
 

 

OBWIESZCZENIE 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 14 października 2019 r. 

o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.  

Na podstawie art. 276 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. 

Dział I. 

Dane zbiorcze w skali kraju 

Rozdział 1.  

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, 41 okręgowych komisji wyborczych 

i 27 415 obwodowych komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wyborczych 

powołano 234 445 wyborców. 

2. Wybierano 100 senatorów spośród 278 kandydatów zgłoszonych przez 53 komitety wyborcze. 

Rozdział 2.  

Zbiorcze dane o głosowaniu 

1.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 30 253 556. 

2. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 18 682 263, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 21 682; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 203 297. 

3. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 18 679 681, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 1 918. 

4. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 2 104. 

5. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 2 059, 
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 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 110; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 16; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 8; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 4; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 1 924. 

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 1 751. 

7. Liczba kart ważnych wyniosła 18 677 930. 

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 61,74%. 

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 476 582, co stanowi 2,55% ogólnej liczby głosów, 

w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch 

lub większej liczby kandydatów 136 886; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 339 696; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

10. Liczba głosów ważnych wyniosła 18 201 348, co stanowi 97,45% ogólnej liczby głosów.  

11. Wybrano 100 senatorów zgłoszonych przez następujące komitety wyborcze: 

1) KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI - wybrano 43 senatorów; 

2) KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - wybrano 48 senatorów; 

3) KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - wybrano 3 

senatorów; 

4) KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIDIA STAROŃ – ZAWSZE PO STRONIE 

LUDZI - wybrano 1 senatora; 

5) KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - wybrano 2 

senatorów; 

6) KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WADIM TYSZKIEWICZ - wybrano 1 senatora; 
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7) KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KWIATKOWSKIEGO - 

wybrano 1 senatora; 

8) KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DEMOKRACJA OBYWATELSKA - wybrano 

1 senatora. 

Dział II. 

Wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgach wyborczych 

Rozdział 1.  

Okręg wyborczy nr 1 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220 446. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 120 245, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 120; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 424. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 120 235, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 4. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 5. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 5, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 4. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 6. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 120 229. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 54,54%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 342, co stanowi 1,95% ogólnej liczby głosów, 
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 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 550; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 1 792; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 117 887, co stanowi 98,05% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KOZAKIEWICZ Władysław 43 529 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) ROMAN Piotr 28 938 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI 

I SAMORZĄDOWCY; 

3) ŚLUSARZ Rafał Józef 45 420 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany ŚLUSARZ Rafał Józef zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 2.  
Okręg wyborczy nr 2 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222 778. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 129 094, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 189; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3 311. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 129 083, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 12. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 20. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 18, 
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 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 6; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 12. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 20. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 129 063. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 57,93%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 197, co stanowi 2,48% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 881; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 316; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 125 866, co stanowi 97,52% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KLIMEK Kazimierz Sławomir 27 158 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKA LEWICA; 

2) MRÓZ Krzysztof Stanisław 49 938 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) POKÓJ Jerzy Jan 48 770 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany MRÓZ Krzysztof Stanisław zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 
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Rozdział 3.  
Okręg wyborczy nr 3 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314 718. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 188 894, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 181; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 877. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 188 873, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 12. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 12. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 12, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 12. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 8. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 188 865. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 60,01%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 923, co stanowi 2,08% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 029; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 894; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 184 942, co stanowi 97,92% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CZUDOWSKA Dorota 86 312 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) MYRDA Tymoteusz Dominik 34 948 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI 

I SAMORZĄDOWCY; 

3) STĘPIEŃ Elżbieta Krystyna 63 682 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem została wybrana CZUDOWSKA Dorota zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 4.  

Okręg wyborczy nr 4 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 251 907. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 143 729, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 200; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 068. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 143 736, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 26. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 30. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 29, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 
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5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 26. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 8. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 143 728. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 57,06%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 898, co stanowi 2,02% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 884; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 014; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 140 830, co stanowi 97,98% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KOŁACZ-LESZCZYŃSKA Agnieszka Maria 70 209 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 18 899 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA 

LUBIŃSKIEGO; 

3) ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof 51 722 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem została wybrana KOŁACZ-LESZCZYŃSKA Agnieszka Maria zgłoszona przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 5.  
Okręg wyborczy nr 5 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262 135. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 143 281, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 220; 
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2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3 787. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 143 277, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 13. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 14. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 13, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 13. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 5. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 143 272. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 54,66%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 794, co stanowi 1,95% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 663; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 131; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 140 478, co stanowi 98,05% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) HAŁACZKIEWICZ Patryk Damian 22 260 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI 

I SAMORZĄDOWCY; 

2) JURCEWICZ Stanisław 57 183 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 
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3) SZWED Aleksander Jakub 61 035 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany SZWED Aleksander Jakub zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 6.  
Okręg wyborczy nr 6 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 493 492. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 298 339, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 259; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 697. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 298 317, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 13. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 13. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 13, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 13. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 10. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 298 307. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 60,45%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 836, co stanowi 1,62% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 



 

 

- 11 - 

 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 217; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 619; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 293 471, co stanowi 98,38% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) OBREMSKI Jarosław Wojciech 122 636 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) STASIAK Dariusz Paweł 37 461 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI 

I SAMORZĄDOWCY; 

3) ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 133 374 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 7.  
Okręg wyborczy nr 7 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236 474. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 169 700, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 235; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 4 331. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 169 705, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 39. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 39. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 39, 
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 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 39. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 12. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 169 693. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 71,76%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 146, co stanowi 3,03% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 558; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 588; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 164 547, co stanowi 96,97% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CHYBICKA Alicja Paulina 113 877 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) KRZYŻANOWSKI Marcin Rafał 50 670 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem została wybrana CHYBICKA Alicja Paulina zgłoszona przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, która 

otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 8.  
Okręg wyborczy nr 8 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 271 791. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 192 154, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 134; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 858. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 192 111, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 26. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 30. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 28, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 26. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 136. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 191 975. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 70,63%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 013, co stanowi 3,13% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 2 048; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 965; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 185 962, co stanowi 96,87% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KMIECIK Sergiusz 63 891 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) ZDROJEWSKA Barbara Grażyna 122 071 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem została wybrana ZDROJEWSKA Barbara Grażyna zgłoszona przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, która 

otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 9.  
Okręg wyborczy nr 9 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 463 113. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 290 899, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 277; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 005. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 290 925, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 57. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 64. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 62, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 5; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 57. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 4. 
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8. Liczba kart ważnych wyniosła 290 921. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 62,82%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 204, co stanowi 1,79% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 083; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 121; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 285 717, co stanowi 98,21% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CZAKOWSKA Helena Adela 97 813 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) KOBIAK Andrzej 150 472 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) POSŁUSZNY Leszek Józef 37 432 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ 

I NIEPODLEGŁOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany KOBIAK Andrzej zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET 

WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który otrzymał 

największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 10.  
Okręg wyborczy nr 10 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315 445. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 175 526, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 206; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 392. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 175 520, 



 

 

- 16 - 

 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 12. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 13. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 13, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 12. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 1. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 175 519. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,64%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 760, co stanowi 1,57% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 625; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 135; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 172 759, co stanowi 98,43% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BOGDANOWICZ Mikołaj 70 836 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) BREJZA Krzysztof 79 054 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) LATAWIEC Jarosław 13 377 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ 

I NIEPODLEGŁOŚĆ; 
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4) PIWOWAR Mieczysław Aureliusz 9 492 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI 

I SAMORZĄDOWCY. 

13. Senatorem został wybrany BREJZA Krzysztof zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET 

WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który otrzymał 

największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 11.  
Okręg wyborczy nr 11 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270 877. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 167 887, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 162; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 417. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 167 831, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 32. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 32. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 32, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 32. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 39. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 167 792. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 61,94%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 732, co stanowi 3,42% ogólnej liczby głosów, 



 

 

- 18 - 

 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 646; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 086; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 162 060, co stanowi 96,58% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) MĘŻYDŁO Antoni 98 699 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) RASIELEWSKI Zbigniew 63 361 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany MĘŻYDŁO Antoni zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET 

WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który otrzymał 

największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 12.  
Okręg wyborczy nr 12 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256 459. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 136 893, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 141; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 643. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 136 883, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 13. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 13. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 13, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 
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głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 13. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 136 883. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 53,37%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 844, co stanowi 2,08% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 794; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 050; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 134 039, co stanowi 97,92% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) ADAMCZYK Zbigniew 8 469 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO; 

2) BOBER Ryszard Jakub 52 619 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE; 

3) MIODUSZEWSKI Andrzej Tadeusz 50 168 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) NOWAK Marek 15 013 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA NOWAKA; 

5) ZADURA Robert 7 770 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LISTA MIROSŁAWA 

PIOTROWSKIEGO DO SENATU. 

