
Załącznik 
do „Wytycznych dla okręgowych komisji 
wyborczych, dotyczących wykonywania zadań 
związanych z ustalaniem wyników głosowania 
i wyników wyborów oraz trybu i zasad 
powoływania pełnomocników okręgowych 
komisji wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych 
na dzień 9 października 2011 r.” 

WARUNKI ZGODNO ŚCI ARYTMETYCZNEJ WYNIKÓW GŁOSOWANIA 

W OBWODZIE W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POL SKIEJ 

I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

I. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

1. Wymienione niżej warunki muszą być bezwzględnie spełnione; ich niespełnienie 

dowodzi błędnego ustalenia wyników głosowania w obwodzie lub wadliwego 

sporządzenia protokołu głosowania: 

1) wszystkie dane liczbowe o wynikach głosowania są liczbami całkowitymi 

nieujemnymi; 

2) liczba kart do głosowania wydanych wyborcom nie może być większa od liczby 

wyborców uprawnionych do głosowania (wpisanych do spisu wyborców według 

stanu w chwili zakończenia głosowania); 

3) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika nie może być większa 

od liczby kart do głosowania wydanych wyborcom; w przypadku obwodów 

głosowania innych niż stałe utworzone w kraju liczba ta musi wynosić 0; 

4) liczba wysłanych pakietów wyborczych nie może być większa od liczby kart 

do głosowania wydanych wyborcom; w przypadku obwodowych komisji 

wyborczych niewyznaczonych dla głosowania korespondencyjnego liczba 
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ta musi wynosić 0; 

5) liczba kart do głosowania wyjętych z urny musi być równa sumie liczby kart 

nieważnych i liczby kart ważnych; 

6) liczba kart ważnych wyjętych z urny musi być równa sumie liczby głosów 

nieważnych z ważnych kart do głosowania i liczby głosów ważnych z ważnych 

kart do głosowania wyjętych z urny; 

7) liczba głosów ważnych z ważnych kart do głosowania musi być równa sumie 

liczb głosów ważnych łącznie oddanych na wszystkie listy kandydatów; 

8) jeżeli na liście nie ma kandydatów skreślonych po wydrukowaniu kart 

do głosowania, liczba głosów ważnych oddanych na listę musi być równa sumie 

liczb głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy; 

9) jeżeli na liście jest co najmniej jeden kandydat skreślony po wydrukowaniu kart 

do głosowania, liczba głosów ważnych oddanych na listę nie może być mniejsza 

od sumy liczb głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tej 

listy; 

10) przy nazwiskach kandydatów skreślonych nie może być wpisana żadna liczba; 

11) listy, których rejestrację unieważniono, nie otrzymują głosów ważnych; są 

oznaczone w protokole jako unieważnione; 

12) liczba w rubryce „Razem” głosów oddanych na kandydatów z listy kandydatów 

musi być równa sumie liczb głosów oddanych na poszczególnych kandydatów 

z tej listy. 

2. Wymienione niżej warunki powinny być także spełnione, jednak w wyjątkowych 

okolicznościach możliwe jest ich niespełnienie. W takiej sytuacji obwodowa komisja 

wyborcza powinna dołączyć do protokołu wydrukowany raport ostrzeżeń podpisany 

przez wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej 

uczestniczące w ustalaniu wyników głosowania: 

1) liczba kart do głosowania otrzymanych przez komisję powinna być równa sumie 

liczby kart niewykorzystanych oraz liczby wyborców, którym wydano karty 

do głosowania; 
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2) liczba kart wyjętych z urny powinna być równa liczbie wyborców, którym 

wydano karty do głosowania; 

3) liczba kart ważnych wyjętych z urny nie powinna być większa od liczby 

wyborców, którym wydano karty do głosowania; 

4) liczba kart do głosowania wyjętych z kopert na karty do głosowania nie powinna 

być większa od liczby wysłanych pakietów wyborczych; w przypadku 

obwodowych komisji wyborczych niewyznaczonych dla głosowania 

korespondencyjnego liczba ta musi wynosić 0; 

5) liczba kart ważnych wyjętych z urny nie powinna być większa od liczby 

wyborców uprawnionych do głosowania. 

II.  Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

1. W przypadku głosowania na więcej niż jednego kandydata na senatora wymienione 

niżej warunki muszą być bezwzględnie spełnione; ich niespełnienie dowodzi 

błędnego ustalenia wyników głosowania w obwodzie lub wadliwego sporządzenia 

protokołu wyników głosowania: 

1) muszą być spełnione warunki określone w pkt I.1 ppkt 1-6 i ppkt 10; 

2) suma liczb głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów musi być 

równa liczbie głosów ważnych; 

3) liczba głosów ważnych oddanych na kandydata nie może być większa niż liczba 

głosów ważnych ogółem; 

4) liczba głosów „Razem” oddanych na wszystkich kandydatów musi być równa 

sumie liczb głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. 

2. W przypadku głosowania na jednego kandydata na senatora wymienione niżej 

warunki muszą być bezwzględnie spełnione; ich niespełnienie dowodzi błędnego 

ustalenia wyników głosowania w obwodzie lub wadliwego sporządzenia protokołu 

wyników głosowania: 

1) muszą być spełnione warunki określone w pkt I.1 ppkt 1-6; 
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2) suma liczby głosów ważnych oddanych na kandydata i liczby głosów ważnych 

oddanych przeciwko wyborowi kandydata musi być równa liczbie głosów 

ważnych; 

3) liczba głosów ważnych oddanych na kandydata nie może być większa niż liczba 

głosów ważnych ogółem; 

4) liczba głosów ważnych oddanych przeciwko wyborowi kandydata nie może być 

większa niż liczba głosów ważnych ogółem. 

3. Powinny być spełnione warunki określone w pkt I.2. 

III.  Zgodność danych 

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w danym obwodzie w wyborach 

do Sejmu musi być równa liczbie wyborców uprawnionych do głosowania 

w wyborach do Senatu. 

2. Powinny być spełnione następujące warunki (aczkolwiek może się zdarzyć, że będą 

one niespełnione): 

1) liczba wyborców, którym w danym obwodzie głosowania wydano karty 

do głosowania w wyborach do Sejmu, powinna być równa liczbie wyborców, 

którym wydano karty do głosowania w wyborach do Senatu; 

2) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu 

powinna być równa liczbie wyborców głosujących przez pełnomocnika 

w wyborach do Senatu; 

3) liczba wysłanych pakietów wyborczych w wyborach do Sejmu powinna być 

równa liczbie wysłanych pakietów wyborczych w wyborach do Senatu; 

4) liczba kart do głosowania wyjętych z kopert na karty do głosowania w wyborach 

do Sejmu powinna być równa liczbie kart do głosowania wyjętych z kopert 

na karty do głosowania w wyborach do Senatu. 


