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SPRAWOZDANIE 

 
KOMISJI NADZWYCZAJNEJ  

DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW USTAW 
Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO 

 
o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Ordynacja wyborcza do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Kodeks 
wyborczy (druk nr 3989). 

 
Sejm na 88. posiedzeniu w dniu 24 marca 2011 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2 w związku z art. 87 ust 2 

Regulaminu Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych 
projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego w celu rozpatrzenia. 

 
Komisja Nadzwyczajna po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu   30 marca 2011 r.  
 
wnosi: 
 
W y s o k i  S e j m uchwalić raczy projekt ustawy z druku 3989 bez poprawek. 
 
 
Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu – przedstawia, na żądanie wnioskodawców, następujące 

wnioski mniejszości:  
       

1) w art. 2 dotychczasowej treści nadać brzmienie: 

„Art. 2. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 i 
Nr 26, poz. 134) wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.”; 

– poseł M. Ast 

 



2) w art. 2 po pkt 1 dodać pkt 2–4 w brzmieniu: 
„2) art. 264 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 264. § 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.”; 

3) po art. 264 dodaje się art. 264a w brzmieniu:  

„Art. 264. § 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 ust. 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.”; 

4) uchyla się załącznik nr 2;”;”; 

– poseł M. Ast 

 

 

3) w art. 2 po pkt 4 dodać pkt 5 w brzmieniu: 
„5 ) po art. 153 dodaje się art. 153a w brzmieniu: 

„Art. 153a. § 1. Pełnomocnik wyborczy komitetu lub osoba przez niego upoważniona którzy 
zarejestrowali ogólnopolskie listy wyborcze mogą wyznaczyć obserwatorów 
wyborczych do każdej powiatowej komisji wyborczej.  

§ 2. Obserwator wyborczy przy wykonywaniu swoich czynności posługuje się 
dokumentem wydanym przez Państwową Komisję Wyborczą.  

§ 3. Obserwator wyborczy podczas wykonywania swoich czynności ma 
względzie, że: 

1) działania i czynności organów wyborczych, jak również dane i informacje 
– z wyjątkiem zastrzeżonych ustawowo – są jawne i powszechnie 
dostępne. Powszechność i jawność procedury wyborczej nie może 
naruszać tajności głosowania; 

2) obecność obserwatorów wyborczych nie może zakłócać pracy organów 
wyborczych i nie mogą oni wydawać im poleceń; 

3) przewodniczący obwodowej komisji wyborczej jest odpowiedzialny za 
utrzymanie porządku i spokoju w lokalu wyborczym i w jego otoczeniu 
oraz zapewnienie powagi aktu głosowania. Środki podejmowane w tym 
zakresie obowiązują wszystkich, w tym także obserwatorów wyborczych. 

§ 4. Obserwatorzy wyborczy mają prawo obserwować pracę obwodowych komisji 
wyborczych oraz powiatowych komisji wyborczych od jej rozpoczęcia aż do 
zakończenia i ustalania wyników głosowania i przekazania protokołów 
okręgowej komisji wyborczej, na takich samych zasadach jak mężowie 
zaufania.  

§ 5. Obserwatorzy wyborczy mają prawo przebywać w lokalu wyborczym 
również po zakończeniu głosowania. 

§ 6. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio do obserwacji pracy obwodowych 
komisji wyborczych, powiatowych komisji wyborczych, okręgowych komisji 
wyborczych i Państwowej Komisji Wyborczej. 



§ 7. Obserwator wyborczy przedstawia komisarzowi wyborczemu sprawozdanie, 
w którym stwierdza, czy ustalenie wyników głosowania przeprowadzone 
zostało rzetelnie i zgodnie z zasadami prawa wyborczego.  

§ 8. Jeśli obserwator wyborczy stwierdzi istotne nieprawidłowości w ustaleniu 
wyników głosowania, zawiadamia o tym niezwłocznie komisarza wyborczego  

§ 9. Państwowa Komisja Wyborcza określa w drodze uchwały: 

1) wysokość diet oraz szczegółowe zasady, na których przysługują diety, 
zryczałtowane diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów osobom 
powołanych do pełnienia funkcji obserwatorów wyborczych, 

2) warunki korzystania z dni zwolnienia od pracy na czas udziału w pracach 
obserwatora wyborczego – biorąc pod uwagę zakres wykonywania 
obowiązków obserwatora wyborczego.”;”; 

– poseł M. Ast 

4) w art. 2 po pkt 5 dodać pkt 6–18 w brzmieniu: 
„6) art. 38 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 38. Głosować można wyłącznie osobiście.”;”;  

