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Sprawozdanie z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r. 

 

I. Zarządzenie i przygotowanie wyborów  

1. Wybory zarządził Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem 

z dnia 4 lutego 2015 r. ; wyznaczył ich datę na niedzielę dnia 10 maja 2015 r. i 

określił terminy wykonania czynności wyborczych (kalendarz wyborczy). 

Postanowienie Marszałka Sejmu  o zarządzeniu wyborów zostało ogłoszone w 

Dzienniku Ustaw z dnia 7 lutego 2015 r. poz. 188. 

Wybory zostały przygotowane i przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, Nr 26 poz. 134, 

Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 

poz. 889, Nr 171 poz. 1016  i Nr 217 poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 

oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) – dalej Kodeks wyborczy. 

2. Zgodnie z wymogami ustawowymi w wykonywaniu zadań i czynności 

wyborczych stosowano akty wykonawcze wydawane przez właściwych 

ministrów i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji dotyczące: rejestru i spisu 

wyborców; sporządzenia pełnomocnictwa do głosowania; pakietów 

wyborczych, kopert i przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym; lokali 

obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych i ochrony lokali w czasie przerwy w głosowaniu; 

utworzenia obwodów głosowania za granicą i na polskich statkach morskich, 

podziału czasu między komitety wyborcze na  rozpowszechnianie audycji 

wyborczych nieodpłatnie w programach publicznej telewizji i radiofonii; 

sposobu  przekazywania,  przechowywania i udostępniania dokumentów z 

wyborów; rejestru zaciągniętych kredytów i wpłat prowadzonych przez 

komitety wyborcze.  

Państwowa Komisja Wyborcza współdziałała z właściwymi ministrami w 

sprawach wydawanych przez nich aktów prawnych, bądź ich nowelizacji. 

Wykaz rozporządzeń stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania. 
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3. Państwowa Komisja Wyborcza wykonując ustawowe upoważnienie ustaliła 

właściwość miejscową, numery i siedziby okręgowych komisji wyborczych i 

powołała okręgowe komisje wybiorcze; uchwaliła: regulaminy okręgowych 

komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych oraz wzory ich 

pieczęci; zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych; zasady i 

wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących członkom komisji w 

związku z wykonywaniem zadań wyborczych; wzory protokołów głosowania i 

protokołu o wynikach głosowania, wzór zaświadczenia dla mężów zaufania; 

wzór karty do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych 

w alfabecie Braille`a; tryb drukowania i sposób dostarczenia kart do 

głosowania obwodowym komisjom wyborczym oraz sposób sporządzania i 

przekazania kart dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na 

polskich statkach morskich; zasady i tryb przekazywania właściwym 

okręgowym komisjom wyborczym wyników głosowania i protokołów 

głosowania z obwodów za granicą i na polskich statkach morskich; zakres i 

warunki wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach; wydała wytyczne 

dla okręgowych i obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu 

ich pracy, przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników. 

Wykaz uchwał stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania. 

Rozporządzenia i uchwały zostały ogłoszone odpowiednio w Dzienniku Ustaw 

i Monitorze Polskim. Niezwłocznie po uchwaleniu były także zamieszczane na 

stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.  

Obwodowe komisje wyborcze otrzymały tekst Kodeksu wyborczego, 

regulaminu obwodowej komisji i wytycznych PKW. 

4. Państwowa Komisja Wyborcza w całym okresie wyborczym zapewniła 

ponadto w innych formach pomoc prawną i organizacyjną w zakresie 

wykonywania czynności wyborczych – organom i służbom wyborczym, 

komitetom wyborczym i wyborcom. Sporządzone zostały i były dostępne 

publicznie informacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej: 
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- o tworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta RP oraz o 

zasadach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów, w których 

przypomniano szczegółowo warunki i termin utworzenia i zgłoszenia komitetu 

wraz ze wzorami wymaganych załączników (ZPOW-603-8 i 10/15); 

 - o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta RP 

(ZPOW-603-11/15); 

- o uprawnieniach mężów zaufania (ZPOW-603-180/15); 

- o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju, za 

granicą i na polskich statkach morskich (ZPOW-603-2 i 3/15); 

- o sporządzaniu spisu wyborców i wpisywaniu się wyborcy do spisu (ZPOW-

603-179/15); 

- o uprawnieniach w wyborach wyborców niepełnosprawnych (ZPOW-603-

1/15); 

- o głosowaniu korespondencyjnym (ZPOW-603-183/15); 

- o zasadach finansowania kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta RP 

(ZKF-603-3/15); 

- dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych (ZPOW-603-

18/15). 

W realizacji zadań wyborczych korzystano w szerokim zakresie, oprócz 

tradycyjnych sposobów komunikacji, z sieci internetowych. Dla potrzeb 

wyborczych dostępna była stała strona internetowa Komisji www.pkw.gov.pl, 

ponadto utworzona została nowa strona: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej 2015: prezydent2015.pkw.gov.pl. Regularnie prowadzono serwis 

informacyjny PKW, w którym przed upływem ustawowych terminów, 

przypominano poszczególne czynności wyborcze i związane z nimi zadania i 

wymogi. W programach telewizyjnych i w internecie prezentowano spoty 

informacyjne, także w języku migowym, na temat czasu i sposobu głosowania 

osób niepełnosprawnych, głosowania korespondencyjnego, głosowania za 

granicą. 