13. Senatorem został wybrany BOBER Ryszard Jakub zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 13.  
Okręg wyborczy nr 13 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285 743. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 153 581, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 272; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3 254. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 153 584, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 19. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 19. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 19, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 19. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 1. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 153 583. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 53,75%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 118, co stanowi 2,03% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 958; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 160; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 150 465, co stanowi 97,97% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KIERZKOWSKI Henryk 11 532 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO PRACY; 

2) LEWANDOWSKI Józef Marian 9 884 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKA LEWICA; 

3) ŁYCZAK Józef Mikołaj 60 432 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) WENDERLICH Jerzy Jan 55 274 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ; 

5) ZBONIKOWSKI Łukasz 13 343 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOCI 

I SAMORZĄDOWCY. 

13. Senatorem został wybrany ŁYCZAK Józef Mikołaj zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 14.  

Okręg wyborczy nr 14 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339 387. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 198 883, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 357; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 787. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 198 879, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 13. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 14. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 14, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 
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4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 13. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 198 876. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 58,60%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 185, co stanowi 2,10% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 180; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 005; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 194 691, co stanowi 97,90% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GOGACZ Stanisław 121 240 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) KASZNIA Arkadiusz 48 231 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) MATEŃKA Wojciech 13 687 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ; 

4) WALASEK Marcin 11 533 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY JEDNOŚĆ NARODU. 

13. Senatorem został wybrany GOGACZ Stanisław zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 15.  
Okręg wyborczy nr 15 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335 995. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 198 165, 
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w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 355; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 004. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 198 146, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 4. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 5. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 5, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 4. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 9. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 198 137. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 58,97%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 651, co stanowi 2,35% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 367; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 284; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 193 486, co stanowi 97,65% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CZELEJ Grzegorz 116 605 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 
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2) GÓRNIK Paweł Adam 19 527 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWDA 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA POLSKI; 

3) KAMIŃSKI Krzysztof Zbigniew 57 354 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany CZELEJ Grzegorz zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 16.  
Okręg wyborczy nr 16 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262 775. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 174 101, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 240; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 160. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 174 109, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 44. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 50. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 50, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 47. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 19. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 174 090. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 66,25%. 
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10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 061, co stanowi 1,76% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 861; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 200; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 171 029, co stanowi 98,24% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BURY Jacek 84 889 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) GÓRSKI Wojciech Jan 13 237 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO; 

3) MICHAŁKIEWICZ Krzysztof Stefan 72 903 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany BURY Jacek zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET 

WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który otrzymał 

największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 17.  
Okręg wyborczy nr 17 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208 950. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 119 859, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 202; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 033. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 119 833, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 6. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 7. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 7, 
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 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 6. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 6. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 119 827. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 57,35%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 565, co stanowi 2,98% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 079; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 486; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 116 262, co stanowi 97,02% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BIERECKI Grzegorz Michał 68 666 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) SOSNOWSKI Sławomir Antoni 47 596 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 

13. Senatorem został wybrany BIERECKI Grzegorz Michał zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 
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Rozdział 18.  
Okręg wyborczy nr 18 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197 557. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 103 222, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 168; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 649. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 103 226, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 12. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 12. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 12, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 12. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 103 226. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 52,25%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 074, co stanowi 2,01% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 462; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 1 612; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 101 152, co stanowi 97,99% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) RĘKAS Konrad Stanisław 7 958 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO; 

2) STACHURA Rafał Artur 31 778 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) ZAJĄC Józef 61 416 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany ZAJĄC Józef zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 19.  

Okręg wyborczy nr 19 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341 019. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 183 616, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 414; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 536. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 183 605, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 7. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 9. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 8, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 7. 
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7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 183 602. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 53,84%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 270, co stanowi 2,33% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 013; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 257; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 179 332, co stanowi 97,67% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław 112 993 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) DYBOWSKI Marcin 19 388 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LISTA MIROSŁAWA 

PIOTROWSKIEGO DO SENATU; 

3) KUROPATWA Józef Jan 46 951 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 

13. Senatorem został wybrany CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 20.  
Okręg wyborczy nr 20 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249 732. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 151 902, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 166; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 106. 
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4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 151 907, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 21. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 21. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 21, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 21. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 67. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 151 840. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 60,80%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 223, co stanowi 3,44% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 366; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 857; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 146 617, co stanowi 96,56% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DOWHAN Robert 97 398 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) KOŚCIK Zbigniew 49 219 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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13. Senatorem został wybrany DOWHAN Robert zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET 

WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który otrzymał 

największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 21.  
Okręg wyborczy nr 21 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294 973. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 167 249, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 160; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 239. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 167 231, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 10. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 11. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 11, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 10. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 47. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 167 184. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 56,68%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 048, co stanowi 1,82% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 877; 
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2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 171; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 164 136, co stanowi 98,18% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KOMARNICKI Władysław 69 298 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) MAKSYMOWICZ Janusz 8 354 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZ MAKSYMOWICZ; 

3) SURMACZ Marek Tomasz 48 062 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) SYNOWIEC Anna 38 422 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY SYNOWIEC. 

13. Senatorem został wybrany KOMARNICKI Władysław zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 22.  
Okręg wyborczy nr 22 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232 230. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 125 475, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 137; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 697. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 125 463, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 17. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 19. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 19, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 
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głosu 2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 17. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 1. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 125 462. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 54,02%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 766, co stanowi 2,20% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 726; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 040; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 122 696, co stanowi 97,80% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BALCERZAK Klaudiusz 38 646 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) PALUCH Robert Jarosław 20 375 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERT PALUCH; 

3) TYSZKIEWICZ Wadim 63 675 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WADIM TYSZKIEWICZ. 

13. Senatorem został wybrany TYSZKIEWICZ Wadim zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW WADIM TYSZKIEWICZ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 23.  
Okręg wyborczy nr 23 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301 730. 
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3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 206 787, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 210; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 699. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 206 794, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 49. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 53. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 51, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 49. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 46. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 206 748. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 68,52%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 624, co stanowi 3,20% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 890; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 734; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 200 124, co stanowi 96,80% ogólnej liczby głosów. 
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12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DUNIN Artur Jerzy 134 414 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) SANKOWSKI Dominik Jan 65 710 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany DUNIN Artur Jerzy zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET 

WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który otrzymał 

największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 24.  
Okręg wyborczy nr 24 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311 070. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 211 910, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 201; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 214. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 211 890, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 29. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 30. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 30, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 29. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 20. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 211 870. 
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9. Frekwencja wyborcza wyniosła 68,11%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 576, co stanowi 1,69% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 223; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 353; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 208 294, co stanowi 98,31% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KWIATKOWSKI Krzysztof 79 348 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA 

KWIATKOWSKIEGO; 

2) MARKIEWICZ Marek Sławomir 73 900 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) NIEWIADOMSKA-CUDAK Małgorzata Krystyna 55 046 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ. 

13. Senatorem został wybrany KWIATKOWSKI Krzysztof zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KWIATKOWSKIEGO, który otrzymał 

największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 25.  
Okręg wyborczy nr 25 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217 251. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 124 496, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 116; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 605. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 124 483, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 8. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 8. 
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6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 8, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 8. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 4. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 124 479. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 57,30%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 134, co stanowi 2,52% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 822; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 312; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 121 345, co stanowi 97,48% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BŁASZCZYK Przemysław Jacek 69 998 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) DEBICH Krzysztof Mariusz 39 382 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) PIGŁOWSKI Dariusz Andrzej 11 965 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO. 

13. Senatorem został wybrany BŁASZCZYK Przemysław Jacek zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 
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Rozdział 26.  
Okręg wyborczy nr 26 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265 231. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 172 202, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 233; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 740. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 172 142, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 11. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 12. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 11, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 11. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 51. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 172 091. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 64,88%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 347, co stanowi 1,94% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 781; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 566; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 168 744, co stanowi 98,06% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) FILIPOWICZ Jakub Jan 29 513 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI 

I SAMORZĄDOWCY; 

2) HABURA Krzysztof Stefan 68 670 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) ŁUCZAK Maciej Adam 70 561 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany ŁUCZAK Maciej Adam zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 27.  