7) w art. 51 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Głosować może tylko wyborca wpisany do spisu wyborców, a także wyborca 
dopisany do spisu zgodnie z przepisami § 2–4.”;  

8) uchyla się rozdział 7; 

9) w art. 228 w § 1 uchyla się pkt 3;  
10) w art. 270 w §1 uchyla się pkt 3;  
11) w art. 357 w § 2 uchyla się pkt 3; 
12) w art. 360 w § 2 uchyla się pkt 3; 
13) w art. 442 w § 2 uchyla się pkt 3;  
14) w art. 488 w § 3 uchyla się pkt 3;  
15) uchyla się art. 511 i 512; 
16) uchyla się art. 45;  
17) uchyla się rozdział 8;  
18) uchyla się art. 72; ”; 

– poseł M. Ast 

5) w art. 2 po pkt 18 dodać pkt 19 w brzmieniu: 
„19) w art. 39 po § 7 dodaje się § 8 i 9 w brzmieniu: 

„§ 8. W trakcie pracy obwodowych komisji wyborczych w lokalu o którym mowa w §1 
prowadzony jest monitoring za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 



§ 9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia 
warunki techniczne prowadzenia monitoringu w lokalach wyborczych.”;”; 

– poseł M. Ast 

6) w art. 2 po pkt 19 dodać pkt 20 w brzmieniu: 
„20) w art. 40 po § 3 dodaje się § 3 a w brzmieniu: 

„3a. Karta do głosowanie powinna zawierać unikalny znak służący do weryfikacji celu 
dla którego została wyprodukowana (hologram) i numer seryjny.”;”; 

– poseł M. Ast 

7) w art. 2 po pkt 20 dodać pkt 21 w brzmieniu: 
„21) w art. 40 § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Wzór kart do głosowania ustala minister właściwy do spraw administracji w 
porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą.”;”; 

– poseł M. Ast 

8)  w art. 2 po pkt 21 dodać pkt 22 w brzmieniu: 
„22) w art. 154: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Członkom komisji wyborczych przysługują: 

1) diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów; 

2) zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań członka 
komisji w przypadku członków okręgowych, powiatowych, rejonowych i 
terytorialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z 
przeprowadzeniem głosowania w przypadku członków obwodowych komisji 
wyborczych.”, 

b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Członkowi obwodowej, powiatowej lub terytorialnej komisji wyborczej w 
związku z wykonywaniem zadań przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy z 
zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze 
stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.”;”; 

– poseł M. Ast 

9) w art. 2 po pkt 22 dodać pkt 23 w brzmieniu; 
„23) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a: 

„Rozdział 7a 

Powiatowa komisja wyborcza 

Art. 186a. § 1. Powiatową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców w wyborach do 
Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, w wyborach do 



Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do 
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach 
wójtów najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów – starosta. 

§ 1a. W miastach na prawach powiatu rada miasta, w drodze uchwały, na 
wniosek prezydenta tworzy powiatowe komisje wyborcze. 

§1b. Obszar działania jednej powiatowej komisji wyborczej powinien 
obejmować od 100000 do 200000 mieszkańców. W przypadkach 
uzasadnionych miejscowymi warunkami obszar działanie jednej komisji 
powiatowej może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. 

§1c. Przepis §1a stosuje się odpowiednio do dzielnic miasta stołecznego 
Warszawy. 

§ 2. W skład powiatowej komisji wyborczej powołuje się: 

1) od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników 
wyborczych lub upoważnione przez nich osoby; 

2) jedną osobę wskazaną przez starostę spośród pracowników 
samorządowych powiatowego. 

§ 3. Kandydatami, o których mowa w § 2 pkt 1, mogą być tylko osoby ujęte w 
stałym rejestrze wyborców danego powiatu. 

§ 4. Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić 
tylko po jednym kandydacie do każdej powiatowej komisji wyborczej na 
obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona 
przez niego lista kandydatów na posłów, posłów do Parlamentu 
Europejskiego, radnych lub zarejestrowany został kandydat na Prezydenta 
Rzeczypospolitej, senatora lub wójta. Zgłoszenia w wyborach do Sejmu i do 
Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się 
najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenia w wyborach do 
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach 
wójtów dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów. 

§ 5. Zgłoszenie do składu powiatowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu 
zgody osoby, której ma dotyczyć. 

§ 6. W przypadku zgłoszenia do składu powiatowej komisji wyborczej liczby 
kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala 
się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez starostę. 

