. 

§ 2. Konsul przekazuje otrzymane koperty zwrotne właściwej obwodowej 
komisji wyborczej nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów. 

§ 3. Koperty zwrotne przekazane przez konsula są wrzucane do urny 
wyborczej, o której mowa w art. 40a. 

§ 4. Koperty zwrotne dostarczone do obwodowej komisji wyborczej po 
zakończeniu czasu głosowania są niszczone bez otwierania. 

Art. 56f. W ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz 
ponownych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej skróceniu ulegają 
następujące terminy: 

1) o którym mowa w art. 56b § 1 – do 10 dnia przed dniem głosowania 
lub wyborów; 

2) o którym mowa w art. 56d § 1 – do  7 dnia przed dniem głosowana lub 
wyborów. 

Art. 56g. Państwowa Komisja Wyborcza określi w drodze uchwały warunki 
techniczne głosowania korespondencyjnego, uwzględniając w 
szczególności: 

1) tryb przekazywania pakietu wyborczego, 
2) sposób zabezpieczenia urny wyborczej, o której mowa w art. 40a. 
3) sposób postępowania z kartami do głosowania przekazanymi w 

kopertach zwrotnych, 
4) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do 

obwodowej komisji wyborczej po zakończeniu głosowania 
- mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania 

wyborów oraz ochrony urny wyborczej, o której mowa w art. 40a, 
pakietów wyborczych a w szczególności kart zwrotnych i kart do 
głosowania.”; 

- poseł M. Wójcik wraz z grupą posłów 



– przyjąć 
14) dodać art. 59a w brzmieniu: 

„Art. 59a § 1. Obwodowa komisja wyborcza w obwodzie głosowania, o którym mowa 
w art. 10 § 1, ustalając wyniki głosowania w obwodzie uwzględnia 
również głosy oddane korespondencyjnie wyjęte z kopert zwrotnych 
umieszczonych w drugiej urnie wyborczej, o której mowa w art. 40a. 

§ 2. Obwodowa komisja wyborcza ustala również liczbę wysłanych pakietów 
wyborczych i liczbę kart do głosowania wyjętych z kopert zwrotnych i 
podaje je w protokole głosowania w obwodzie. 

§ 3. Jeżeli w kopercie zwrotnej brak jest podpisanego oświadczenia, o 
którym mowa w art. 56d § 1 pkt 4, lub gdy koperta na kartę do głosowania 
nie jest zaklejona obwodowa komisja wyborcza niszczy tę kopertę i kartę 
do głosowania. 

§ 4. Jeżeli wyborca, który oddał głos korespondencyjnie głosował osobiście 
w lokalu obwodowej komisji wyborczej obwodowa komisja wyborcza 
niszczy kopertę z kartą do głosowania.”; 

- poseł M. Wójcik wraz z grupą posłów 
– przyjąć 

15) w art. 75 w § 1 po wyrazie „Obywatele” dodać wyrazy „ , w liczbie co najmniej 15,”; 
- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 

– przyjąć 
16) w art. 76 w § 1 po wyrazie „co najmniej 15” dodać wyrazy „ , mający prawo 

wybierania”; 
- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 

– przyjąć 
17) w art. 80 w § 2 wyrazy „właściwy sąd” zastąpić wyrazami „właściwy organ”; 
- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 

– przyjąć 
18) w art. 90 § 1 nadać brzmienie: 

„§ 1. W dniu głosowania prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie 
zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz 
rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione.”; 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 18 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 20. 
Uwaga: poprawka nr 18 nie zawiera konsekwencji dla tekstu projektu ustawy. 
 

19) w art. 93 § 1 nadać brzmienie: 
„§ 1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach 

ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, 
telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze 
wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo 
urządzenia.”; 

- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 
– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 19 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 63. 
 



20) w art. 98 § 1 nadać brzmienie: 
„§ 1. W dniu głosowania aż do zakończenia głosowania zabrania się podawania do 

publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii 
publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników 
wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu 
głosowania.; 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

21) dodać art. 123a w brzmieniu:  
„Art. 123a. § 1. Komitet jest obowiązany prowadzić rejestry: 

1) zaciągniętych kredytów, zawierający nazwę banku udzielającego 
kredytu i wszystkie istotne warunki jego uzyskania, w szczególności: 
datę udzielenia kredytu, jego wysokość, oprocentowanie i inne koszty 
uzyskania, zobowiązania poręczycieli oraz ustalony termin spłaty; 

2) wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej 
kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 
odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień 
ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, ze wskazaniem 
imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby. 

§ 2. Rejestry, o których mowa w § 1, komitet jest obowiązany umieszczać na 
swojej stronie internetowej i uaktualniać w taki sposób, aby informacje o 
kredytach i wpłatach ujawniane były w terminie 7 dni od dnia udzielenia 
kredytu lub dokonania wpłaty. 

§ 3. Rejestry, o których mowa w § 1, powinny być umieszczone na stronie 
internetowej komitetu co najmniej do dnia: 

1) podania sprawozdania finansowego przez Państwową Komisję 
Wyborczą do wiadomości publicznej albo 

2) przedłożenia sprawozdania finansowego komisarzowi wyborczemu. 
§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu 

opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia 
wzory rejestrów, o których mowa w § 1, sposób ich prowadzenia, a także 
sposób ich przekazania organom wyborczym, uwzględniając w 
szczególności: 

1) zakres danych zawartych w rejestrach; 
2) metody aktualizacji rejestrów; 
3) sposób prezentacji informacji zawartych w rejestrach na stronie 

internetowej komitetu. 
§ 5. Obowiązek o którym mowa w § 1, nie dotyczy komitetów wyborczych, 

które zgłaszają kandydata lub kandydatów wyłącznie do rady gminy lub 
rady powiatu. 

- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 
– przyjąć 

22) w art. 139 w § 1 po wyrazach „wybory Prezydenta” dodać wyraz „Rzeczypospolitej”; 
- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 

– przyjąć 
23) w art. 144 skreślić § 3; 
- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 



– przyjąć 
24) w art. 154 dodać § 5a w brzmieniu: 

„§ 5a. Komisarzom wyborczym przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 
wynagrodzenia członka Państwowej Komisji Wyborczej. Przepis art. 147 § 3 stosuje 
się odpowiednio.”; 

- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 
– przyjąć 

25) w art. 201 w § 2 wyraz „półtorakrotność” zastąpić wyrazem „dwukrotność”; 
- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 

– przyjąć 
Uwaga: poprawkę nr 25 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 55 i 59. 
 

26) w art. 201 w § 3 dodać pkt 3 i 4 w brzmieniu; 
„3) na pierwszych trzech miejscach umieszcza się co najmniej jednego kandydata – 

kobietę i co najmniej jednego kandydata – mężczyznę; 
4) na pierwszych pięciu miejscach umieszcza się co najmniej dwóch kandydatów –

kobiety i co najmniej dwóch kandydatów – mężczyzn.”; 
- poseł M. Borowski w imieniu KP SDPL 

– odrzucić 
27) w art. 223 w § 6 wyraz „elektronicznej” zastąpić wyrazem „elektronicznego”; 
- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 

– przyjąć 
28) w art. 225 w § 1 w pkt 1 wyrazy „przez 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby” zastąpić 

wyrazami „przez 1, 4; 3; 5 i dalsze kolejne liczby nieparzyste”; 
- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 
- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 

– odrzucić 
29) w art. 226 wyrazy „osoby zgłaszającej listę” zastąpić wyrazem „pełnomocnika”; 
- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 

– przyjąć 
30) art. 253 nadać brzmienie: 

„Art. 253. § 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Senatu tworzy się na obszarze 
poszczególnych województw okręgi wyborcze. 

§ 2. W okręgu wyborczym wybiera się od 2 do 4 senatorów. 
§ 3. Okręg wyborczy obejmuje obszar województwa lub jego część. Granice 

okręgu wyborczego nie mogą naruszać granic okręgów wyborczych 
utworzonych dla wyborów do Sejmu.”; 

- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 30 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 32, 34, 36, 39, 
41, 42 i 64. 
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 30 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 31, 33, 
37, 38, 65 i 66. 

31) art. 253 nadać brzmienie: 
„Art. 253. § 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Senatu tworzy się na obszarze 

poszczególnych województw okręgi wyborcze. 
§ 2. W okręgu wyborczym wybiera się od 2 do 4 senatorów. 



§ 3. Okręg wyborczy obejmuje obszar województwa lub jego części. Granice 
okręgu wyborczego nie mogą naruszać granic okręgów wyborczych 
utworzonych dla wyborów do Sejmu.”; 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 31 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 33, 37, 38 i 65. 
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 31 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 66. 
Uwaga: poprawka nr 31 nie zawiera konsekwencji dla tekstu projektu ustawy. 

32) art. 254 nadać brzmienie: 
„Art. 254. § 1. W poszczególnych województwach wybiera się: 

1) w województwie dolnośląskim – 8 senatorów; 
2) w województwie kujawsko-pomorskim – 5 senatorów; 
3) w województwie lubelskim – 6 senatorów; 
4) w województwie lubuskim – 3 senatorów; 
5) w województwie łódzkim – 7 senatorów; 
6) w województwie małopolskim – 8 senatorów; 
7) w województwie mazowieckim – 13 senatorów; 
8) w województwie opolskim – 3 senatorów; 
9) w województwie podkarpackim – 5 senatorów; 

10) w województwie podlaskim – 3 senatorów; 
11) w województwie pomorskim – 6 senatorów; 
12) w województwie śląskim – 13 senatorów; 
13) w województwie świętokrzyskim – 3 senatorów; 
14) w województwie warmińsko-mazurskim – 4 senatorów; 
15) w województwie wielkopolskim – 9 senatorów; 
16) w województwie zachodnio-pomorskim – 4 senatorów. 

§ 2. Jeśli województwo nie jest jednym okręgiem wyborczym do Sejmu, to 
liczbę senatorów wybieranych w okręgu wyborczym ustala się, 
uwzględniając jednolitą wojewódzką normę przedstawicielstwa. 

§ 3. Jednolitą wojewódzką normę przedstawicielstwa, o której mowa w § 2, 
określa się dzieląc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę 
senatorów wybieranych w danym województwie. 

§ 4. Liczbę senatorów wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, 
numery okręgów wyborczych i ich granice, a także siedziby okręgowych 
komisji wyborczych określa załącznik nr 2 do kodeksu. 

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

- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– odrzucić 

33) art. 254 nadać brzmienie: 
„Art. 254. § 1. W poszczególnych województwach wybiera się: 

1) w województwie dolnośląskim - 8 senatorów; 
2) w województwie kujawsko-pomorskim - 5 senatorów; 



3) w województwie lubelskim - 6 senatorów; 
4) w województwie lubuskim - 3 senatorów; 
5) w województwie łódzkim - 7 senatorów; 
6) w województwie małopolskim - 8 senatorów; 
7) w województwie mazowieckim - 13 senatorów; 
8) w województwie opolskim - 3 senatorów; 
9) w województwie podkarpackim - 5 senatorów; 

10) w województwie podlaskim - 3 senatorów; 
11) w województwie pomorskim - 6 senatorów; 
12) w województwie śląskim - 13 senatorów; 
13) w województwie świętokrzyskim - 3 senatorów; 
14) w województwie warmińsko-mazurskim - 4 senatorów; 
15) w województwie wielkopolskim - 9 senatorów; 
16) w województwie zachodniopomorskim - 4 senatorów. 