Okręg wyborczy nr 27 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282 688. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 169 593, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 182; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 841. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 169 569, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 1. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 2. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 1, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 
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5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 1. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 16. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 169 553. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 59,98%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 442, co stanowi 2,03% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 903; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 539; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 166 111, co stanowi 97,97% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) SAŁATA Radosław 18 602 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ 

I NIEPODLEGŁOŚĆ; 

2) SEWERYŃSKI Michał 86 706 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) URBANIAK Andrzej 8 462 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA; 

4) WALCZAK Jacek 52 341 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany SEWERYŃSKI Michał zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 28.  
Okręg wyborczy nr 28 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309 457. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 189 866, 

w tym: 
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1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 220; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 926. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 189 858, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 13. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 13. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 13, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 13. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 7. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 189 851. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 61,35%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 024, co stanowi 2,65% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 618; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 406; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 184 827, co stanowi 97,35% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CIACH Arkadiusz Stanisław 44 408 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ; 

2) DOBKOWSKI Wiesław Józef 102 812 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 
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3) WITASZCZYK Stanisław 37 607 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 

13. Senatorem został wybrany DOBKOWSKI Wiesław Józef zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 29.  
Okręg wyborczy nr 29 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258 126. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 161 000, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 179; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 791. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 160 977, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 7. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 8. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 7, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 7. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 25. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 160 952. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 62,35%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 236, co stanowi 3,25% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 
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1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 423; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 813; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 155 716, co stanowi 96,75% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) AMBROZIK Rafał Michał 83 024 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) BAGIEŃSKI Artur Jan 72 692 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BAGIEŃSKIEGO. 

13. Senatorem został wybrany AMBROZIK Rafał Michał zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 30.  
Okręg wyborczy nr 30 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 508 888. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 319 920, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 402; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 782. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 319 904, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 25. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 26. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 26, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 
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3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 25. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 14. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 319 890. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 62,86%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 10 155, co stanowi 3,17% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 2 516; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 7 639; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 309 735, co stanowi 96,83% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KOŹBIAŁ Maciej Józef 130 397 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) PAJĄK Andrzej Michał 179 338 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany PAJĄK Andrzej Michał zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 31.  
Okręg wyborczy nr 31 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346 100. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 221 319, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 297; 
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2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 198. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 221 290, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 12. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 13. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 13, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 12. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 5. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 221 285. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 63,94%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 728, co stanowi 3,49% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 2 401; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 5 327; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 213 557, co stanowi 96,51% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BARGIEŁ Janusz Lucjan 91 089 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ; 

2) PĘK Marek 122 468 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany PĘK Marek zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 32.  
Okręg wyborczy nr 32 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291 392. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 202 882, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 220; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3 079. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 202 857, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 46. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 49. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 47, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 46. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 29. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 202 828. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 69,61%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 043, co stanowi 2,98% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 932; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 111; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 



 

 

- 47 - 

 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 196 785, co stanowi 97,02% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DUDA Jan Tadeusz 79 608 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) FEDOROWICZ Jerzy Feliks 117 177 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany FEDOROWICZ Jerzy Feliks zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 33.  

Okręg wyborczy nr 33 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316 224. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 229 915, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 239; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 5 648. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 229 843, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 69. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 71. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 69, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 69. 
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7. Liczba kart nieważnych wyniosła 32. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 229 811. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 72,67%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 650, co stanowi 2,02% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 409; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 241; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 225 161, co stanowi 97,98% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KLICH Bogdan Adam 123 080 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) KOMAREWICZ Rafał Paweł 27 904 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA KOMAREWICZA; 

3) MAZUR Krzysztof Wojciech 74 177 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany KLICH Bogdan Adam zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET 

WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który otrzymał 

największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 34.  
Okręg wyborczy nr 34 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288 156. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 179 020, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 180; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 045. 
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4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 179 005, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 4. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 4. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 4, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 4. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 10. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 178 995. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 62,12%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 412, co stanowi 1,91% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 776; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 636; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 175 583, co stanowi 98,09% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BERNACKI Włodzimierz 97 648 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) CHODUR Mirosław Adam 12 110 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA CHODURA; 

3) KOZAK Wojciech 26 570 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE; 
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4) KOZIOŁ Artur Stanisław 39 255 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany BERNACKI Włodzimierz zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 35.  
Okręg wyborczy nr 35 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292 454. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 172 109, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 265; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 873. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 172 124, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 27. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 27. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 27, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 27. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 4. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 172 120. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 58,85%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 535, co stanowi 2,05% ogólnej liczby głosów, 
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 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 708; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 827; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 168 585, co stanowi 97,95% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KARCIŃSKI Zbigniew 49 121 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE; 

2) KLICH Dariusz Zbigniew 21 147 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ 

I NIEPODLEGŁOŚĆ; 

3) WIATR Kazimierz Adam 98 317 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany WIATR Kazimierz Adam zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 36.  
Okręg wyborczy nr 36 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305 401. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 177 269, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 219; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 6 833. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 177 275, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 18. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 21. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 21, 

 w tym: 
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1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 18. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 177 272. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 58,05%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 666, co stanowi 2,07% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 862; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 804; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 173 606, co stanowi 97,93% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DUTKA Bronisław 33 879 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE; 

2) HAMERSKI Jan Wincenty 113 454 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) WAKSMUNDZKI Bogusław 26 273 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM PODHALE SPISZ 

ORAWA. 

13. Senatorem został wybrany HAMERSKI Jan Wincenty zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 
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Rozdział 37.  
Okręg wyborczy nr 37 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316 179. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 197 420, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 246; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3 746. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 197 372, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 24. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 24. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 24, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 24. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 2. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 197 370. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 62,42%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 19 827, co stanowi 10,05% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 8 591; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 11 236; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 177 543, co stanowi 89,95% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DURLAK Wiktor Michał 107 119 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) KOGUT Stanisław 70 424 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA KOGUTA. 

13. Senatorem został wybrany DURLAK Wiktor Michał zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 38.  
Okręg wyborczy nr 38 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381 957. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 227 984, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 321; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 165. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 227 924, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 12. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 14. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 12, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 12. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 4. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 227 920. 
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9. Frekwencja wyborcza wyniosła 59,67%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 979, co stanowi 3,06% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 2 160; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 819; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 220 941, co stanowi 96,94% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) MARTYNOWSKI Marek Eryk 115 800 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) PAWLAK Waldemar 105 141 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 

13. Senatorem został wybrany MARTYNOWSKI Marek Eryk zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 39.  
Okręg wyborczy nr 39 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269 925. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 148 023, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 195; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 726. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 148 017, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 9. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 9. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 9, 

 w tym: 
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1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 9. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 2. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 148 015. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 54,84%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 557, co stanowi 2,40% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 661; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 896; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 144 458, co stanowi 97,60% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) JACKOWSKI Jan Maria 83 808 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) KAMASA Andrzej Juliusz 42 653 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) MIERZWA Piotr Daniel 17 997 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI 

I SAMORZĄDOWCY. 

13. Senatorem został wybrany JACKOWSKI Jan Maria zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 40.  
Okręg wyborczy nr 40 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 425 035. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 292 614, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 241; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 304. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 292 581, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 16. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 18. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 18, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 16. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 17. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 292 564. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 68,83%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 8 572, co stanowi 2,93% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 2 341; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 6 231; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 283 992, co stanowi 97,07% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) HIBNER Jolanta Emilia 146 318 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) ŻARYN Jan Krzysztof 137 674 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem została wybrana HIBNER Jolanta Emilia zgłoszona przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, która 

otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 41.  
Okręg wyborczy nr 41 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 431 093. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 311 589, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 265; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3 050. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 311 577, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 76. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 78. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 77, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 76. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 38. 
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8. Liczba kart ważnych wyniosła 311 539. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 72,27%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 10 158, co stanowi 3,26% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 3 233; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 6 925; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 301 381, co stanowi 96,74% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KAMIŃSKI Michał Tomasz 176 496 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE; 

2) RADZIWIŁŁ Konstanty 124 885 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany KAMIŃSKI Michał Tomasz zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, który otrzymał największą liczbę 

głosów ważnych. 

 

Rozdział 42.  
Okręg wyborczy nr 42 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329 530. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 245 704, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 204; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3 271. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 245 517, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 31. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 35. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 34, 
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 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 32. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 128. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 245 389. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 74,47%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 838, co stanowi 2,79% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 2 232; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 606; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 238 551, co stanowi 97,21% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BOROWSKI Marek Stefan 153 994 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) JURKIEWICZ Cezary Andrzej 84 557 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany BOROWSKI Marek Stefan zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 43.  
Okręg wyborczy nr 43 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381 554. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 302 757, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 301; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 5 135. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 302 697, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 48. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 53. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 51, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 49. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 112. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 302 585. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 79,30%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 112, co stanowi 2,02% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 2 241; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 871; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 296 473, co stanowi 97,98% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BORYS-DAMIĘCKA Barbara 157 359 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) JARUZELSKA Monika Anna 57 946 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POLSKA LEWICA; 

3) JAWORSKI Lech Włodzimierz 81 168 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem została wybrana BORYS-DAMIĘCKA Barbara zgłoszona przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, która 

otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 44.  