§ 7. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w § 4, jest 
mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, 
uzupełnienia jej składu dokonuje starosta spośród osób ujętych w stałym 
rejestrze wyborców tego powiatu. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 8. Pierwsze posiedzenie powiatowej komisji wyborczej zwołuje starosta. 



§ 9. Powiatowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród 
siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się 
niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 10. Państwowa Komisja Wyborcza określa sposób zgłaszania kandydatów na 
członków powiatowych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady 
powoływania tych komisji, w tym tryb przeprowadzenia losowania, o którym 
mowa w § 6. 

Art. 186b. § 1. Wygaśnięcie członkostwa w powiatowej komisji wyborczej następuje w 
przypadku: 

1) zrzeczenia się członkostwa; 

2) o którym mowa w art. 153 § 2; 

3) śmierci członka komisji; 

4) utraty prawa wybierania; 

5) niespełniania warunku, o którym mowa w art. 186a § 3; 

6) odwołania. 

§ 2. Starosta odwołuje członka powiatowej komisji wyborczej w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka 
komisji. 

§ 3. Uzupełnienie składu powiatowej komisji wyborczej następuje w trybie i na 
zasadach określonych w przepisach o jej powołaniu. Przepis art. 186a § 9 
zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”;”; 

– poseł M. Ast 
10) w art. 2 po pkt 23 dodać pkt 24 w brzmieniu: 

„24) rozdział 9 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 9 

Ustalanie wyników głosowania w obwodzie 

Art. 69. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji 
wyborczej w obecności jej członków zapieczętowuje otwór urny wyborczej. 
W sytuacji wykorzystania więcej niż jednej urny wyborczej czynności tej 
dokonuje się wobec każdej z nich. 

Art. 70. § 1 Wyniki głosowania w obwodzie ustalają powiatowe komisje wyborcze 
powołane w tym celu w każdym powiecie.  

§ 2. Powiatowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w poszczególnych 
obwodach właściwych dla przeprowadzanych wyborów, których zasięg 
odpowiada obszarowi właściwego powiatu. 

§ 3. Powiatowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania poprzez 
przeliczenie głosów znajdujących się w urnach wyborczych dostarczonych z 
obwodowych komisji wyborczych. 



Art. 71. § 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza 
sporządza, w dwóch egzemplarzach, protokół przebiegu głosowania w 
obwodzie właściwym dla przeprowadzanych wyborów. 

§ 2. W protokole, o którym mowa w § 1, wymienia się, spis wyborców, liczbę 
osób uprawnionych do głosowania, liczbę otrzymanych kart do głosowania, 
liczbę wydanych kart do głosowania, liczbę wyborców, którym wydano karty 
do głosowania, a także liczbę wyborców głosujących przez pełnomocnika. 
Komisja obwodowa ustala również w protokole liczbę niewykorzystanych 
kart do głosowania.  

§ 3. W protokole podaje się również czas rozpoczęcia i czas zakończenia 
głosowania oraz omawia się zarządzenia i inne podjęte decyzje, jak również 
inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania. 

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

§ 5. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z 
wymienieniem konkretnych zarzutów odnośnie do okoliczności 
towarzyszących przebiegowi głosowania w obwodowej komisji wyborczej. 
Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole. 

§ 6. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji 
wyborczej, z tym, że nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu 
przebiegu głosowania w obwodzie właściwym dla przeprowadzanych 
wyborów. 

§ 7. Wzór protokołu, o którym mowa w § 1 ustala Państwowa Komisja 
Wyborcza. 

Art. 72. § 1. Urnę wyborczą wraz z protokołem, o którym mowa w art. 71 § 1, 
przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje członkowi 
powiatowej komisji wyborczej, któremu asystują funkcjonariusze policji 
odpowiedzialni za bezpieczne dostarczenie urny wyborczej do powiatowej 
komisji wyborczej. W sytuacji wykorzystania więcej niż jednej urny 
wyborczej przekazuje się wszystkie urny wyborcze. 

§ 2. Przekazanie urny wyborczej wraz z protokołem przebiegu głosowania w 
obwodzie potwierdzone jest protokołem przekazania urny wyborczej.  

§ 3. Komenda Rejonowa Policji zapewnia ochronę i bezpieczeństwo przy 
transportowaniu urny wyborczej oraz protokołów przebiegu głosowania w 
obwodowych komisjach wyborczych do powiatowej komisji wyborczej.  