§ 2. Jeśli województwo nie jest jednym okręgiem wyborczym do Sejmu, to 
liczbę senatorów wybieranych w okręgu wyborczym ustala się, 
uwzględniając jednolitą wojewódzką normę przedstawicielstwa. 

§ 3. Jednolitą wojewódzką normę przedstawicielstwa, o której mowa w § 2, 
określa się, dzieląc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę 
senatorów wybieranych w danym województwie. 

§ 4. Liczbę senatorów wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, 
ich numery i granice, a także siedziby okręgowych komisji wyborczych 
określa załącznik nr 2 do ustawy. 

§ 5. 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.”; 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

34) w art. 257 § 1 nadać brzmienie: 
„§ 1. Komitet wyborczy może zgłosić w okręgu wyborczym najwyżej tylu kandydatów 

na senatorów, ilu senatorów jest wybieranych w danym okręgu wyborczym.”; 
- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 

– odrzucić 
35) w art. 258 § 1 nadać brzmienie: 

„§ 1. Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 
3.000 wyborców.”; 

- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– odrzucić 

36) art. 261 nadać brzmienie: 
„Art. 261. § 1. Wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do 

głosowania znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) z lewej 
strony obok nazwiska najwyżej tylu kandydatów, ilu senatorów jest 
wybieranych w okręgu wyborczym. 



§ 2. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów, aniżeli wynosi 
liczba senatorów wybieranych w danym okręgu wyborczym.”; 

- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– odrzucić 

37) art. 261 nadać brzmienie: 
„Art. 261. Wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko 

znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie w kratce z lewej 
strony obok jego nazwiska znaku „x” (dwóch przecinających się linii w 
obrębie kratki)”; 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

38) art. 262 nadać brzmienie: 
„Art. 262. § 1. Za nieważny uznaje się głos: 

1) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak "x" 
przy więcej niż jednym nazwisku kandydata; 

2) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku 
„x” przy żadnym z nazwisk kandydatów. 

§ 2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub 
poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.”; 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

39) w art. 262 § 2 nadać brzmienie: 
„§ 2. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok 

nazwisk większej liczby kandydatów niż wynosi liczba wybieranych senatorów, to 
taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosami nieważnymi.”; 

- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– odrzucić 

40) w art. 263 w § 1 pkt 4 nadać brzmienie: 
„4) liczbę kart wyjętych z urny, w tym liczbę kart nieważnych, o których mowa w art. 

60.”; 
- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– odrzucić 
41) w art. 265 § 3 nadać brzmienie: 

„§ 3. W protokole wymienia się sumy liczb, o których mowa w art. 263 § 1, oraz 
nazwiska i imiona wybranych senatorów, z podaniem nazwy lub skrótu nazwy 
komitetu wyborczego.”; 

- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– odrzucić 

42) art. 266 nadać brzmienie: 
„Art. 266. § 1. Za wybranych na senatorów w danym okręgu wyborczym uważa się 

tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej oddanych głosów 
ważnych. 

§ 2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów 
uprawniających do uzyskania mandatu i kandydatów tych jest więcej niż 
mandatów do uzyskania, 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. 265 § 1.”; 

- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– odrzucić 

43) art. 307 nadać brzmienie: 
„Art. 307 § 1. Ustalając wyniki głosowania w obwodzie, obwodowa komisja wyborcza 

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

mowa w art. 60; 
5) liczbę głosów ważnych z kart ważnych oddanych na poszczególnych 

kandydatów na senatora. 
§ 2. Liczby, o których mowa w § 1, wymienia się w protokole głosowania w 

obwodzie.”; 
- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– odrzucić 
44) w art. 308 w § 1 skreślić zdanie trzecie; 
- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 
- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– przyjąć 
45) w art. 312 w § 4 skreślić wyrazy „po kosztach własnych”; 
- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 

– przyjąć 
46) w art. 316 w § 1 skreślić wyrazy „w myśl art. 69 § 1”; 
- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 

– przyjąć 
47) w art. 321 dodać § 3 i 4 w brzmieniu:  

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

§ 4. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w § 3, ustala się na podstawie komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego 
kwartału.”; 

- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 
– przyjąć 

48) w art. 325 w § 2 skreślić wyraz „Polskiej”; 
- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 

– przyjąć 
49) w art. 331 dotychczasową treść oznaczyć jako § 1 i dodać § 2 – 4 w brzemieniu:  



„§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów, 
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. 

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

§ 4. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w § 3, ustala się na podstawie komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego 
kwartału.”; 

- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 
– przyjąć 

50) w art. 353 w § 1 w pkt 1 wyrazy „przez 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby” zastąpić 
wyrazami „przez 1, 4; 3; 5 i dalsze kolejne liczby nieparzyste”; 

- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 
- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 

– odrzucić 
51) w art. 369 w § 1 dodać zdanie trzecie w brzmieniu: 

 „Wybory do rad przeprowadza się w miesiącu maju lub czerwcu.”; 
- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– odrzucić 
52) w art. 374 po wyrazach „kadencji rad” dodać wyrazy „wybranych w wyborach”; 
- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 

– przyjąć 
53) w art. 384 § 2 nadać brzmienie: 

„§ 2. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata 
z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie to 
powinno być zgłoszone radzie na piśmie w ciągu trzech dni od daty doręczenia 
zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.”; 

- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– przyjąć 

54) w art. 417 wyraz „sołectw” zastąpić wyrazami „jednostek pomocniczych gminy”; 
- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 

– przyjąć 
55) w art. 421 w § 2 w pkt 2 wyraz „półtorakrotność” zastąpić wyrazem „dwukrotność”; 
- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 

– przyjąć 
56) w art. 438 § 1 nadać brzmienie: 

„§ 1. W wyborach radnych w gminie liczącej do 40.000 mieszkańców wyborca głosuje 
na określonego kandydata, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie 
kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata.”; 

- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– przyjąć 



57) w art. 444 w § 1 pkt 1 wyrazy „przez 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby” zastąpić wyrazami 
„przez 1, 4; 3; 5 i dalsze kolejne liczby nieparzyste”; 

- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 
- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 

– odrzucić 
58) w art. 455 § 3 wyrazy „mniej niż 5” zastąpić wyrazami „mniej niż 3” 
- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– odrzucić 
59) w art. 461 w § 1 wyraz „półtorakrotność” zastąpić wyrazem „dwukrotność”; 
- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 

– przyjąć 
60) w art. 468 w § 1 w pkt 1 wyrazy „przez 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby” zastąpić 

wyrazami „przez 1, 4; 3; 5 i dalsze kolejne liczby nieparzyste”; 
- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 
- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 

– odrzucić 
61) w art. 493 w § 3 w pkt 1  wyrazy „przez 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby” zastąpić 

wyrazami „przez 1, 4; 3; 5 i dalsze kolejne liczby nieparzyste”; 
- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 
- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 

– odrzucić 
62) w art. 518 w § 1 pkt 10 nadać brzmienie: 

„10) zmian w podziale terytorialnym, o których mowa w art. 387 § 1 pkt 6”. 
- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 

– przyjąć 
63) w art. 521 w § 1 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach 
komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, 
latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody 
właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia”. 

- poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 
– przyjąć 

64) załącznikowi nr 2 nadać brzmienie: 
 

„WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH 
DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
Województwo dolnośląskie 
OKRĘG WYBORCZY NR 1 - obejmujący obszary powiatów: 
bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, 
lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Jelenia Góra, Legnica. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: LEGNICA 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 2 - obejmujący obszary powiatów: 
dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki. 



Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: WAŁBRZYCH. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 3 - obejmujący obszary powiatów: 
górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, 
wołowski, wrocławski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Wrocław. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: WROCŁAW. 
 
Województwo kujawsko-pomorskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 4 - obejmujący obszary powiatów: 
bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, 
tucholski, żniński 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Bydgoszcz. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: BYDGOSZCZ. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 5 - obejmujący obszary powiatów: 
aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, 
lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Grudziądz, Toruń, Włocławek. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: TORUŃ. 
 
Województwo lubelskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 6 - obejmujący obszary powiatów: 
janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, 
puławski, rycki, świdnicki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Lublin. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: LUBLIN. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 7 - obejmujący obszary powiatów: 
bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, 
radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Biała Podlaska, Chełm, Zamość. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: CHEŁM. 
 
Województwo lubuskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 8 - obejmujący obszar województwa. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: ZIELONA GÓRA. 
 
Województwo łódzkie 



 
OKRĘG WYBORCZY NR 9 - obejmujący obszary powiatów: 
brzeziński, łódzki wschodni 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Łódź. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: ŁÓDŹ. 

 
OKRĘG WYBORCZY NR 10 - obejmujący obszary powiatów: 
bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, 
tomaszowski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Piotrków Trybunalski, Skierniewice. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 11 - obejmujący obszary powiatów: 
kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, 
sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: SIERADZ. 
 
Województwo małopolskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 12 - obejmujący obszary powiatów: 
chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, suski, 
wadowicki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Kraków. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 4. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KRAKÓW. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 13 - obejmujący obszary powiatów: 
gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Nowy Sącz. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: NOWY SĄCZ. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 14 - obejmujący obszary powiatów: 
bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Tarnów. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: TARNÓW. 
 
Województwo mazowieckie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 15 - obejmujący obszary powiatów: 
ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, 
sochaczewski, żuromiński, żyrardowski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Płock. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 



Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: PŁOCK. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 16 - obejmujący obszary powiatów: 
białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, 
zwoleński 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Radom. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: RADOM. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 17 - obejmujący obszary powiatów: 
garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, 
siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Ostrołęka, Siedlce. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: SIEDLCE. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 18 - obejmujący obszar miasta na prawach 
powiatu: 
Warszawa. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 4. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: WARSZAWA. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 19 - obejmujący obszary powiatów: 
grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, 
warszawski zachodni, wołomiński. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: WARSZAWA. 

 
Województwo opolskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 20 - obejmujący obszar województwa. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: OPOLE. 
 
Województwo podkarpackie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 21 - obejmujący obszary powiatów: 
bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, 
lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki 
oraz miast na prawach powiatu: 
Krosno, Przemyśl. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KROSNO. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 22 - obejmujący obszary powiatów: 
dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-
sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Rzeszów, Tarnobrzeg. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: RZESZÓW. 
 



Województwo podlaskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 23 - obejmujący obszar województwa. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: BIAŁYSTOK. 
 
Województwo pomorskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 24 - obejmujący obszary powiatów: 
gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, 
tczewski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Gdańsk, Sopot. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: GDAŃSK. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 25 - obejmujący obszary powiatów: 
bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, 
wejherowski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Gdynia, Słupsk. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: GDYNIA. 
 