Okręg wyborczy nr 44 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 678 812. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 571 389, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 358; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 25 375. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 571 107, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 55. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 63. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 59, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 
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5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 55. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 99. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 571 008. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 84,12%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 12 419, co stanowi 2,17% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 3 979; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 8 440; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 558 589, co stanowi 97,83% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KASPRZAK Cezary Paweł 85 720 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU „OBYWATELE RP”; 

2) RUDNICKI Marek 164 242 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 308 627 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany UJAZDOWSKI Kazimierz Michał zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 45.  
Okręg wyborczy nr 45 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352 504. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 270 774, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 304; 
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2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 4 971. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 270 488, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 28. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 43. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 41, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 13; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 28. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 56. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 270 432. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 76,72%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 8 483, co stanowi 3,14% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 2 793; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 5 690; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 261 949, co stanowi 96,86% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) POCIEJ Aleksander August 175 660 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) RADZISZEWSKI Piotr Zbigniew 86 289 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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13. Senatorem został wybrany POCIEJ Aleksander August zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 46.  
Okręg wyborczy nr 46 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303 376. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 175 399, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 306; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 958. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 175 384, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 7. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 8. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 7, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 7. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 6. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 175 378. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 57,81%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 239, co stanowi 2,99% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 444; 
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2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 795; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 170 139, co stanowi 97,01% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) MAMĄTOW Robert Adam 104 694 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) NALEWAJK Tadeusz 65 445 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 

13. Senatorem został wybrany MAMĄTOW Robert Adam zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 47.  

Okręg wyborczy nr 47 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255 991. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 163 356, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 159; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 943. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 163 336, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 6. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 6. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 6, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 
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do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 6. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 32. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 163 304. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 63,79%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 738, co stanowi 1,68% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 759; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 1 979; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 160 566, co stanowi 98,32% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KOC Maria Zofia 99 549 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) KRUSIEWICZ Mirosław 47 414 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) PROKOPCZYK Krzysztof Paweł 6 794 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY JEDNOŚĆ NARODU; 

4) SZYMAŃSKI Leszek Bogdan 6 809 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LISTA MIROSŁAWA 

PIOTROWSKIEGO DO SENATU. 

13. Senatorem została wybrana KOC Maria Zofia zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 48.  
Okręg wyborczy nr 48 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192 910. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 120 005, 
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w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 134; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 712. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 119 990, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 10. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 11. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 11, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 10. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 4. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 119 986. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 62,20%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 737, co stanowi 2,28% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 800; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 1 937; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 117 249, co stanowi 97,72% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KRASKA Waldemar Jerzy 72 101 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) ORZEŁOWSKA Janina Ewa 45 148 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 
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13. Senatorem został wybrany KRASKA Waldemar Jerzy zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 49.  
Okręg wyborczy nr 49 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 188 450. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 115 055, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 199; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 773. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 115 043, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 4. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 4. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 4, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 4. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 11. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 115 032. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 61,04%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 713, co stanowi 2,36% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 889; 
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2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 1 824; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 112 319, co stanowi 97,64% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KARCZEWSKI Stanisław 70 878 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 41 441 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 

13. Senatorem został wybrany KARCZEWSKI Stanisław zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 50.  

Okręg wyborczy nr 50 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368 408. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 223 739, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 242; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 939. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 223 737, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 21. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 24. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 23, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 
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do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 21. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 10. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 223 727. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 60,73%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 883, co stanowi 1,74% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 956; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 927; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 219 844, co stanowi 98,26% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KOMOSA Elżbieta Agnieszka 24 195 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ 

I NIEPODLEGŁOŚĆ; 

2) MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 69 353 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) SKURKIEWICZ Wojciech 126 296 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany SKURKIEWICZ Wojciech zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 51.  
Okręg wyborczy nr 51 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309 975. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 165 132, 

w tym: 
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1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 227; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 925. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 165 140, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 9. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 9. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 9, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 9. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 6. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 165 134. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 53,27%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 889, co stanowi 2,36% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 925; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 964; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 161 245, co stanowi 97,64% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CZERWIŃSKI Jerzy 73 426 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) MAZGUŁA Adam Józef 13 297 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA MAZGUŁY; 
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3) SANOCKI Janusz Antoni 18 027 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO; 

4) WOŹNIAK Jan Franciszek 56 495 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ. 

13. Senatorem został wybrany CZERWIŃSKI Jerzy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 52.  
Okręg wyborczy nr 52 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197 493. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 113 783, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 124; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 849. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 113 739, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 12. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 12. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 12, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 12. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 5. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 113 734. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 57,59%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 622, co stanowi 2,31% ogólnej liczby głosów, 
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 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 728; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 1 894; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 111 112, co stanowi 97,69% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BARTEK Rafał Jan 18 917 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA; 

2) JAZŁOWIECKA Danuta 60 597 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) KAWA Marek 31 598 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem została wybrana JAZŁOWIECKA Danuta zgłoszona przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, która 

otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 53.  
Okręg wyborczy nr 53 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272 068. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 133 614, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 117; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 629. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 133 595, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 8. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 8. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 8, 

 w tym: 
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1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 8. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 133 592. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 49,10%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 129, co stanowi 2,34% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 728; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 401; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 130 463, co stanowi 97,66% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GODYLA Beniamin Wincenty 53 012 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) KOLEK Roman Jacek 30 221 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA; 

3) TOMASZEK Bogdan Stanisław 47 230 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany GODYLA Beniamin Wincenty zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 54.  
Okręg wyborczy nr 54 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 271 691. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 153 136, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 280; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 713. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 153 115, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 9. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 9. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 9, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 9. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 5. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 153 110. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 56,35%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 301, co stanowi 2,16% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 989; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 312; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 149 809, co stanowi 97,84% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BŁĄDEK Lidia 40 556 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) KARDASIŃSKA Marzena 14 650 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO; 

3) SAGATOWSKA Janina Zofia 94 603 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem została wybrana SAGATOWSKA Janina Zofia zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, która otrzymała największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 55.  

Okręg wyborczy nr 55 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370 115. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 218 974, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 332; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 761. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 218 948, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 14. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 14. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 14, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 
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5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 14. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 8. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 218 940. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 59,15%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 409, co stanowi 2,93% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 764; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 645; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 212 531, co stanowi 97,07% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) PUPA Zdzisław Stanisław 155 404 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) URBAN Tadeusz Bronisław 57 127 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany PUPA Zdzisław Stanisław zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 56.  
Okręg wyborczy nr 56 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346 532. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 222 188, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 238; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 897. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 222 132, 
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w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 15. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 18. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 17, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 16. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 4. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 222 128. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 64,10%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 200, co stanowi 1,89% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 192; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 008; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 217 928, co stanowi 98,11% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) MASŁOWSKI Maciej Przemysław 94 028 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ PODKARPACIA; 

2) OŻÓG Stanisław 123 900 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany OŻÓG Stanisław zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 57.  
Okręg wyborczy nr 57 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 271 455. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 156 254, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 289; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 969. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 156 242, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 8. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 8. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 8, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 8. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 9. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 156 233. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 57,55%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 088, co stanowi 1,98% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 748; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 340; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 



 

 

- 81 - 

 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 153 145, co stanowi 98,02% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BALON Daria Urszula 36 233 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) SKOTNICZNY Ryszard Wiesław 16 612 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA 

SKOTNICZNEGO; 

3) ZAJĄC Alicja Maria 100 300 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem została wybrana ZAJĄC Alicja Maria zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 58.  

Okręg wyborczy nr 58 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 430 187. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 239 307, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 476; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 4 963. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 239 290, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 21. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 23. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 23, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 
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5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 21. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 5. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 239 285. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,62%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 708, co stanowi 2,80% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 767; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 941; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 232 577, co stanowi 97,20% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GOLBA Mieczysław Józef 150 594 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) ROMOWICZ Bartosz 81 983 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 

13. Senatorem został wybrany GOLBA Mieczysław Józef zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 59.  

Okręg wyborczy nr 59 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 367 186. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 195 940, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 342; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 352. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 195 935, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 16. 
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5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 17. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 17, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 16. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 4. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 195 931. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 53,36%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 842, co stanowi 1,96% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 045; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 797; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 192 089, co stanowi 98,04% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BIAŁOBRZESKI Zenon Henryk 58 887 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE; 

2) KOMOROWSKI Marek Adam 111 737 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) WASILEWSKI Janusz 21 465 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ15 DO SENATU. 

13. Senatorem został wybrany KOMOROWSKI Marek Adam zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 
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Rozdział 60.  
Okręg wyborczy nr 60 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391 717. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 242 766, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 366; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 689. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 242 746, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 33. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 36. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 36, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 33. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 13. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 242 733. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 61,97%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 277, co stanowi 1,76% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 363; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 914; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 
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nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 238 456, co stanowi 98,24% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DOBRZYŃSKI Jan 22 435 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZONA PRAWICA; 

2) GROMKO Mariusz Krzysztof 104 694 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) JANKOWSKA Wanda 24 745 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ15 DO SENATU; 

4) NIKITOROWICZ Zbigniew 86 582 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany GROMKO Mariusz Krzysztof zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 61.  
Okręg wyborczy nr 61 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163 615. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 86 851, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 187; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 630. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 86 856, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 9. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 9. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 9, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 
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4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 9. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 86 856. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 53,09%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 1 492, co stanowi 1,72% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 416; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 1 076; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 85 364, co stanowi 98,28% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BOGUCKI Jacek 48 257 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) ŁUKASZUK Igor 32 059 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) SKIRGIEŁŁO Aldona Anna 5 048 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA. 