§ 4. Komendant Komendy Rejonowej Policji wyznacza w tym celu 2 
funkcjonariuszy policji oraz zapewnia wsparcie transportowe.  

§ 5. Przewodniczący powiatowej komisji wyborczej wskazuje spośród członków 
tej komisji osobę odpowiedzialną za przewiezienie urny wyborczej.  



§ 6. Wzór protokołu, o których mowa w § 2 ustala Państwowa Komisja 
Wyborcza. 

Art. 73. § 1. Urnę wyborczą z obwodowej komisji wyborczej wraz z protokołem, o którym 
mowa w art. 70 § 1 przekazuje się bezpośrednio do powiatowej komisji 
wyborczej. W sytuacji wykorzystania więcej niż jednej urny wyborczej 
czynności tej dokonuje się wobec każdej z nich.  

§ 2. Przewodniczący powiatowej komisji wyborczej odbiera urnę wyborczą wraz 
z protokołem przebiegu głosowania w obwodzie właściwym dla 
przeprowadzanych wyborów i potwierdza to w protokole przekazania urny 
wyborczej.  

§ 3. Przewodniczący powiatowej komisji wyborczej sprawdza przekazaną urnę 
wyborczą i protokół przebiegu głosowania w obwodzie właściwym dla 
przeprowadzanych wyborów, pod względem ich nienaruszalności i 
potwierdza poprawność ich stanu, bądź wskazuje ich naruszenie, które 
obwodowa komisja wyborcza obowiązana jest niezwłocznie wyjaśnić w 
formie pisemnej.  

§ 4. W protokole przekazania urny wyborczej zamieszcza się również czas 
przewiezienia urny z obwodowej komisji wyborczej do powiatowej komisji 
wyborczej wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za przewiezienie tej 
urny, o których mowa w art. 72 § 1. 

§ 5. Uwagi przewodniczącego powiatowej komisji wyborczej, o których mowa 
w § 3 oraz ewentualne uwagi odnośnie do zdarzeń zaistniałych podczas 
przewiezienia urny wyborczej z obwodowej komisji wyborczej do powiatowej 
komisji wyborczej zamieszcza się w protokole, o którym mowa w art. 72 § 2.  

Art. 74. § 1. Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu dwóch dni, obwodowa komisja 
wyborcza przekazuje urnę wyborczą wraz z protokołem przebiegu głosowania 
do powiatowej komisji stopnia po zakończeniu głosowania w drugim dniu. W 
sytuacji wykorzystania więcej niż jednej urny wyborczej czynności tej 
dokonuje się wobec każdej z nich. 

§ 2. Warunki ważności głosu określają przepisy szczególne kodeksu. 

Art. 75. § 1. Niezwłocznie po otrzymaniu urny wyborczej przewodniczący powiatowej 
komisji w obecności jej członków, otwiera urnę wyborczą, po czym komisja 
liczy wyjęte z niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i 
liczbę kart nieważnych. 

§ 2. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie 
bierze się pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w § 1. 

§ 3. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub 
większa od liczby kart wydanych, komisja podaje w protokole przypuszczalną 
przyczynę tej niezgodności. W tym celu powiatowa komisja wyborcza może 
zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienie tej niezgodności do obwodowej komisji 
wyborczej, która niezwłocznie powinna przedstawiać swoje stanowisko na 
piśmie. 



Art. 76. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią 
obwodowej komisji wyborczej są nieważne. 

Art. 77. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w 
głosowaniu w danym obwodzie. 

Art. 78. § 1. Powiatowa komisja wyborcza sporządza, w dwóch egzemplarzach, protokół z 
liczenia głosów w obwodach właściwych dla przeprowadzanych wyborów z 
obszaru właściwego powiatu, oraz ustala wyniki głosowania w tych obwodach 
odpowiednio do przeprowadzanych wyborów. 

§ 2. W protokole, o którym mowa w § 1, wymienia się odpowiednio liczbę osób 
uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do 
głosowania oraz, odpowiednio do przeprowadzanych wyborów, liczbę głosów 
nieważnych, liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych 
kandydatów albo na poszczególne listy kandydatów i każdego kandydata z 
tych list oraz liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, które następnie 
umieszcza w zapieczętowanych pakietach. 

§ 3. W protokole wymienia się ponadto liczbę wyborców głosujących przez 
pełnomocnika. 

§ 4. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów oraz 
omawia zarządzenia i inne podjęte decyzje, jak również inne istotne 
okoliczności związane z przebiegiem liczenia głosów. 

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

§ 6. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z 
wymienieniem konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag 
zamieszcza się w protokole. 

