
 

Sprawozdanie 

z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 

w dniu 7 września 2014r. w okręgach wyborczych nr 47, nr 73 i nr 82. 

1. Wybory zarządził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 

czerwca 2014 r., i określił terminy wykonania poszczególnych czynności 

wyborczych (kalendarz wyborczy). Postanowienie wraz z kalendarzem wyborczym 

zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 27 czerwca 2014 r., poz. 859. 

Wybory odbyły się na obszarze 3 województw: w województwie mazowieckim w 

okręgu wyborczym nr 47 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach, 

w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73 z siedzibą Okręgowej 

Komisji Wyborczej w Katowicach, w województwie świętokrzyskim w okręgu nr 

82 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach. W każdym okręgu 

wyborczym wybierano jednego senatora. Wybory przeprowadzono na podstawie 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z 

późn. zm.). Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej informujące o 

zarządzeniu wyborów uzupełniających, o granicach okręgów wyborczych, liczbie 

senatorów wybieranych w każdym okręgu i siedzibach Okręgowych Komisji 

Wyborczych w Siedlcach, Katowicach i Kielcach zostały niezwłocznie po 

zarządzeniu wyborów podane do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie 

obwieszczeń na obszarze każdego okręgu oraz na stronie internetowej 

www.pkw.gov.pl.  

2. Państwowa Komisja Wyborcza zapewniła nadzór i pomoc w przygotowaniu i 

przeprowadzeniu wyborów. Niezwłocznie po zarządzeniu wyborów zostały 

sporządzone i zamieszczone na stronie internetowej www.pkw.gov.pl szczegółowe 

informacje i wyjaśnienia o obowiązujących przepisach prawnych w zakresie 

czynnego i biernego prawa wyborczego, o uprawnieniach wyborców 

niepełnosprawnych, zasadach prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej. 

Przypomniano, że prawo wybierania senatora w wyborach uzupełniających mają 

wyłącznie wyborcy stale zamieszkali na obszarze danego okręgu wyborczego i 
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ujęci w stałych rejestrach wyborców w gminach leżących na terenie tego okręgu. 

W urzędach gmin sporządza się spisy wyborców uprawnionych do głosowania, do 

których z urzędu będą wpisani wyborcy zameldowani w danej gminie na pobyt 

stały i wyborcy którzy dopisali się do rejestru na własny wniosek i stale 

zamieszkują w tej gminie bez zameldowania na pobyt stały. Do spisu wyborców 

wpisani zostaną na własny wniosek także wyborcy przebywający w okresie 

wyborów czasowo w danej gminie a ujęci w rejestrze wyborców w innej gminie z 

tego samego okręgu oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali. Przypominając zasady 

zgłaszania kandydatów na senatora podkreślono, że kandydatów mogą zgłaszać 

wyłącznie komitety wyborcze, których utworzenie zostało potwierdzone przez 

Państwową Komisję Wyborczą. Komitet wyborczy może utworzyć partia 

polityczna, koalicja partii politycznych oraz wyborcy w liczbie co najmniej 15 

osób mających prawo wybierania a utworzenie komitetu wyborców musi zostać 

poparte podpisami co najmniej 1000 wyborców. Każdy komitet wyborczy może 

zgłosić tylko jednego kandydata, kandydat musi być obywatelem polskim, 

mającym prawo wybierania i najpóźniej w dniu wyborów osiągnąć wiek 30 lat. 

Każde zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 2000 wyborców 

stale zamieszkałych w okręgu wyborczym. Opracowano i podano na stronie 

internetowej wzory dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego i zgłoszenia 

kandydata.  