Województwo śląskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 26 - obejmujący obszary powiatów: 
bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Bielsko-Biała. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: BIELSKO-BIAŁA. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 27 - obejmujący obszary powiatów: 
częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Częstochowa. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: CZĘSTOCHOWA. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 28 - obejmujący obszary powiatów: 
gliwicki, tarnogórski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Bytom, Gliwice, Zabrze. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: GLIWICE. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 29 - obejmujący obszary powiatów: 
mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: RYBNIK. 
 



OKRĘG WYBORCZY NR 30 - obejmujący obszar powiatu: 
bieruńsko-lędziński 
oraz miast na prawach powiatu: 
Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice 
Śląskie, Świętochłowice, Tychy. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KATOWICE. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 31 - obejmujący obszary powiatów: 
będziński, zawierciański 
oraz miast na prawach powiatu: 
Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: SOSNOWIEC. 
 
Województwo świętokrzyskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 32 - obejmujący obszar województwa. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KIELCE. 
 
Województwo warmińsko-mazurskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 33 - obejmujący obszary powiatów: 
bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, 
nowomiejski, ostródzki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Elbląg. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: ELBLĄG. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 34 - obejmujący obszary powiatów: 
ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, 
piski, szczycieński, węgorzewski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Olsztyn. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: OLSZTYN. 
 
Województwo wielkopolskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 35 - obejmujący obszary powiatów: 
gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, 
ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki 
oraz miast na prawach powiatu: 
Kalisz, Leszno. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KALISZ. 
OKRĘG WYBORCZY NR 36 - obejmujący obszary powiatów: 
gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Konin. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KONIN. 



 
OKRĘG WYBORCZY NR 37 - obejmujący obszary powiatów: 
chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, 
obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: PIŁA. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 38 - obejmujący obszar powiatu: 
poznański 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Poznań. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: POZNAŃ. 
 
Województwo zachodniopomorskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 39 - obejmujący obszary powiatów: 
białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, 
szczecinecki, świdwiński, wałecki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Koszalin. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KOSZALIN. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 40 - obejmujący obszary powiatów: 
goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, 
pyrzycki, stargardzki 
oraz miast na prawach powiatu: 
Szczecin, Świnoujście. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: SZCZECIN.”; 

- poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– odrzucić 

65) załącznikowi nr 2 nadać brzmienie: 
 

„WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH 
DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
Województwo dolnośląskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 1 - obejmujący obszary powiatów: 
bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, 
lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Jelenia Góra, Legnica. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: LEGNICA. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 2 - obejmujący obszary powiatów: 
dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: WAŁBRZYCH. 
 



OKRĘG WYBORCZY NR 3 - obejmujący obszary powiatów: 
górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, 
wołowski, wrocławski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Wrocław. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: WROCŁAW. 
 
Województwo kujawsko-pomorskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 4 - obejmujący obszary powiatów: 
bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, 
żniński 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Bydgoszcz. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: BYDGOSZCZ. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 5 - obejmujący obszary powiatów: 
aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, 
lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Grudziądz, Toruń, Włocławek. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: TORUŃ. 
 
Województwo lubelskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 6 - obejmujący obszary powiatów: 
janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, 
puławski, rycki, świdnicki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Lublin. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: LUBLIN. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 7 - obejmujący obszary powiatów: 
bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, 
radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Biała Podlaska, Chełm, Zamość. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: CHEŁM. 
 
Województwo lubuskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 8 - obejmujący obszar województwa. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: ZIELONA GÓRA. 
 
Województwo łódzkie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 9 - obejmujący obszary powiatów: 
brzeziński, łódzki wschodni 



oraz miasta na prawach powiatu: 
Łódź. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: ŁÓDŹ. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 10 - obejmujący obszary powiatów: 
bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, 
tomaszowski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Piotrków Trybunalski, Skierniewice. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 11 - obejmujący obszary powiatów: 
kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, 
sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: SIERADZ. 
 
Województwo małopolskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 12 - obejmujący obszary powiatów: 
chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, suski, 
wadowicki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Kraków. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 4. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KRAKÓW. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 13 - obejmujący obszary powiatów: 
gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Nowy Sącz. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: NOWY SĄCZ. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 14 - obejmujący obszary powiatów: 
bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Tarnów. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: TARNÓW. 
 
Województwo mazowieckie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 15 - obejmujący obszary powiatów: 
ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, 
sochaczewski, żuromiński, żyrardowski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Płock. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: PŁOCK. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 16 - obejmujący obszary powiatów: 



białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, 
zwoleński 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Radom. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: RADOM. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 17 - obejmujący obszary powiatów: 
garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, 
siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Ostrołęka, Siedlce. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: SIEDLCE. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 18 - obejmujący obszar miasta na prawach 
powiatu: 
Warszawa. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 4. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: WARSZAWA. 
OKRĘG WYBORCZY NR 19 - obejmujący obszary powiatów: 
grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, 
warszawski zachodni, wołomiński. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: WARSZAWA. 
Województwo opolskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 20 - obejmujący obszar województwa. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: OPOLE. 
 
Województwo podkarpackie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 21 - obejmujący obszary powiatów: 
bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, 
lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki 
oraz miast na prawach powiatu: 
Krosno, Przemyśl. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KROSNO. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 22 - obejmujący obszary powiatów: 
dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-
sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Rzeszów, Tarnobrzeg. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: RZESZÓW. 
 
Województwo podlaskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 23 - obejmujący obszar województwa. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: BIAŁYSTOK. 