§ 7. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio do członków powiatowej komisji 
wyborczej, z tym, że nie zwalnia to ich z obowiązku podpisania protokołu 
liczenia głosów z głosowania w tych obwodach. 

§ 8. Wzór protokołu, o których mowa w § 1, ustala Państwowa Komisja 
Wyborcza. 

Art. 79. § 1. Protokół głosowania przekazuje się: 

1) w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiemu w 
Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnikowi, o którym mowa w art. 173, 
wyznaczonemu przez właściwą okręgową komisję wyborczą; 

2) w wyborach do rady gminy oraz w wyborach wójta – gminnej komisji 
wyborczej; 

3) w wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa – powiatowej 
komisji wyborczej. 



§ 2. Pełnomocnik, o którym mowa w § 1 pkt 1, sprawdza pod względem 
zgodności arytmetycznej poprawność ustalenia wyników głosowania w 
obwodzie i potwierdza obwodowej komisji wyborczej poprawność ustalonych 
wyników bądź wskazuje na niezgodność arytmetyczną danych w protokole, 
którą powiatowa komisja wyborcza obowiązana jest wyjaśnić i odpowiednio 
poprawić oraz podać do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 80 
skorygowane wyniki głosowania. 

§ 3. Komisje wyborcze, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, sprawdzają pod 
względem zgodności arytmetycznej poprawność ustalenia wyników 
głosowania w obwodzie. W przypadku stwierdzenia niezgodności 
arytmetycznych danych w protokole obwodowa komisja wyborcza 
obowiązana jest ją wyjaśnić i odpowiednio poprawić oraz podać do publicznej 
wiadomości w trybie określonym w art. 80 skorygowane wyniki głosowania. 

§ 4. Tryb przekazywania i przyjmowania oraz sposób postępowania z 
protokołem, o którym mowa w § 1, określa Państwowa Komisja Wyborcza. 

Art. 80. Powiatowa komisja wyborcza podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości 
wyniki głosowania w obwodzie, poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, 
w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców, kopii protokołu głosowania w 
obwodzie. 

Art. 81. § 1. Przewodniczący powiatowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do 
okręgowej komisji wyborczej, w zapieczętowanej kopercie, jeden egzemplarz 
protokołu liczenia głosów w obwodzie wraz z wyjaśnieniami komisji do 
zgłoszonych zarzutów, o których mowa w art. 78 § 6. Mężowie zaufania mają 
prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu. 

§ 2. Wyniki głosowania z obwodów utworzonych za granicą są przekazywane 
okręgowej komisji wyborczej właściwej dla dzielnicy Śródmieście miasta 
stołecznego Warszawy, a wyniki głosowania z obwodów utworzonych na 
polskich statkach morskich – okręgowej komisji wyborczej właściwej dla 
siedziby armatora. 

§ 3. Zasady i tryb przekazywania właściwej powiatowej komisji wyborczej 
wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania, o 
których mowa w § 2, określi Państwowa Komisja Wyborcza, po zasięgnięciu 
opinii odpowiednio ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz 
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

Art. 81a. § 1. Po wykonaniu czynności, o których mowa w art. 81, przewodniczący 
obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie, w sposób ustalony przez 
Państwową Komisję Wyborczą, przekazuje w depozyt odpowiednio wójtowi, 
konsulowi albo kapitanowi statku dokumenty z głosowania oraz pieczęć 
komisji. 

§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, są udostępniane Sądowi Najwyższemu 
w związku z postępowaniami w sprawach protestów wyborczych oraz na 
żądanie sądów, prokuratury lub Policji, prowadzących postępowanie karne. 



Art. 81b. § 1. Państwowa Komisja Wyborcza podaje w trakcie głosowania liczbę osób 
ujętych w spisach wyborców oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do 
głosowania. 

§ 2. Obwodowe komisje wyborcze przekazują Państwowej Komisji Wyborczej 
w trakcie głosowania dane liczbowe, o których mowa w art. 71 § 2. 

§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza ustala tryb i sposób przekazywania danych, 
o których mowa w § 2. 

Art. 81c. § 1. Państwowa Komisja Wyborcza może po zakończeniu głosowania, a przed 
ustaleniem wyników wyborów podawać do publicznej wiadomości cząstkowe 
nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu, w 
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustalone na podstawie 
otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w 
obwodach. 

§ 2. Tryb i sposób podawania wyników, o których mowa w § 1, określa 
Państwowa Komisja Wyborcza.”;”; 

– poseł M. Ast 
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