13. Senatorem został wybrany BOGUCKI Jacek zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 62.  
Okręg wyborczy nr 62 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349 440. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 212 036, 

w tym: 
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1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 196; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 328. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 212 015, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 23. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 29. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 28, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 5; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 23. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 12. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 212 003. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 60,67%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 736, co stanowi 3,18% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 2 070; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 666; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 205 267, co stanowi 96,82% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK Dorota Irvina 82 076 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) KLEINA Kazimierz Mariusz 123 191 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 
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13. Senatorem został wybrany KLEINA Kazimierz Mariusz zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 63.  
Okręg wyborczy nr 63 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 331 903. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 196 932, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 137; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 807. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 196 926, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 28. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 36. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 36, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 7; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 28. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 4. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 196 922. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 59,33%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 781, co stanowi 1,92% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 159; 
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2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 622; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 193 141, co stanowi 98,08% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BONKOWSKI Waldemar 23 181 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SENATORA WALDEMARA 

BONKOWSKIEGO; 

2) DRELICH Dariusz 79 556 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) LAMCZYK Stanisław Józef 90 404 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany LAMCZYK Stanisław Józef zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 64.  
Okręg wyborczy nr 64 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253 821. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 178 298, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 195; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3 195. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 178 277, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 33. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 35. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 35, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 
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2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 33. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 28. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 178 249. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 70,23%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 753, co stanowi 1,54% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 881; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 1 872; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 175 496, co stanowi 98,46% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BEŁBOT Marcin 50 293 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) RYBICKI Sławomir Piotr 106 970 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) WÓJCIK Józef Franciszek 18 233 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA FRANCISZKA 

WÓJCIKA. 

13. Senatorem został wybrany RYBICKI Sławomir Piotr zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 65.  

Okręg wyborczy nr 65 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392 027. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 285 030, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 264; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 6 516. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 285 012, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 82. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 83. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 83, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 82. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 97. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 284 915. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 72,68%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 8 048, co stanowi 2,82% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 2 430; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 5 618; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 276 867, co stanowi 97,18% ogólnej liczby głosów. 
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12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BORUSEWICZ Bogdan Michał 195 056 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) GWIAZDA Anna Teresa 81 811 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany BORUSEWICZ Bogdan Michał zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 66.  
Okręg wyborczy nr 66 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267 340. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 158 073, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 119; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 065. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 158 058, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 6. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 9. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 9, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 6. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 5. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 158 053. 
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9. Frekwencja wyborcza wyniosła 59,12%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 096, co stanowi 3,22% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 375; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 721; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 152 957, co stanowi 96,78% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) SZYMAŃSKI Antoni 65 318 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) ŚWILSKI Ryszard Jan 87 639 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany ŚWILSKI Ryszard Jan zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET 

WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który otrzymał 

największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 67.  
Okręg wyborczy nr 67 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172 284. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 91 138, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 114; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 920. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 91 124, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 6. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 7. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 7, 
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 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 6. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 91 124. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 52,89%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 865, co stanowi 3,14% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 790; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 075; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 88 259, co stanowi 96,86% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CZARNOBAJ Leszek 53 771 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) JANIAK Kazimierz Józef 34 488 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany CZARNOBAJ Leszek zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET 

WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który otrzymał 

największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 68.  
Okręg wyborczy nr 68 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297 000. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 173 810, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 203; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 050. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 173 805, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 13. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 14. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 13, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 13. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 173 802. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 58,52%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 706, co stanowi 2,13% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 982; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 724; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 170 096, co stanowi 97,87% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BANAŚ Łukasz Jan 55 739 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) KAJKOWSKI Tomasz Paweł 22 658 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI 

I SAMORZĄDOWCY; 

3) KUBAT Krzysztof Piotr 9 619 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO; 

4) MAJER Ryszard Bogdan 82 080 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany MAJER Ryszard Bogdan zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 69.  

Okręg wyborczy nr 69 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 173 075. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 114 003, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 127; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 825. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 113 986, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 27. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 28. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 27, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 
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4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 27. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 12. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 113 974. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 65,85%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 1 387, co stanowi 1,22% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 461; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 926; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 112 587, co stanowi 98,78% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KONIECZNY Wojciech Jan 49 261 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ; 

2) ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof Łukasz 19 433 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI 

I SAMORZĄDOWCY; 

3) WARZOCHA Artur Ryszard 43 893 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany KONIECZNY Wojciech Jan zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, który otrzymał największą liczbę 

głosów ważnych. 

 

Rozdział 70.  
Okręg wyborczy nr 70 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335 022. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 208 862, 

w tym: 
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1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 196; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 107. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 208 814, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 18. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 19. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 19, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 18. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 208 811. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 62,33%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 425, co stanowi 2,60% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 413; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 012; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 203 386, co stanowi 97,40% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) FRANKIEWICZ Zygmunt Mieczysław 124 255 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 
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2) PROBIERZ Krystian Karol 79 131 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany FRANKIEWICZ Zygmunt Mieczysław zgłoszony przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 71.  
Okręg wyborczy nr 71 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246 783. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 135 438, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 138; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 651. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 135 433, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 10. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 11. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 10, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 10. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 5. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 135 428. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 54,88%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 983, co stanowi 3,68% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 
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1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 718; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 265; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 130 445, co stanowi 96,32% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BIEDA Halina Maria 74 605 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) MISIOŁEK Andrzej Kazimierz 55 840 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem została wybrana BIEDA Halina Maria zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET 

WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, która otrzymała 

największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 72.  
Okręg wyborczy nr 72 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318 731. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 185 823, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 190; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 630. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 185 782, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 12. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 13. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 13, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 
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2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 12. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 10. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 185 772. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 58,28%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 530, co stanowi 2,98% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 682; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 848; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 180 242, co stanowi 97,02% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GAWĘDA Ewa Maria 97 412 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) MIGALSKI Marek Henryk 82 830 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem została wybrana GAWĘDA Ewa Maria zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 73.  
Okręg wyborczy nr 73 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239 346. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 151 332, 

w tym: 
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1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 163; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 483. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 151 325, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 14. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 14. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 14, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 14. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 8. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 151 317. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 63,22%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 712, co stanowi 1,79% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 670; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 042; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 148 605, co stanowi 98,21% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) HELIS Paweł 23 807 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY ŚLONZOKI RAZEM; 

2) PIECHA Wojciech Piotr 68 619 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 
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3) WOLNIK Grzegorz Wojciech 56 179 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany PIECHA Wojciech Piotr zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 74.  
Okręg wyborczy nr 74 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314 874. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 190 544, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 175; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 702. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 190 541, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 18. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 19. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 19, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 1; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 18. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 9. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 190 532. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 60,51%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 447, co stanowi 1,81% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 
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1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 894; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 553; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 187 085, co stanowi 98,19% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KOSTEMPSKI Dawid Adam 36 952 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA OBYWATELSKA 

DAWID KOSTEMPSKI; 

2) MERCIK Henryk Krzysztof 52 117 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) SWACZYNA Leon 26 264 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY ŚLONZOKI RAZEM; 

4) TOBISZOWSKA Dorota Jolanta 71 752 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem została wybrana TOBISZOWSKA Dorota Jolanta zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, która otrzymała największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 75.  
Okręg wyborczy nr 75 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198 215. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 129 769, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 133; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 494. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 129 752, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 8. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 11. 
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6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 10, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 8. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 8. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 129 744. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 65,46%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 749, co stanowi 2,89% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 302; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 447; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 125 995, co stanowi 97,11% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) MORAWSKA-STANECKA Gabriela Anna 64 172 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ; 

2) RYSZKA Czesław Wincenty 61 823 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem została wybrana MORAWSKA-STANECKA Gabriela Anna zgłoszona przez 

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, która otrzymała 

największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 76.  
Okręg wyborczy nr 76 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308 159. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 193 244, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 197; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 835. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 193 233, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 21. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 21. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 21, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 21. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 2. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 193 231. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 62,70%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 923, co stanowi 1,51% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 950; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 1 973; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 190 308, co stanowi 98,49% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GRABOWSKI Arkadiusz Jakub 72 823 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) LAZAR Marcin Teodor 23 479 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI 

I SAMORZĄDOWCY; 

3) MAŁECKA-LIBERA Beata Maria 82 090 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

4) ZAGAJSKA Katarzyna Stanisława 11 916 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY ZAGAJSKIEJ. 