W odrębnej informacji zostały przypomniane ustawowe uprawnienia przysługujące 

wyborcom niepełnosprawnym: prawo do uzyskania informacji o obwodach 

głosowania przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i warunkach 

dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie, o terminie, godzinach i 

formach głosowania, o komitetach wyborczych uczestniczących w wyborach i 

zarejestrowanych kandydatach. Ponadto opracowano i opublikowano informacje: o 

warunkach i procedurze głosowania korespondencyjnego, głosowania przez 

pełnomocnika, głosowania przy pomocy nakładki na kartę do głosowania 

sporządzonej w alfabecie Braille'a, o korzystaniu w trakcie głosowania w lokalu 

wyborczym z pomocy innej osoby.  
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Wyjaśnienia szczegółowe poświęcono też problematyce prowadzenia przez 

komitety wyborcze kampanii wyborczej i gospodarki finansowej. Przypomniano, 

że prawo do prowadzenia kampanii wyborczej przysługuje na zasadzie 

wyłączności, komitetowi wyborczemu. Wszelkie czynności związane z 

pozyskiwaniem środków finansowych, dokonywaniem wydatków na 

organizowanie spotkań przedwyborczych i promocją poszczególnych kandydatów 

mogą być prowadzone tylko przez komitety wyborcze. Komitet wyborczy 

obowiązany jest gromadzić środki finansowe na rachunku bankowym. Środki 

finansowe komitetu wyborczego partii politycznej i koalicyjnego komitetu 

wyborczego mogą pochodzić wyłącznie z Funduszu Wyborczego, a komitetu 

wyborczego wyborców – wyłącznie z wpłat osób fizycznych oraz kredytów 

bankowych zaciągniętych przez komitet. Wpłat na rzecz komitetu wyborczego 

można dokonywać jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą 

płatniczą, a łączna sum wpłat od osoby fizycznej nie może przekraczać 15-

krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu poprzedzającym 

ogłoszenie postanowienia o zarządzeniu wyborów – tj. kwoty 25 200 zł, natomiast 

kandydat na senatora może wpłacić sumę nieprzekraczającą 45-krotności 

wynagrodzenia za pracę tj. kwotę 75 600 zł. Wysokość wydatków komitetu 

wyborczego na kampanię wyborczą jest ograniczona limitem, który oblicza się na 

podstawie art. 259 § 1 Kodeksu wyborczego przez pomnożenie liczby wyborców 

w kraju ujętych w rejestrach wyborców przez kwotę 0,18 zł a następnie 

podzielenie uzyskanego wyniku przez liczbę 100. W wyborach uzupełniających do 

Senatu zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. limit wydatków wyniósł w 

każdym z okręgów wyborczych 54 992, 29 zł. Komunikat Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach 

wyborców został podany na stronie internetowej Komisji; liczba wyborców w 

rejestrach wyborców na terenie kraju według stanu na dzień 31 marca 2014 r. 

wyniosła 30 551 267. Państwowa Komisja Wyborcza przypomniała ponadto, że 

komitet wyborczy ma obowiązek w terminie 7 dni od przyjęcia zawiadomienia o 

utworzeniu powiadomić PKW o adresie strony internetowej komitetu, na której 

umieszcza się informacje określone w Kodeksie wyborczym (art. 102 § 1) w 
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szczególności rejestr zaciągniętych kredytów i warunki jego uzyskania oraz rejestr 

wpłat przekraczających dozwoloną wysokość (art. 140 § 1 Kodeksu wyborczego).  

Państwowa Komisja Wyborcza uchwałami z dnia 25 lutego 2013 r. wydała 

wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące przygotowania i 

przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających, ustaliła wzór kart do 

głosowania i nakładek na karty sporządzonych w alfabecie Braille'a oraz uchwaliła 

wytyczne dotyczące stosowania w wyborach uzupełniających innych uchwał 

Państwowej Komisji Wyborczej.  

3. Państwowa Komisja Wyborcza zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, 

uchwałą z dnia 21 lipca 2014 r. powołała dla przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających Okręgowe Komisje Wyborcze w Siedlcach, Katowicach i 

Kielcach. W skład każdej komisji weszło 6 sędziów: 5 sędziów zgłoszonych przez 

Ministra Sprawiedliwości oraz z urzędu jako przewodniczący Komisji – 

Komisarze Wyborczy odpowiednio w Siedlcach, Katowicach i Kielcach. Łącznie 

w Okręgowych Komisjach Wyborczych pracowało 18 sędziów: 2 sędziów sądów 

apelacyjnych, 8 sędziów sądów okręgowych, 7 sędziów sądów rejonowych, 1 

sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego.  

