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Konstytucji RP
art. 62, art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 2, art. 98 – 101, art. 127 – 129 i art. 169

ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)

Art. 1. Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności
wyborów:
1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
3) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;
5) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.



art. 96 ust. 2 Konstytucji RP

art. 97 ust. 2 Konstytucji RP

art. 127 ust. 1 Konstytucji RP

art.169 ust. 2 Konstytucji RP

„Wybory do Sejmu są powszechne, równe,
bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu
tajnym.”

„Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w
głosowaniu tajnym.”

„Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w
wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu
tajnym.”

„Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe,
bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb
zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki
ważności wyborów określa ustawa.”

POWSZECHNE RÓWNE

BEZPOŚREDNIE

TAJNE WOLNE

WIĘKSZOŚCIOWE PROPORCJONALNE



Z A S A D A  P O W S Z E C H N O Ś C I

CZYNNE PRAWO WYBORCZE                BIERNE PRAWO WYBORCZE

CENZUSY

WIEKU

art. 62 Konstytucji RP
1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta
Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego,
jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.
2. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które
prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw
publicznych albo wyborczych.”

art. 99  Konstytucji RP
„1.Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w 
dniu wyborów kończy 21 lat. 
2. Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w 
dniu wyborów kończy 30 lat. 
3. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na 
karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.”

art. 127 ust. 3 Konstytucji RP
„Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu 
wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co 
najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.” 

bierne prawo wyborcze ma również (na podst. art. 11 Kodeksu wyborczego):

w wyborach do Parlamentu Europejskiego osoba, która ma prawo wybierania w tych
wyborach + najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat+ co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w
RP lub na terytorium innego państwa Unii Europejskiej

w wyborach do organów stanowiących JST osoba, która ma prawo wybierania tych
organów

w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obywatel polski, który ma prawo
wybierania w tych wyborach + najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat + NIE MUSI stale
zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

ZAMIESZKANIA

OBYWATELSTWA



S Y S T E M Y  W Y B O R C Z E

system wyborczy sensu largo system wyborczy sensu stricto



Konstytucja RP

art. 98 ust. 2 Konstytucji RP „Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od
rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia
kadencji Sejmu i Senatu.”

art. 128 ust. 2 Konstytucji RP „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i
nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej –
nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia
zarządzenia wyborów.”

wybory do Parlamentu Europejskiego zarządza Prezydent Rzeczypospolitej, w drodze postanowienia (nie później niż na 90 dni przed dniem
wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym) (na podst. art. 331 § 2 Kodeksu wyborczego)

wybory do rad oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów) zarządza Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia (nie wcześniej niż na 4
miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad, a datę wyborów wyznacza się na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ
kadencji rad) (na podst. art. 371 oraz art. 474 Kodeksu wyborczego)

dzień ogłoszenia aktu właściwego  
organu o zarządzeniu wyborów

24 godziny przed 
dniem głosowania

K A M P A N I A  W Y B O R C Z A

A G I T A C J A  
W Y B O R C Z A

KAMPANIA WYBORCZA
art.104 – 122 Kodeksu wyborczego

dzień 
głosowania



z

OKRĘG WYBORCZY

OBWÓD 
GŁOSOWANIA

GMINA

REJESTR                      SPIS
WYBORCÓW WYBORCÓW

art. 12 § 2 Kodeksu wyborczego Podziału gminy na stałe obwody
głosowania dokonuje rada gminy,
w drodze uchwały, na wniosek
wójta.

art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego Stały obwód głosowania powinien
obejmować od 500 do 3000
mieszkańców. W przypadkach
uzasadnionych miejscowymi
warunkami obwód może
obejmować mniejszą liczbę
mieszkańców



O R G A N Y  W Y B O R C Z E

Dział II Kodeksu wyborczego
art. 152 -191

Państwowa Komisja Wyborcza to stały najwyższy organ
wyborczy.

W jej skład wchodzi:

→3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których wskazuje
Prezes Trybunału Konstytucyjnego;

→3 sędziów Sądu Najwyższego, których wskazuje Pierwszy
Prezesa Sądu Najwyższego;

→3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, których
wskazuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Powołuje ich (w drodze postanowienia) Prezydent
Rzeczypospolitej.