13. Senatorem została wybrana MAŁECKA-LIBERA Beata Maria zgłoszona przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 77.  

Okręg wyborczy nr 77 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229 212. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 145 271, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 158; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 690. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 145 269, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 16. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 21. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 20, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 
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4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 1; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 16. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 2. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 145 267. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 63,38%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 707, co stanowi 3,24% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 419; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 288; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 140 560, co stanowi 96,76% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DUDEK Jacek Piotr 56 789 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) SEKUŁA Joanna 83 771 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem została wybrana SEKUŁA Joanna zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET 

WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, która otrzymała 

największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 78.  
Okręg wyborczy nr 78 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343 448. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 229 907, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 282; 
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2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 641. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 229 877, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 26. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 31. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 31, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 5; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 26. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 21. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 229 856. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 66,93%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 502, co stanowi 2,83% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 860; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 642; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 223 354, co stanowi 97,17% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GORGOŃ-KOMOR Agnieszka Aleksandra 114 113 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) KAMIŃSKI Andrzej 109 241 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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13. Senatorem została wybrana GORGOŃ-KOMOR Agnieszka Aleksandra zgłoszona przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 79.  
Okręg wyborczy nr 79 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261 912. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 163 107, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 221; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 918. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 163 086, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 7. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 7. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 7, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 7. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 12. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 163 074. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 62,26%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 082, co stanowi 1,89% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 869; 
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2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 213; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 159 992, co stanowi 98,11% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) JACHNIK Jerzy Witold 16 550 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO; 

2) KOPEĆ Tadeusz Wiktor 78 655 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) MAŚLANKA Hubert Zbigniew 64 787 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany KOPEĆ Tadeusz Wiktor zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 80.  
Okręg wyborczy nr 80 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227 769. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 153 903, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 174; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 690. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 153 887, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 21. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 22. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 22, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 
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3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 21. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 9. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 153 878. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 67,56%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 318, co stanowi 3,46% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 629; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 689; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 148 560, co stanowi 96,54% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KORFANTY Bronisław Jan 56 228 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) PLURA Marek Mirosław 92 332 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany PLURA Marek Mirosław zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 81.  
Okręg wyborczy nr 81 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352 424. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 194 916, 

w tym: 
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1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 354; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 403. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 194 904, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 7. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 7. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 7, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 7. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 7. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 194 897. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,30%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 593, co stanowi 2,87% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 542; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 051; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 189 304, co stanowi 97,13% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) LASAK Andrzej Franciszek 67 983 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE; 

2) WŁOSOWICZ Jacek Władysław 121 321 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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13. Senatorem został wybrany WŁOSOWICZ Jacek Władysław zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 82.  
Okręg wyborczy nr 82 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326 697. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 181 020, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 300; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 032. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 181 000, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 11. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 12. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 11, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 11. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 10. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 180 990. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,40%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 658, co stanowi 2,02% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 180; 
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2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 478; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 177 332, co stanowi 97,98% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DĘBNIAK Marzena Magdalena 55 729 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNY SENATOR 

MARZENA DĘBNIAK”; 

2) LORANTY Dariusz Adam 34 175 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI 

I SAMORZĄDOWCY; 

3) RUSIECKI Jarosław 87 428 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany RUSIECKI Jarosław zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 83.  
Okręg wyborczy nr 83 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319 676. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 200 401, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 241; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 140. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 200 378, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 13. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 14. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 14, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 
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3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 13. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 21. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 200 357. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 62,68%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 783, co stanowi 1,39% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 760; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 023; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 197 574, co stanowi 98,61% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BUGAJSKI Marcin Rafał 14 457 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY 

ANTYSYSTEMOWY; 

2) GIERADA Przemysław Albert 19 883 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADWOKATA 

PRZEMYSŁAWA GIERADY; 

3) KIK Kazimierz 14 409 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI 

I SAMORZĄDOWCY; 

4) RZEPKA Edward 51 354 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

5) SŁOŃ Krzysztof Marek 97 471 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany SŁOŃ Krzysztof Marek zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 84.  
Okręg wyborczy nr 84 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246 603. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 130 704, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 151; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 890. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 130 702, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 9. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 12. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 12, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 9. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 6. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 130 696. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 53,00%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 915, co stanowi 2,23% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 685; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 230; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 127 781, co stanowi 97,77% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) PIEGDOŃ Artur Ryszard 19 710 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI 

I SAMORZĄDOWCY; 

2) SADOWSKI Sławomir 51 049 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) WCISŁA Jerzy 57 022 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany WCISŁA Jerzy zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET 

WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który otrzymał 

największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 85.  

Okręg wyborczy nr 85 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237 886. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 124 676, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 109; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 898. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 124 670, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 7. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 8. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 8, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 
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5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 7. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 1. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 124 669. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 52,41%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 270, co stanowi 1,82% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 497; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 1 773; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 122 399, co stanowi 98,18% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BIELECKI Janusz Piotr 16 912 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI 

I SAMORZĄDOWCY; 

2) GORCZYCA Stanisław Andrzej 43 947 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) ORZECHOWSKA Bogusława 51 378 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) TULWIŃSKI Łukasz 10 162 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I 

NIEPODLEGŁOŚĆ. 

13. Senatorem została wybrana ORZECHOWSKA Bogusława zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, która otrzymała największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 86.  
Okręg wyborczy nr 86 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309 658. 
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3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 181 632, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 187; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 948. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 181 622, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 14. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 19. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 18, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 4; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 14. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 11. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 181 611. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 58,65%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 273, co stanowi 1,80% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 682; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 591; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 178 338, co stanowi 98,20% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 
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1) BUBEL Leszek Henryk 5 771 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA HENRYKA 

BUBLA; 

2) MACIEJEWSKI Andrzej 21 943 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWICA; 

3) SŁOMA Jarosław Marek 44 589 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

4) STAROŃ Lidia Ewa 106 035 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIDIA STAROŃ – ZAWSZE 

PO STRONIE LUDZI. 

13. Senatorem została wybrana STAROŃ Lidia Ewa zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW LIDIA STAROŃ – ZAWSZE PO STRONIE LUDZI, która otrzymała 

największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 87.  

Okręg wyborczy nr 87 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310 011. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 155 005, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 206; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 850. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 155 008, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 13. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 14. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 14, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 
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do głosowania 1; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 13. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 155 005. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 50,00%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 035, co stanowi 1,96% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 695; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 340; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 151 970, co stanowi 98,04% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KOPICZKO Małgorzata 63 910 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) PIOTROWSKA Jolanta 59 595 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) TOŁWIŃSKI Stanisław 28 465 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA 

MAZUR”. 

13. Senatorem została wybrana KOPICZKO Małgorzata zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, która otrzymała największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Rozdział 88.  
Okręg wyborczy nr 88 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315 007. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 183 272, 

w tym: 
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1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 197; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 979. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 183 259, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 10. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 10. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 10, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 10. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 10. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 183 249. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 58,17%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 799, co stanowi 2,62% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 381; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 418; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 178 450, co stanowi 97,38% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) AUGUSTYN Jan 31 285 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „JA OBYWATEL RP”; 

2) SZEJNFELD Adam Stanisław 77 873 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 
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3) TURCZYNOWICZ-KIERYŁŁO Jolanta Małgorzata 69 292 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany SZEJNFELD Adam Stanisław zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 89.  
Okręg wyborczy nr 89 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286 141. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 172 111, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 169; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 838. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 172 085, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 8. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 8. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 8, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 8. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 4. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 172 081. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 60,14%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 441, co stanowi 3,16% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 
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1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 382; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 059; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 166 640, co stanowi 96,84% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) LIBICKI Jan Filip 105 042 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE; 

2) WIERZCHOWIECKI Jerzy Stanisław 61 598 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany LIBICKI Jan Filip zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 90.  

Okręg wyborczy nr 90 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294 962. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 212 387, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 140; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 397. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 212 319, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 13. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 17. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 16, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 



 

 

- 126 - 

 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 13. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 32. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 212 287. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 71,97%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 269, co stanowi 2,95% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 566; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 703; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 206 018, co stanowi 97,05% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) PUCEK Jarosław 63 031 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) ROTNICKA Jadwiga Kazimiera 142 987 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem została wybrana ROTNICKA Jadwiga Kazimiera zgłoszona przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, która 

otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 91.  
Okręg wyborczy nr 91 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 414 276. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 306 553, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 259; 
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2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 4 702. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 306 447, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 41. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 44. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 43, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 41. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 79. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 306 368. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 73,95%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 9 936, co stanowi 3,24% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 2 648; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 7 288; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 296 432, co stanowi 96,76% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) ALEXANDROWICZ Przemysław Józef 82 940 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) BOSACKI Marcin Rafał 213 492 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 
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13. Senatorem został wybrany BOSACKI Marcin Rafał zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 92.  
Okręg wyborczy nr 92 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310 947. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 187 464, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 153; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 742. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 187 444, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 11. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 13. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 12, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 11. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 14. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 187 430. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 60,28%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 064, co stanowi 1,63% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 846; 
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2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 218; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 184 366, co stanowi 98,37% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) ARNDT Paweł Antoni 76 897 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) GAWEŁ Robert Kazimierz 75 413 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) JURGA Michał Aleksander 19 209 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ 

I NIEPODLEGŁOŚĆ; 

4) PIASECKI Mirosław 12 847 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANDYDATA 

NIEZALEŻNEGO MIROSŁAWA PIASECKIEGO. 