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z zachowaniem terminu ustawowego 

powołali obwodowe komisje wyborcze. W skład komisji zgodnie z ustawowym 

wymogiem powołano osoby zgłoszone przez komitety wyborcze oraz po jednej 

osobie wskazanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród 

pracowników samorządowych gminy.  

W okręgu wyborczym nr 47 (Siedlce) w skład 263 obwodowych komisji weszło 

1148 osób zgłoszonych przez komitety wyborcze: 262 osoby przez KW Prawo i 

Sprawiedliwość, 254 osoby przez KW Platforma Obywatelska RP, 209 osób przez 

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, 177 osób przez KWW Ruch Narodowy, 138 

osób przez KW Demokracja Bezpośrednia, 108 osób przez KW Partia 

Demokratyczna-demokraci.pl.  

W okręgu wyborczym nr 73 (Katowice) w skład 188 komisji obwodowych 

powołano 653 osoby zgłoszone przez Komitety Wyborcze: 187 osób przez Prawo i 

Sprawiedliwość, 183 osoby przez Platformę Obywatelską RP, 160 osób przez 
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Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy, 123 osoby przez Nową Prawicę-

Janusza Korwin-Mikke, 148 osób przez KW Demokracja Bezpośrednia.  

W okręgu wyborczym nr 82 (Kielce) do 316 obwodowych komisji powołano 1692 

osoby wskazane przez komitety wyborcze: po 316 osób przez Komitety: Platforma 

Obywatelska RP, Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość, 310 osób 

przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, 286 osób przez Nową Prawicę-Janusza 

Korwin-Mikke, 148 osób przez KW Demokracja Bezpośrednia.  

W ustawowym terminie podano do wiadomości publicznej informacje o numerach 

i granicach obwodów głosownia i siedzibach obwodowych komisji, w tym w 

obwodach właściwych do głosowania korespondencyjnego i lokalach 

przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wójtowie (burmistrzowie i 

prezydenci miast) podali do wiadomości wyborców informację o sporządzeniu 

spisów wyborców, miejscu i czasie ich udostępnienia. Wyborcom zmieniającym 

miejsce pobytu przed dniem wyborów wydano 39 zaświadczeń o prawie do 

głosowania: 4 zaświadczenia w okręgu nr 47 (Siedlce), 10 zaświadczeń w okręgu 

nr 73 (Katowice), 25 zaświadczeń w okręgu nr 82 (Kielce). W żadnym okręgu nie 

zgłoszono zamiaru głosowania korespondencyjnego ani też przy pomocy nakładki 

na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille'a. Wydano zgodnie z 

wniesionymi wnioskami 8 pełnomocnictw do głosowania, po 4 w okręgach nr 73 i 

82. 

Okręgowe Komisje Wyborcze wykonując zadania wyborcze, zapewniły pomoc i 

nadzorowały czynności związane z powołaniem obwodowych komisji 

wyborczych, sporządzeniem spisów wyborców, ustaleniem obwodów głosowania, 

rozplakatowaniem obwieszczeń wyborczych, prowadzeniem kampanii wyborczej. 

Według informacji przekazanych Państwowej Komisji Wyborczej przez komisje 

okręgowe wykonanie tych czynności było należyte i terminowe. Nie zgłoszono w 

tych sprawach pytań ani interwencji i skarg.  

4. W ustawowym terminie do dnia 19 lipca 2014 r. Państwowa Komisja Wyborcza 

przyjmowała zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w celu udziału 

w wyborach. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o utworzeniu 
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12 komitetów wyborczych: 10 komitetów wyborczych partii politycznych i 2 

komitetów wyborczych wyborców – w kolejności zawiadomień: 

1) Komitetu Wyborczego Demokracja Bezpośrednia 

2) Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe 

3) Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość 

4) Komitetu Wyborczego Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke 

5) Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej 

6) Komitetu Wyborczego Polskiego Ruchu Uwłaszczeniowego 

7) Komitetu Wyborczego Partia Demokratyczna-demokraci.pl 

8) Komitetu Wyborczego Polska Patriotyczna 

9) Komitetu Wyborczego Polska Partia Piratów 

10) Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP 

11) Komitetu Wyborczego Wyborców Kochających Śląsk 

12) Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Narodowy  

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2014 r. o komitetach 

wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi zarządzonymi 

na dzień 7 września 2014 r. został podany na stronie internetowej 

www.pkw.gov.pl. 