 
Województwo pomorskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 24 - obejmujący obszary powiatów: 
gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, 
tczewski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Gdańsk, Sopot. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: GDAŃSK. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 25 - obejmujący obszary powiatów: 
bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, 
wejherowski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Gdynia, Słupsk. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: GDYNIA. 
 
Województwo śląskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 26 - obejmujący obszary powiatów: 
bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Bielsko-Biała. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: BIELSKO-BIAŁA. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 27 - obejmujący obszary powiatów: 
częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Częstochowa. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: CZĘSTOCHOWA. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 28 - obejmujący obszary powiatów: 
gliwicki, tarnogórski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Bytom, Gliwice, Zabrze. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: GLIWICE. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 29 - obejmujący obszary powiatów: 
mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: RYBNIK. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 30 - obejmujący obszar powiatu: 
bieruńsko-lędziński 
oraz miast na prawach powiatu: 
Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice 
Śląskie, Świętochłowice, Tychy. 



Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KATOWICE. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 31 - obejmujący obszary powiatów: 
będziński, zawierciański 
oraz miast na prawach powiatu: 
Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: SOSNOWIEC. 
 
Województwo świętokrzyskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 32 - obejmujący obszar województwa. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KIELCE. 
 
Województwo warmińsko-mazurskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 33 - obejmujący obszary powiatów: 
bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, 
nowomiejski, ostródzki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Elbląg. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: ELBLĄG. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 34 - obejmujący obszary powiatów: 
ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, 
piski, szczycieński, węgorzewski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Olsztyn. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: OLSZTYN. 
Województwo wielkopolskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 35 - obejmujący obszary powiatów: 
gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, 
ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki 
oraz miast na prawach powiatu: 
Kalisz, Leszno. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 3. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KALISZ. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 36 - obejmujący obszary powiatów: 
gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Konin. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KONIN. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 37 - obejmujący obszary powiatów: 
chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, 
obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 



Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: PIŁA. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 38 - obejmujący obszar powiatu: 
poznański 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Poznań. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: POZNAŃ. 
 
Województwo zachodniopomorskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 39 - obejmujący obszary powiatów: 
białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, 
szczecinecki, świdwiński, wałecki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Koszalin. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: KOSZALIN. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 40 - obejmujący obszary powiatów: 
goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, 
pyrzycki, stargardzki 
oraz miast na prawach powiatu: 
Szczecin, Świnoujście. 
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 2. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: SZCZECIN.”. 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

66) załącznikowi nr 2 nadać brzmienie: 
 

„WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 

 
Województwo dolnośląskie  
 
OKRĘG WYBORCZY NR 1 - obejmujący obszary powiatów: 
bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki.  
 
OKRĘG WYBORCZY NR 2 - obejmujący obszary powiatów: 
jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, złotoryjski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Jelenia Góra. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 3 - obejmujący obszary powiatów: 
głogowski, legnicki, lubiński, polkowicki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Legnica. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 4 - obejmujący obszary powiatów: 
świdnicki, wałbrzyski. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 5 - obejmujący obszary powiatów: 
dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki. 



 
OKRĘG WYBORCZY NR 6 - obejmujący obszary powiatów: 
górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, 
wołowski, wrocławski. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 7 - obejmujący część obszaru miasta na prawach 
powiatu Wrocław: 
Bieńkowice, Biskupin - Sępólno - Dąbie - Bartoszowice, Borek, Brochów, Gaj, 
Gajowice, Grabiszyn - Grabiszynek, Huby, Jagodno, Klecina, Krzyki – 
Martynice, Księże, Oporów, Plac Grunwaldzki, Powstańców Śląskich, 
Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie, Stare Miasto, Tarnogaj, 
Wojszyce - Ołtaszyn, Zacisze - Zalesie - Szczytniki. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 8 - obejmująca część obszaru miasta na prawach 
powiatu Wrocław: 
Gądów - Popowice Pd, Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec, 
Karłowice - Różanka, Kleczków, Kowale, Kużniki, Leśnica, Lipa Piotrowska, 
Maślice, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nadodrze, Nowy Dwór, Ołbin, 
Osobowice - Rędzin, Pawłowice, Pilczyce - Kozanów - Popowice, Polanowice 
- Poswiętne - Ligota, Pracze Odrzańskie, Psie Pole - Zawidawie, Sołtysowice, 
Swojczyce - Strachocin - Wojnów, Szczepin, Świniary, Widawa, Żerniki. 
 
Województwo kujawsko-pomorskie  
 
OKRĘG WYBORCZY NR 9 - obejmujący obszary powiatów: 
 bydgoski, świecki, tucholski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
 Bydgoszcz. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 10 - obejmujący obszary powiatów: 
 inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, żniński. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 11 - obejmujący obszary powiatów: 
chełmiński i toruński 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Toruń. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 12 - obejmujący obszary powiatów: 
brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Grudziądz. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 13 - obejmujący obszary powiatów: 
aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Włocławek. 
 
Województwo lubelskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 14 - obejmujący obszary powiatów: 
lubartowski, łukowski, opolski, puławski, rycki. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 15 - obejmujący obszary powiatów: 
janowski, kraśnicki, lubelski, łęczyński, świdnicki. 



 
OKRĘG WYBORCZY NR 16 - obejmujący obszar miasta na prawach 
powiatu: 
Lublin. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 17 - obejmujący obszary powiatów: 
bialski, parczewski, radzyński 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Biała Podlaska. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 18 - obejmujący obszary powiatów: 
chełmski, krasnostawski, włodawski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Chełm. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 19 - obejmujący obszary powiatów: 
biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Zamość. 
 