13. Senatorem został wybrany ARNDT Paweł Antoni zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET 

WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który otrzymał 

największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 93.  
Okręg wyborczy nr 93 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 295 686. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 170 985, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 159; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 756. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 170 958, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 19. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 20. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 20, 
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 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 19. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 5. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 170 953. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 57,82%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 617, co stanowi 3,29% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 534; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 083; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 165 336, co stanowi 96,71% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BUDNER Margareta 98 117 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) SYTEK Maciej Dariusz 67 219 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem została wybrana BUDNER Margareta zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 94.  
Okręg wyborczy nr 94 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260 123. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 153 531, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 111; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 639. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 153 532, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 21. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 23. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 23, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 21. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 153 532. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 59,02%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 472, co stanowi 2,26% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 827; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 645; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 150 060, co stanowi 97,74% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 
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1) KOŚMIDER Adam Andrzej 59 144 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) TRAWKA Mariusz Kazimierz 13 859 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI; 

3) ZIEMNIAK Wojciech Stanisław 77 057 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI. 

13. Senatorem został wybrany ZIEMNIAK Wojciech Stanisław zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 95.  
Okręg wyborczy nr 95 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274 091. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 164 098, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 140; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 698. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 164 085, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 18. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 19. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 19, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 18. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 
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8. Liczba kart ważnych wyniosła 164 085. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 59,87%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 221, co stanowi 3,79% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 471; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 4 750; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 157 864, co stanowi 96,21% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) MATECKA Ewa Jolanta 80 084 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) MIKOŁAJCZYK Łukasz 77 780 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem została wybrana MATECKA Ewa Jolanta zgłoszona przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, która 

otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 96.  
Okręg wyborczy nr 96 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247 888. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 149 054, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 136; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 576. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 149 018, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 13. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 14. 
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6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 14, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 13. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 2. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 149 016. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 60,11%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 444, co stanowi 3,65% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 1 481; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 3 963; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 143 572, co stanowi 96,35% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) PĘCHERZ Janusz Andrzej 72 579 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) WOJTYŁA Andrzej Franciszek 70 993 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany PĘCHERZ Janusz Andrzej zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 97.  
Okręg wyborczy nr 97 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354 968. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 235 717, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 236; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 221. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 235 632, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 31. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 37. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 37, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 5; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 1; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 31. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 19. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 235 613. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 66,38%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 990, co stanowi 3,39% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 2 557; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 5 433; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 227 623, co stanowi 96,61% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GRODZKI Tomasz Paweł 149 245 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) JACYNA-WITT Małgorzata Anna 78 378 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany GRODZKI Tomasz Paweł zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który 

otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 98.  
Okręg wyborczy nr 98 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 447 449. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 240 836, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 299; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 4 180. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 240 797, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 13. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 14. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 13, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 13. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 16. 
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8. Liczba kart ważnych wyniosła 240 781. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 53,81%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 9 112, co stanowi 3,78% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 2 208; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 6 904; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 231 669, co stanowi 96,22% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KOCHAN Magdalena Maria 135 041 

zgłoszona przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

2) KOSMAL Edward 96 628 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem została wybrana KOCHAN Magdalena Maria zgłoszona przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, która 

otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 99.  
Okręg wyborczy nr 99 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261 415. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 139 761, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 155; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 5 204. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 139 748, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 8. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 10. 
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6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 10, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 8. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 139 745. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 53,46%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 162, co stanowi 2,26% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 748; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 414; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 136 583, co stanowi 97,74% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CAREWICZ Henryk Władysław 49 350 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) GROMEK Janusz 59 348 

zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 

3) SZTARK Grażyna Anna 27 885 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY ANNY SZTARK. 

13. Senatorem został wybrany GROMEK Janusz zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET 

WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, który otrzymał 

największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 100.  
Okręg wyborczy nr 100 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237 365. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 136 885, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 187; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 663. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 136 873, 

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 17. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 17. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 17, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu 0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę 

do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 17. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 4. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 136 869. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 57,66%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 344, co stanowi 2,44% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   

lub większej liczby kandydatów 767; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego 

kandydata 2 577; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego 

nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 133 525, co stanowi 97,56% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BEREZOWSKI Krzysztof Władysław 43 933 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY – K. 

BEREZOWSKI; 

2) GAWŁOWSKI Stanisław 44 956 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DEMOKRACJA 

OBYWATELSKA; 

3) NIECKARZ Krzysztof 44 636 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

13. Senatorem został wybrany GAWŁOWSKI Stanisław zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW DEMOKRACJA OBYWATELSKA, który otrzymał największą 

liczbę głosów ważnych. 

 

Dział III. 

Wybrani senatorowie 

1. Senatorami zostali wybrani kandydaci, którzy w okręgach wyborczych otrzymali najwięcej 

oddanych głosów ważnych: 

1) w okręgu wyborczym nr 1 – ŚLUSARZ Rafał Józef zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 45 420 głosów; 

2) w okręgu wyborczym nr 2 – MRÓZ Krzysztof Stanisław zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 49 938 głosów; 

3) w okręgu wyborczym nr 3 – CZUDOWSKA Dorota zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 86 312 głosów; 

4) w okręgu wyborczym nr 4 – KOŁACZ-LESZCZYŃSKA Agnieszka Maria zgłoszona 

przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N 

IPL ZIELONI  – 70 209 głosów; 

5) w okręgu wyborczym nr 5 – SZWED Aleksander Jakub zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 61 035 głosów; 

6) w okręgu wyborczym nr 6 – ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej zgłoszony przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 133 374 głosy; 
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7) w okręgu wyborczym nr 7 – CHYBICKA Alicja Paulina zgłoszona przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 

113 877 głosów; 

8) w okręgu wyborczym nr 8 – ZDROJEWSKA Barbara Grażyna zgłoszona przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 122 071 głosów; 

9) w okręgu wyborczym nr 9 – KOBIAK Andrzej zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 

150 472 głosy; 

10) w okręgu wyborczym nr 10 – BREJZA Krzysztof zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 79 054 

głosy; 

11) w okręgu wyborczym nr 11 – MĘŻYDŁO Antoni zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 98 699 

głosów; 

12) w okręgu wyborczym nr 12 – BOBER Ryszard Jakub zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE  – 52 619 głosów; 

13) w okręgu wyborczym nr 13 – ŁYCZAK Józef Mikołaj zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 60 432 głosy; 

14) w okręgu wyborczym nr 14 – GOGACZ Stanisław zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 121 240 głosów; 

15) w okręgu wyborczym nr 15 – CZELEJ Grzegorz zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 116 605 głosów; 

16) w okręgu wyborczym nr 16 – BURY Jacek zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET 

WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 84 889 głosów; 

17) w okręgu wyborczym nr 17 – BIERECKI Grzegorz Michał zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 68 666 głosów; 

18) w okręgu wyborczym nr 18 – ZAJĄC Józef zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 61 416 głosów; 

19) w okręgu wyborczym nr 19 – CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław zgłoszony przez 

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 112 993 głosy; 

20) w okręgu wyborczym nr 20 – DOWHAN Robert zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 97 398 

głosów; 
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21) w okręgu wyborczym nr 21 – KOMARNICKI Władysław zgłoszony przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 69 298 głosów; 

22) w okręgu wyborczym nr 22 – TYSZKIEWICZ Wadim zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW WADIM TYSZKIEWICZ  – 63 675 głosów; 

23) w okręgu wyborczym nr 23 – DUNIN Artur Jerzy zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 

134 414 głosów; 

24) w okręgu wyborczym nr 24 – KWIATKOWSKI Krzysztof zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KWIATKOWSKIEGO  – 79 348 głosów; 

25) w okręgu wyborczym nr 25 – BŁASZCZYK Przemysław Jacek zgłoszony przez 

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 69 998 głosów; 

26) w okręgu wyborczym nr 26 – ŁUCZAK Maciej Adam zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 70 561 głosów; 

27) w okręgu wyborczym nr 27 – SEWERYŃSKI Michał zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 86 706 głosów; 

28) w okręgu wyborczym nr 28 – DOBKOWSKI Wiesław Józef zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 102 812 głosów; 

29) w okręgu wyborczym nr 29 – AMBROZIK Rafał Michał zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 83 024 głosy; 