5. W ustawowym terminie do 29 lipca 2014 r. do godz. 2400 Okręgowe Komisje 

Wyborcze w Siedlcach, Katowicach i Kielcach przyjmowały od pełnomocników 

komitetów wyborczych zgłoszenia kandydatów na senatora do rejestracji. Komisje 

pełniły w tym celu dyżury od dnia 23 lipca do upływu terminu rejestracji, przy tym 

w ostatnim dniu zgłoszeń - 29 lipca - do godz. 2400. Większości zgłoszeń 

dokonano w dniach: 28 lipca – 11 zgłoszeń i 29 lipca – 9 zgłoszeń. Ogółem 

zgłoszono do rejestracji 21 kandydatów: w okręgu nr 47 (Kielce) 8 kandydatów, w 

okręgu nr 73 (Katowice) 6 kandydatów, w okręgu nr 82 (Kielce) 7 kandydatów. 

Okręgowe komisje wyborcze zarejestrowały 16 kandydatów: OKW w Siedlcach – 

6 kandydatów, OKW w Katowicach – 4 kandydatów, OKW w Kielcach – 6 

kandydatów. Komisje odmówiły rejestracji 5 kandydatów: OKW w Siedlcach 2 

kandydatów którzy wycofali pisemnie zgodę na kandydowanie; OKW w 

Katowicach 2 kandydatów ponieważ zgłoszenie kandydata nie zostało poparte 

http://www.pkw.gov.pl/�
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podpisami co najmniej 2000 wyborców, OKW w Kielcach – 1 kandydata z 

powodu niepoparcia zgłoszenia przez co najmniej 2000 wyborców.  

Dodatkowo Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach zawiadomiła Prokuraturę 

Rejonową w Siedlcach o możliwości popełnienia przestępstwa fałszowania 

dokumentacji wyborczej dotyczącej wykazów podpisów osób popierających 

kandydatów na senatora w okręgu wyborczym nr 47 zgłoszonych przez Komitety 

Wyborcze Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe. W toku 

sprawdzania poprawności i prawidłowości podpisów i danych osób udzielających 

poparcia kandydatom ustalono, że figurowały nazwiska osób zmarłych przed 

dniem, w którym mogły skutecznego poparcia udzielić.  

6. Kampania wyborcza przebiegła spokojnie. Poważniejszych incydentów nie 

stwierdzono; do Okręgowych Komisji Wyborczych wpływały nieliczne informacje 

dotyczące przypadków naruszenia ciszy wyborczej i zrywania plakatów 

wyborczych, które zgłaszano także bezpośrednio do organów ścigania. W okręgu 

wyborczym nr 82 do Sądu Okręgowego w Kielcach wniesiono 1 skargę, którą sąd 

oddalił. Natomiast podejrzenie popełnienia wykroczenia w związku ze 

zorganizowaną przez partię PSL w dniu  6 września br. Krajową Konwencją 

Programową dotyczącą wyborów samorządowych zgłoszono organom ścigania.  

W dniu głosowania lokale wyborcze były otwarte w godzinach określonych 

Kodeksem wyborczym, tj. od 700 do 2100, w kilku obwodach w szpitalach i 

zakładach pomocy społecznej głosowanie rozpoczęto w godzinach późniejszych. 

Komisje obwodowe otrzymały w terminie i prawidłowo sporządzone spisy 

wyborców, karty do głosowania i formularze protokółów głosowania. Dla 

zapewnienia pomocy obwodowym komisjom wyborczym i nadzorowania ich 

pracy oraz rozpatrywania ewentualnych skarg wyborców, w przeddzień i w dniu 

głosowania pełnione były dyżury w urzędach gmin, w Krajowym Biurze 

Wyborczym, dyżury członków Okręgowych Komisji Wyborczych a także 

członków Państwowej Komisji Wyborczej. Skarg i interwencji nie zgłoszono.  