(na podst. art. 157 Kodeksu wyborczego)

Do zadań Państwowej Komisji Wyborczej, w związku
z przeprowadzeniem wyborów, należy m.in.:

→sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa
wyborczego;

→powoływanie okręgowych i rejonowych komisji wyborczych
oraz rozwiązywanie okręgowych, rejonowych i obwodowych
komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadań;

→powoływanie i odwoływanie komisarzy wyborczych;

→rozpatrywanie skarg na działalność okręgowych komisji
wyborczych oraz komisarzy wyborczych;

→ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania i wyników
wyborów w zakresie określonym przepisami szczególnymi
kodeksu;

→przedstawianie po każdych wyborach Prezydentowi
Rzeczypospolitej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu
oraz Prezesowi Rady Ministrów informacji o realizacji
przepisów kodeksu i ewentualnych propozycji ich zmian; itp.

(więcej w art. 160 Kodeksu wyborczego)



Komisarz wyborczy jest pełnomocnikiem Państwowej Komisji
Wyborczej, wyznaczanym na obszar stanowiący województwo lub
część jednego województwa.

Wśród jego najważniejszych zadań można wymienić, m.in.:

→ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;

→ zapewnianie, we współdziałaniu z organami jednostek samorządu
terytorialnego, organizacji wyborów do rad na obszarze województwa;

→ powoływanie terytorialnych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie
terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego po wykonaniu ich
ustawowych zadań;

→ rozpatrywanie skarg na działalność terytorialnych komisji wyborczych;

→ udzielanie, w miarę potrzeby, terytorialnym i obwodowym komisjom
wyborczym wyjaśnień;

→ ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad oraz wyborów wójtów
przeprowadzonych na obszarze województwa i ogłaszanie ich w trybie
określonym w kodeksie;

→ przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze
województwa, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej;
itp.

(więcej w art. 166 i 167 Kodeksu wyborczego)

O R G A N Y  W Y B O R C Z E

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

zapewnia obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy 
wyborczych oraz innych organów wyborczych

(na podst. art. 187 Kodeksu wyborczego)



Państwowa Komisja Wyborcza okręgowe komisje
wyborcze (od 5 do 11 sędziów w składzie).

Wśród najważniejszych zadań okręgowej komisji wyborczej należy
wymienić, m.in.:

→sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego
przez rejonowe lub obwodowe komisje wyborcze;

→ rejestrowanie okręgowych list kandydatów na posłów i
kandydatów na senatora oraz list kandydatów na posłów do
Parlamentu Europejskiego;

→ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania i wyników wyborów
w okręgu wyborczym w zakresie określonym przepisami
szczególnymi kodeksu;

→ rozpatrywanie skarg na działalność odpowiednio rejonowych
lub obwodowych komisji wyborczych;

→zapewnienie wykonania zadań wyborczych we współdziałaniu z
wojewodą

i organami jednostek samorządu terytorialnego; itp.

(więcej w art. 170 i 172 Kodeksu wyborczego)

Obwodową komisję wyborczą powołuje :

→wójt w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do Parlamentu
Europejskiego

→właściwa terytorialna komisja wyborcza w wyborach
do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
oraz w wyborach wójtów

(na podst. art. 182 Kodeksu wyborczego)

Zadania obwodowej komisji wyborczej to (art. 185 Kodeksu wyborczego):

→przeprowadzenie głosowania w obwodzie;

→czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa
wyborczego w miejscu i czasie głosowania;

→ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do
publicznej wiadomości;

→przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji
wyborczej.

powołuje

R E J O N O W E KOMISJE WYBORCZE (WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO)

T E R Y T O R I A L N E KOMISJE WYBORCZE (WYBORY SAMORZĄDOWE)

O R G A N Y  W Y B O R C Z E



art. 101 Konstytucji RP

1.Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy. 
2.Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach 
określonych w ustawie. 

art. 129 ust. 1 i 2 Konstytucji RP        

1.Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy. 
2. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta 
Rzeczypospolitej na zasadach określonych w ustawie.

wybory samorządowe sąd okręgowy



Opracowano na podstawie:

→Banaszak B., „Prawo konstytucyjne”, Warszawa 2012 r.

→Banaszak B., „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz”, Warszawa 2012 r.

→Garlicki L., „Polskie prawo konstytucyjne: zarys wykładu”, Warszawa 2014 r.