30) w okręgu wyborczym nr 30 – PAJĄK Andrzej Michał zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 179 338 głosów; 

31) w okręgu wyborczym nr 31 – PĘK Marek zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 122 468 głosów; 

32) w okręgu wyborczym nr 32 – FEDOROWICZ Jerzy Feliks zgłoszony przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 117 177 głosów; 

33) w okręgu wyborczym nr 33 – KLICH Bogdan Adam zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 

123 080 głosów; 

34) w okręgu wyborczym nr 34 – BERNACKI Włodzimierz zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 97 648 głosów; 

35) w okręgu wyborczym nr 35 – WIATR Kazimierz Adam zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 98 317 głosów; 
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36) w okręgu wyborczym nr 36 – HAMERSKI Jan Wincenty zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 113 454 głosy; 

37) w okręgu wyborczym nr 37 – DURLAK Wiktor Michał zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 107 119 głosów; 

38) w okręgu wyborczym nr 38 – MARTYNOWSKI Marek Eryk zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 115 800 głosów; 

39) w okręgu wyborczym nr 39 – JACKOWSKI Jan Maria zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 83 808 głosów; 

40) w okręgu wyborczym nr 40 – HIBNER Jolanta Emilia zgłoszona przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 

146 318 głosów; 

41) w okręgu wyborczym nr 41 – KAMIŃSKI Michał Tomasz zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE  – 176 496 głosów; 

42) w okręgu wyborczym nr 42 – BOROWSKI Marek Stefan zgłoszony przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 153 994 głosy; 

43) w okręgu wyborczym nr 43 – BORYS-DAMIĘCKA Barbara zgłoszona przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 157 359 głosów; 

44) w okręgu wyborczym nr 44 – UJAZDOWSKI Kazimierz Michał zgłoszony przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 308 627 głosów; 

45) w okręgu wyborczym nr 45 – POCIEJ Aleksander August zgłoszony przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 175 660 głosów; 

46) w okręgu wyborczym nr 46 – MAMĄTOW Robert Adam zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 104 694 głosy; 

47) w okręgu wyborczym nr 47 – KOC Maria Zofia zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 99 549 głosów; 

48) w okręgu wyborczym nr 48 – KRASKA Waldemar Jerzy zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 72 101 głosów; 

49) w okręgu wyborczym nr 49 – KARCZEWSKI Stanisław zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 70 878 głosów; 

50) w okręgu wyborczym nr 50 – SKURKIEWICZ Wojciech zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 126 296 głosów; 
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51) w okręgu wyborczym nr 51 – CZERWIŃSKI Jerzy zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 73 426 głosów; 

52) w okręgu wyborczym nr 52 – JAZŁOWIECKA Danuta zgłoszona przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 60 597 

głosów; 

53) w okręgu wyborczym nr 53 – GODYLA Beniamin Wincenty zgłoszony przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 53 012 głosów; 

54) w okręgu wyborczym nr 54 – SAGATOWSKA Janina Zofia zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 94 603 głosy; 

55) w okręgu wyborczym nr 55 – PUPA Zdzisław Stanisław zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 155 404 głosy; 

56) w okręgu wyborczym nr 56 – OŻÓG Stanisław zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 123 900 głosów; 

57) w okręgu wyborczym nr 57 – ZAJĄC Alicja Maria zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 100 300 głosów; 

58) w okręgu wyborczym nr 58 – GOLBA Mieczysław Józef zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 150 594 głosy; 

59) w okręgu wyborczym nr 59 – KOMOROWSKI Marek Adam zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 111 737 głosów; 

60) w okręgu wyborczym nr 60 – GROMKO Mariusz Krzysztof zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 104 694 głosy; 

61) w okręgu wyborczym nr 61 – BOGUCKI Jacek zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 48 257 głosów; 

62) w okręgu wyborczym nr 62 – KLEINA Kazimierz Mariusz zgłoszony przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 123 191 głosów; 

63) w okręgu wyborczym nr 63 – LAMCZYK Stanisław Józef zgłoszony przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 90 404 głosy; 

64) w okręgu wyborczym nr 64 – RYBICKI Sławomir Piotr zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 

106 970 głosów; 

65) w okręgu wyborczym nr 65 – BORUSEWICZ Bogdan Michał zgłoszony przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 195 056 głosów; 
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66) w okręgu wyborczym nr 66 – ŚWILSKI Ryszard Jan zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 87 639 

głosów; 

67) w okręgu wyborczym nr 67 – CZARNOBAJ Leszek zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 53 771 

głosów; 

68) w okręgu wyborczym nr 68 – MAJER Ryszard Bogdan zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 82 080 głosów; 

69) w okręgu wyborczym nr 69 – KONIECZNY Wojciech Jan zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ  – 49 261 głosów; 

70) w okręgu wyborczym nr 70 – FRANKIEWICZ Zygmunt Mieczysław zgłoszony przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 124 255 głosów; 

71) w okręgu wyborczym nr 71 – BIEDA Halina Maria zgłoszona przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 74 605 

głosów; 

72) w okręgu wyborczym nr 72 – GAWĘDA Ewa Maria zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 97 412 głosów; 

73) w okręgu wyborczym nr 73 – PIECHA Wojciech Piotr zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 68 619 głosów; 

74) w okręgu wyborczym nr 74 – TOBISZOWSKA Dorota Jolanta zgłoszona przez 

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 71 752 głosy; 

75) w okręgu wyborczym nr 75 – MORAWSKA-STANECKA Gabriela Anna zgłoszona 

przez KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ  – 64 172 

głosy; 

76) w okręgu wyborczym nr 76 – MAŁECKA-LIBERA Beata Maria zgłoszona przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 82 090 głosów; 

77) w okręgu wyborczym nr 77 – SEKUŁA Joanna zgłoszona przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 83 771 

głosów; 

78) w okręgu wyborczym nr 78 – GORGOŃ-KOMOR Agnieszka Aleksandra zgłoszona 

przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N 

IPL ZIELONI  – 114 113 głosów; 

79) w okręgu wyborczym nr 79 – KOPEĆ Tadeusz Wiktor zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 78 655 głosów; 
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80) w okręgu wyborczym nr 80 – PLURA Marek Mirosław zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 92 332 

głosy; 

81) w okręgu wyborczym nr 81 – WŁOSOWICZ Jacek Władysław zgłoszony przez 

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 121 321 głosów; 

82) w okręgu wyborczym nr 82 – RUSIECKI Jarosław zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 87 428 głosów; 

83) w okręgu wyborczym nr 83 – SŁOŃ Krzysztof Marek zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 97 471 głosów; 

84) w okręgu wyborczym nr 84 – WCISŁA Jerzy zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 57 022 

głosy; 

85) w okręgu wyborczym nr 85 – ORZECHOWSKA Bogusława zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 51 378 głosów; 

86) w okręgu wyborczym nr 86 – STAROŃ Lidia Ewa zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW LIDIA STAROŃ – ZAWSZE PO STRONIE LUDZI  – 

106 035 głosów; 

87) w okręgu wyborczym nr 87 – KOPICZKO Małgorzata zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 63 910 głosów; 

88) w okręgu wyborczym nr 88 – SZEJNFELD Adam Stanisław zgłoszony przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 77 873 głosy; 

89) w okręgu wyborczym nr 89 – LIBICKI Jan Filip zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE  – 105 042 głosy; 

90) w okręgu wyborczym nr 90 – ROTNICKA Jadwiga Kazimiera zgłoszona przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 142 987 głosów; 

91) w okręgu wyborczym nr 91 – BOSACKI Marcin Rafał zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 

213 492 głosy; 

92) w okręgu wyborczym nr 92 – ARNDT Paweł Antoni zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 76 897 

głosów; 

93) w okręgu wyborczym nr 93 – BUDNER Margareta zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  – 98 117 głosów; 
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94) w okręgu wyborczym nr 94 – ZIEMNIAK Wojciech Stanisław zgłoszony przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 77 057 głosów; 

95) w okręgu wyborczym nr 95 – MATECKA Ewa Jolanta zgłoszona przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 80 084 

głosy; 

96) w okręgu wyborczym nr 96 – PĘCHERZ Janusz Andrzej zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 72 579 

głosów; 

97) w okręgu wyborczym nr 97 – GRODZKI Tomasz Paweł zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 

149 245 głosów; 

98) w okręgu wyborczym nr 98 – KOCHAN Magdalena Maria zgłoszona przez 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI  – 135 041 głosów; 

99) w okręgu wyborczym nr 99 – GROMEK Janusz zgłoszony przez KOALICYJNY 

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  – 59 348 

głosów; 

100) w okręgu wyborczym nr 100 – GAWŁOWSKI Stanisław zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW DEMOKRACJA OBYWATELSKA  – 44 956 głosów. 
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