Województwo lubuskie  
 
OKRĘG WYBORCZY NR 20 - obejmujący obszary powiatów: 
krośnieński, świebodziński, zielonogórski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Zielona Góra. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 21 - obejmujący obszary powiatów: 
gorzowski, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, słubicki, sulęciński 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Gorzów Wielkopolski. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 22 - obejmujący obszary powiatów: 
nowosolski, wschowski, żagański, żarski. 
 
Województwo łódzkie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 23 – obejmujący część obszaru miasta na 
prawach powiatu Łódź: 
Osiedle Nr 1 - Osiedle Bałuty Zachodnie, Osiedle Nr 2 - Osiedle Radogoszcz, 
Osiedle Nr 3 - Osiedle Łagiewniki, Osiedle Nr 4 - Osiedle Julianów - Marysin 
- Rogi, Osiedle Nr 5 - Osiedle Bałuty - Doły, Osiedle Nr 6, Osiedle Nr 7 - 
Osiedle Teofilów - Wielkopolska, Osiedle Nr 17 - Osiedle Złotno, Osiedle Nr 
18, Osiedle Nr 19 - Osiedle Karolew - Retkinia Wschód, Osiedle Nr 20 - 
Osiedle Retkinia Zachód - Smulsko, Osiedle Nr 21, Osiedle Nr 22 - Osiedle 
Stare Polesie, Osiedle Nr 23 - Osiedle Katedralna, Osiedle Nr 24 - Osiedle 
Śródmieście Wschód, Osiedle Nr 25 - Osiedle Nad Nerem, Osiedle Nr 34 - 
Osiedle Koziny. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 24 - obejmujący obszary powiatów: 
 łódzki wschodni, brzeziński 
oraz część obszaru miasta na prawach powiatu Łódź: 
 Osiedle Nr 8, Osiedle Nr 9 - Osiedle Nowosolna, Osiedle Nr 10 - 
Osiedle Mileszki, Osiedle Nr 11 - Osiedle Olechów - Janów, Osiedle Nr 12 - 



Osiedle Zarzew, Osiedle Nr 13 - Osiedle Stary Widzew, Osiedle Nr 14 - 
Osiedle Stoki, Osiedle Nr 15 - Osiedle Andrzejów, Osiedle Nr 16 - Osiedle 
Widzew - Wschód, Osiedle Nr 26 - Osiedle Ruda, Osiedle Nr 27 - Osiedle 
Chojny, Osiedle Nr 28, Osiedle Nr 29 - Osiedle Górniak, Osiedle Nr 30 - 
Osiedle Piastów - Kurak, Osiedle Nr 31 - Osiedle Chojny - Dąbrowa, Osiedle 
Nr 32 - Osiedle Wiskitno, Osiedle Nr 33, Osiedle Nr 35 - Osiedle Wzniesień 
Łódzkich. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 25 - obejmujący obszary powiatów: 
bełchatowski, piotrkowski, radomszczański 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Piotrków Trybunalski. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 26 - obejmujący obszary powiatów: 
opoczyński, tomaszowski, rawski, skierniewicki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Skierniewice. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 27 - obejmujący obszary powiatów: 
kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 28 - obejmujący obszary powiatów: 
łaski, pabianicki, zgierski. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 29 - obejmujący obszary powiatów: 
pajęczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski. 
 
Województwo małopolskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 30 - obejmujący obszary powiatów: 
chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 31 - obejmujący obszary powiatów: 
krakowski, miechowski, olkuski. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 32 – obejmujący część obszaru miasta na 
prawach powiatu Kraków: 
Dzielnica II, Dzielnica III, Dzielnica IV, Dzielnica XIV, Dzielnica XV, 
Dzielnica XVI, Dzielnica XVII, Dzielnica XVIII. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 33 – obejmujący część obszaru miasta na 
prawach powiatu Kraków: 
Dzielnica I, Dzielnica V, Dzielnica VI, Dzielnica VII, Dzielnica VIII, 
Dzielnica IX, Dzielnica X, Dzielnica XI, Dzielnica XII, Dzielnica XIII. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 34 - obejmujący obszary powiatów: 
limanowski, nowotarski, tatrzański. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 35 - obejmujący obszary powiatów: 
gorlicki, nowosądecki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Nowy Sącz. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 36 - obejmujący obszary powiatów: 



bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 37 - obejmujący obszary powiatów: 
dąbrowski, tarnowski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Tarnów. 
 
Województwo mazowieckie  
 
OKRĘG WYBORCZY NR 38 - obejmujący obszary powiatów: 
gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Płock. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 39 - obejmujący obszary powiatów: 
ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski, żuromiński. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 40 -  obejmujący obszary powiatów: 
 białobrzeski, grójecki, kozienicki, przysuski. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 41 -  obejmujący obszary powiatów: 
 lipski, radomski, szydłowiecki, zwoleński 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Radom. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 42 - obejmujący obszary powiatów: 
makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, wyszkowski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Ostrołęka. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 43 - obejmujący obszary powiatów: 
garwoliński, miński, węgrowski. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 44 - obejmujący obszary powiatów: 
łosicki, siedlecki, sokołowski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Siedlce. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 45 - obejmujący część obszaru miasta na prawach 
powiatu Warszawa: 
Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek, Wesoła. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 46 - obejmujący część obszaru miasta na prawach 
powiatu Warszawa: 
Mokotów, Ursynów, Wawer, Wilanów. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 47 - obejmujący część obszaru miasta na prawach 
powiatu Warszawa: 
Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 48 - obejmujący część obszaru miasta na prawach 
powiatu Warszawa: 
Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy, Wola. 
 



OKRĘG WYBORCZY NR 49 - obejmujący obszary powiatów: 
legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, wołomiński. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 50 - obejmujący obszary powiatów: 
grodziski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski. 
 