7. Głosowanie rozpoczęło się punktualnie i przebiegało bez zakłóceń. Nie było 

przerw w głosowaniu, w żadnym obwodzie nie przedłużono głosowania. Nie 

odnotowano prób zakłócenia głosowania. Po zamknięciu lokali wyborczych 
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komisje przystąpiły do obliczenia wyników w obwodach oraz sporządzania 

protokołów głosowania. W lokalach głosowania i przy ustalaniu wyników 

głosowania przez obwodowe komisje wyborcze udział mężów zaufania był 

nieliczny; nie zgłaszali uwag do pracy komisji i przebiegu głosowania. Jedynie w 

obwodowej komisji wyborczej Nr 6 w Janowicach, gmina Waśniów (okręg nr 82) 

mąż zaufania wniósł uwagę dotyczącą wpisywania danych z protokołu głosowania 

do systemu informatycznego przez informatyka wyborczego a nie przez 

przewodniczącą obwodowej komisji. Obwodowa komisja w Janowicach uznała 

zarzut za bezzasadny i wyjaśniła zgłaszającemu go mężowi zaufania obowiązującą 

w tym zakresie procedurę. Przy przyjmowaniu protokołów głosowania od 

obwodowych komisji wyborczych przez Okręgowe Komisje Wyborcze i ustalaniu 

wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych nie 

uczestniczyły osoby pełniące funkcje mężów zaufania. Przy sporządzaniu 

protokołów głosowania przez obwodowe komisje wyborcze oraz ustalaniu 

wyników głosowania i wyników wyborów przez komisje okręgowe stosowana 

była, na zasadach określonych przez Państwową Komisję Wyborczą, elektroniczna 

technika obliczeniowa.  

Frekwencja wyborcza w wyborach uzupełniających do Senatu RP w dniu 7 

września 2014 r. wyniosła: w okręgu wyborczym nr 47 - 6,62%; w okręgu 

wyborczym nr 73 – 9,44%, w okręgu wyborczym nr 82 – 7,93%. 

8. Okręgowe Komisje Wyborcze w Siedlcach, Katowicach i Kielcach niezwłocznie 

po ustaleniu wyników, w dniu 8 września 2014 r. przekazały Państwowej Komisji 

Wyborczej protokoły wyników głosowania i wyników wyborów senatora w 

okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82. Państwowa Komisja Wyborcza po 

otrzymaniu protokołów sprawdziła prawidłowość ustalonych wyników i w tym 

samym dniu sporządziła obwieszczenie o wynikach wyborów uzupełniających do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła na podstawie ustalonych wyników, że 

w wyborach uzupełniających do Senatu przeprowadzonych w dniu 7 września 

2014 r. najwięcej głosów otrzymali i zostali wybrani senatorami: w województwie 

mazowieckim w okręgu wyborczym nr 47 - Maria Zofia Koc zgłoszona przez 
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Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; w województwie śląskim w okręgu nr 

73 - Izabela Helena Kloc zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i 

Sprawiedliwość; w województwie świętokrzyskim w okręgu wyborczym nr 82 – 

Jarosław Rusiecki zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów 

uzupełniających do Senatu przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. jest 

ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 10 września 2014 r., poz. 1208. Wyniki 

wyborów są również podane w Internecie na stronie www.pkw.gov.pl.  

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie posiadanych dokumentów stwierdza, 

że nie są jej znane fakty, które mogą być podstawą kwestionowania ważności 

wyborów.  

 
Przewodniczący 
Państwowej Komisji Wyborczej 

(-) Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego 

(-) Stanisław Kosmal 

(-) Andrzej Kisielewicz 

Członkowie 

(-) Bogusław Dauter 

(-) Andrzej Mączyński 

(-) Włodzimierz Ryms 

(-) Stanisław Zabłocki 
 

W załączeniu: 
Obwieszczenie PKW o wynikach wyborów  
uzupełniających przeprowadzonych  
w dniu 7 września 2014 r. 
 

 
Warszawa, 22 września 2014 r.  

http://www.pkw.gov.pl/�

