
USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 
Art. 10. § 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma: 
1) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej – obywatel polski, który 
najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat; 
2) w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej – obywatel polski, który najpóźniej 
w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej 
w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) w wyborach do organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego: 
a) rady gminy – obywatel polski oraz obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej 
w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na 
obszarze tej gminy, 
b) rady powiatu i sejmiku województwa – obywatel polski, 
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale 
zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu i 
województwa; 
4) w wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo 
wybierania do rady tej gminy. 
§ 2. Nie ma prawa wybierania osoba: 
1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem 
sądu; 
2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem 
Trybunału Stanu; 
3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 
Art. 11. § 1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) 
ma: 
1) w wyborach do Sejmu – obywatel polski mający prawo 
wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu wyborów 
kończy 21 lat; 



2) w wyborach do Senatu – obywatel polski mający prawo 
wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu wyborów 
kończy 30 lat; 
3) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej – obywatel 
polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i 
korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu; 
4) w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej – osoba mająca prawo wybierania 
w tych wyborach, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 
21 lat, i od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej; 
5) w wyborach do organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego – osoba mająca prawo wybierania 
tych organów; 
6) w wyborach wójta – obywatel polski mający prawo 
wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale 
zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje. 
§ 2. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba: 
1) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia 
wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
2) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu 
stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w 
art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 
ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.8)). 
§ 3. Prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej 
niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa 
wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
którego jest obywatelem. 
Art. 14. § 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do 
Senatu, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów 



do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
tworzy się obwody głosowania dla obywateli polskich 
przebywających za granicą, jeżeli na terenie obwodu 
przebywa co najmniej 15 wyborców i jeżeli istnieje możliwość 
przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania 
niezwłocznie po jego zakończeniu. 
Art. 18 § 11. Rejestr wyborców prowadzi gmina jako zadanie 
zlecone. 
Art. 19. § 1. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy 
bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru 
wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy 
pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny 
PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się:  
1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego 
tożsamość wnioskodawcy;  
2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje 
obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Art. 26. § 1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, 
wpisuje się do spisu wyborców.  
§ 2. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu 
wyborców.  
§ 3.  Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu dwóch dni, 
dla osób kończących 18 lat w drugim dniu głosowania 
sporządza się dodatkowy spis. 
Art. 28.  
§ 1. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu 
gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest 
dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania na obszarze gminy:  
1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego 
zamieszkania albo  
2) w której czasowo przebywa.  



§ 2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się w wyborach do 
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 
oraz w wyborach wójta. 
Art. 32. § 1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed 
dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, 
telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem 
spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po 
sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu 
wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu 
pobytu w dniu wyborów.  
§ 2. Zaświadczenie, o którym mowa w § 1, wydaje urząd 
gminy.  
§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się w wyborach do organów 
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w 
wyborach wójta.  
§ 4. W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 ma 
zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na 
obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się 
wybory uzupełniające. 
Art. 35. § 1. Wyborcy przebywający za granicą i posiadający 
ważne polskie paszporty lub w przypadku obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadający 
ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość 
wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez 
właściwego terytorialnie konsula.  
§ 2. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia 
wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, 
telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno 
zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, 
numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu 
wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu a 
także miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli 
Polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce 
wpisania wyborcy do rejestru wyborców. W przypadku 
obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 



polskimi, zgłoszenie powinno zawierać numer innego 
ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także 
miejsce i datę jego wydania. Zgłoszenia można dokonać 
najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów. 
Art. 196.  
§ 1. W podziale mandatów w okręgach wyborczych 
uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów na posłów tych 
komitetów wyborczych, których listy otrzymały co najmniej 5% 
ważnie oddanych głosów w skali kraju.  
§ 2. Listy kandydatów na posłów koalicyjnych komitetów 
wyborczych uwzględnia się w podziale mandatów w okręgach 
wyborczych, jeżeli ich listy otrzymały co najmniej 8% ważnie 
oddanych głosów w skali kraju. 
Art. 334.  
§ 1. Mandatu posła do Parlamentu Europejskiego nie można 
łączyć ze sprawowaniem mandatu posła na Sejm albo 
senatora.  
§ 2. Poseł do Parlamentu Europejskiego nie może być 
jednocześnie w Rzeczypospolitej Polskiej członkiem Rady 
Ministrów ani sekretarzem stanu oraz zajmować stanowiska 
lub pełnić funkcji, których, stosownie do przepisów Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie można łączyć ze 
sprawowaniem mandatu posła na Sejm albo senatora. 
Art. 473. 
§ 1. Za wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który 
w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych 
głosów. 
§ 2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w § 1 
liczby ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po 
pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne 
głosowanie. 
§ 3. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród 
dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali 
największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy 
więcej niż dwóch kandydatów otrzyma liczbę głosów 



uprawniającą do udziału w ponownym głosowaniu, o 
dopuszczeniu kandydata do wyborów w ponownym 
głosowaniu rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, 
w których jeden z kandydatów otrzymał większą liczbę 
głosów, a jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa – 
rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję 
wyborczą. W losowaniu mają prawo uczestniczenia wszyscy 
kandydaci lub pełnomocnicy wyborczy ich komitetów 
wyborczych.  
§ 4. Jeżeli którykolwiek z dwóch kandydatów, o których mowa 
w § 3, wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo 
wyborcze albo umrze, w ponownym głosowaniu bierze udział 
jeden kandydat.  
§ 5. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się tego 
kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych 
głosów.  
§ 7. W przypadku gdy obaj kandydaci w ponownym 
głosowaniu otrzymają tę samą liczbę głosów, za wybranego 
uważa się tego kandydata, który w większej liczbie obwodów 
głosowania otrzymał więcej głosów niż drugi kandydat. Jeżeli 
liczby obwodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
byłyby równe, o wyborze wójta rozstrzyga losowanie 
przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą. W 
losowaniu mają prawo uczestniczenia obaj kandydaci lub 
pełnomocnicy wyborczy ich komitetów wyborczych. 