Województwo opolskie  
 
OKRĘG WYBORCZY NR 51 - obejmujący obszary powiatów: 
 brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski, prudnicki. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 52 - obejmujący obszar powiatu: 
 opolski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Opole. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 53 - obejmujący obszary powiatów: 
 głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, strzelecki. 
 
Województwo podkarpackie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 54 - obejmujący obszary powiatów: 
brzozowski, jasielski, krośnieński 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Krosno. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 55 - obejmujący obszary powiatów: 
bieszczadzki, jarosławski, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki, 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Przemyśl. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 56 - obejmujący obszary powiatów: 
leżajski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Tarnobrzeg. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 57 - obejmujący obszary powiatów: 
dębicki, kolbuszowski, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 58 - obejmujący obszary powiatów: 
łańcucki, rzeszowski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Rzeszów. 
 
Województwo podlaskie  
 
OKRĘG WYBORCZY NR 59 - obejmujący obszary powiatów: 
augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, 
zambrowski  
oraz miast na prawach powiatu: 
Łomża i Suwałki. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 60 - obejmujący obszary powiatów: 
 białostocki, sokólski 



oraz miasta na prawach powiatu: 
Białystok. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 61 - obejmujący obszary powiatów: 
 bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki. 
 
Województwo pomorskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 62 - obejmujący obszary miast na prawach 
powiatu: 
Gdańsk, Sopot. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 63 - obejmujący obszary powiatów: 
gdański, tczewski, starogardzki. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 64 - obejmujący obszary powiatów: 
kwidzyński, malborski, nowodworski, sztumski. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 65 - obejmujący obszary powiatów: 
lęborski, słupski, wejherowski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Słupsk. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 66 - obejmujący obszary powiatów: 
bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 67 - obejmujący obszar powiatu: 
pucki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Gdynia. 
 
Województwo śląskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 68 - obejmujący obszary powiatów: 
bielski, pszczyński 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Bielsko-Biała. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 69 - obejmujący obszary powiatów: 
cieszyński, żywiecki. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 70 - obejmujący obszary powiatów: 
częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 71 - obejmujący obszar miasta na prawach 
powiatu: 
Częstochowa. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 72 - obejmujący obszary powiatów: 
gliwicki, tarnogórski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Gliwice. 
 



OKRĘG WYBORCZY NR 73 - obejmujący obszary miast na prawach 
powiatu: 
Bytom, Zabrze. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 74 - obejmujący obszary powiatów: 
raciborski, wodzisławski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Jastrzębie-Zdrój, Żory. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 75 - obejmujący obszary powiatów: 
mikołowski, rybnicki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Rybnik. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 76 - obejmujący obszar miast na prawach 
powiatu: 
Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 
Świętochłowice.  
 
OKRĘG WYBORCZY NR 77 - obejmujący obszar powiatu: 
bieruńsko-lędziński 
oraz miast na prawach powiatu: 
Mysłowice, Tychy. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 78 - obejmujący obszar miasta na prawach 
powiatu: 
Katowice. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 79 - obejmujący obszary powiatów: 
będziński, zawierciański 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Dąbrowa Górnicza. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 80 - obejmujący obszary miast na prawach 
powiatu: 
Jaworzno, Sosnowiec. 
 
Województwo świętokrzyskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 81 - obejmujący obszary powiatów: 
 buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski, 
włoszczowski. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 82 - obejmujący obszary powiatów: 
 opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 83 - obejmujący obszar powiatu: 
 kielecki 
oraz miasto na prawach powiatu: 
Kielce. 
 
Województwo warmińsko-mazurskie  
 
OKRĘG WYBORCZY NR 84 - obejmujący obszary powiatów: 



bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski 
oraz miasto na prawach powiatu: 
Elbląg. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 85 - obejmujący obszary powiatów: 
działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 86 - obejmujący obszary powiatów: 
nidzicki, olsztyński, szczycieński. 
oraz miasto na prawach powiatu: 
Olsztyn. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 87 - obejmujący obszary powiatów: 
ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, węgorzewski. 
 
Województwo wielkopolskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 88 - obejmujący obszary powiatów: 
gostyński, kościański, leszczyński, rawicki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Leszno. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 89 - obejmujący obszary powiatów: 
kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 90 - obejmujący obszary powiatów: 
jarociński, kaliski, pleszewski 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Kalisz. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 91 - obejmujący obszary powiatów: 
gnieźnieński, słupecki, średzki, śremski, wrzesiński. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 92 - obejmujący obszary powiatów: 
kolski, koniński, turecki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Konin. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 93 - obejmujący obszary powiatów: 
chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 94 - obejmujący obszary powiatów: 
grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, szamotulski, wolsztyński.  
 
OKRĘG WYBORCZY NR 95 - obejmujący obszar powiatu: 
poznański. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 96 - obejmujący obszar miasta na prawach 
powiatu: 
Poznań. 
 
Województwo zachodniopomorskie 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 97 - obejmujący obszar powiatu: 



policki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Szczecin. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 98 - obejmujący obszary powiatów: 
goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, pyrzycki, 
stargardzki 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Świnoujście. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 99 - obejmujący obszary powiatów: 
białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 100 - obejmujący obszary powiatów: 
koszaliński, sławieński, szczecinecki, 
oraz miasta na prawach powiatu: 
Koszalin.”. 

- poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 
– przyjąć 

 
 
Warszawa, dnia 2 grudnia 2010 r. 
 
          Sprawozdawca                                                               Przewodniczący Komisji 
 
/-/ Witold Gintowt-Dziewałtowski                                           /-/    Waldy Dzikowski 

 