Mimo szerokiej prezentacji przepisów i informacji na tematy wyborcze w wielu 

mediach, do Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego 

http://www.pkw.gov.pl/�
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stale zgłaszano, na piśmie, telefonicznie i e-mailem pytania w różnych 

szczegółowych sprawach, również niezwiązanych z wyborami. Udzielono na 

nie ponad 1500 odpowiedzi. 

5. Wybory przeprowadziły organy wyborcze określone w Kodeksie wyborczym: 

Państwowa Komisja Wyborcza, okręgowe komisje wyborcze i obwodowe 

komisje wyborcze. Zgodnie z art. 170 § 3 Kodeksu wyborczego, Państwowa 

Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 9 marca 2015 r. powołała okręgowe 

komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP 

zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Powołano 51 okręgowych komisji 

wyborczych, w ich skład stosownie do ustawowych wymogów, weszli 

sędziowie zgłoszeni przez Ministra Sprawiedliwości. Ogółem powołano w 

skład komisji 322 sędziów: 2 sędziów Sądu Najwyższego, 3 sędziów sądów 

administracyjnych, 17 sędziów sądów apelacyjnych, 183 sędziów sądów 

okręgowych, 117 sędziów sądów rejonowych. Funkcje przewodniczących 

komisji pełnili z urzędu komisarze wyborczy. W 2 Okręgowych Komisjach 

Wyborczych: nr 36 w Gdańsku i nr 37 w Gdyni, w których nie było możliwości 

pełnienia funkcji przez komisarza wyborczego, przewodniczącymi – zgodnie z 

art. 170 ust. 4 Kodeksu wyborczego – zostali sędziowie wybrani ze składu 

komisji.  

Obwodowe komisje wyborcze powołali wójtowie, burmistrzowie i prezydenci 

miast, w obwodach za granicą konsulowie, a na polskich statkach morskich 

kapitanowie statków. Powołano 27 817 obwodowych komisji wyborczych: 

25 957 komisji w stałych obwodach głosowania w kraju, 1 629 komisji 

w odrębnych obwodach głosowania, 229 komisji za granicą (w 87 krajach) 

i 2 komisje na polskich statkach. W skład obwodowych komisji wyborczych 

powołano ponad 220 tys. wyborców. Do komisji obwodowych, zgodnie z 

przepisami Kodeksu wyborczego, powołano osoby zgłoszone przez 

pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP oraz 

po jednej osobie wskazanej odpowiednio przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta), konsula bądź kapitana statku. Łącznie w skład komisji obwodowych 

w kraju powołano 187 858 tys. osób reprezentujących komitety wyborcze. 



5 

 

Na przykład: w skład komisji obwodowych w okręgu wyborczym nr 1 we 

Wrocławiu – 4499 osób zgłoszonych przez komitety wyborcze, tj. 83% 

składów tych komisji; do komisji obwodowych w okręgu wyborczym nr 5 

w Bydgoszczy – 5476 osób zgłoszonych przez komitety (83,5%), 

do obwodowych komisji w okręgu nr 8 w Lublinie – 6523 osoby (88% składu 

komisji), do komisji obwodowych w okręgach wyborczych nr 35, 36 i 37 – w 

Gdańsku i w Gdyni – 6760 osób (81%), do obwodowych komisji w okręgu 

nr 49 w Pile 2234 osoby (78%), do komisji obwodowych w okręgu wyborczym 

nr 51 w Koszalinie – 2359 osób (75%). 

Poszczególne komitety wyborcze kandydatów na Prezydenta RP były 

reprezentowane w składach obwodowych komisji wyborczych następująco: 

KW Grzegorza Brauna – 10695 osób, KW Andrzeja Dudy – 26301 osób, KW 

Adama Jarubasa – 25443 osoby, KW Bronisława Komorowskiego – 25787 

osób, KW Janusza Korwin-Mikke – 17047 osób, KW Pawła Kukiza – 15307 

osób, KW Mariana Kowalskiego – 12177 osób, KW Magdaleny Ogórek – 

25152 osoby, KW Janusza Palikota – 10665 osób, KW Pawła Tanajno – 6375 

osób, KW Jacka Wilka – 12909 osób. 

Składy 5775 komisji wyborczych w związku z dużą liczbą kandydatów 

powołano w drodze losowania.  

Z informacji posiadanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że 

powołanie komisji nastąpiło przy dochowaniu procedury przewidzianej 

prawem; uchybienia były nieliczne, miały charakter organizacyjno-techniczny i 

usuwano je na bieżąco. 

6. Utworzono na obszarze kraju, za granicą i na polskich statkach morskich 27817 

obwodów głosowania: w kraju 27 586 obwodów głosowania, w tym 25 957 

obwodów powszechnych, 1 422 obwody w szpitalach i zakładach pomocy 

społecznej, 194 obwody w zakładach karnych, aresztach śledczych i oddziałach 

zewnętrznych tych jednostek, 13 obwodów w domach studenckich. Dla 

obywateli polskich przebywających za granicą obwody głosowania w liczbie 

229 utworzył Minister Spraw Zagranicznych; 2 obwody głosowania na 
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polskich statkach morskich przebywających w podróży utworzył Minister 

Infrastruktury i Rozwoju.  

10491 lokali wyborczych dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Państwowa Komisja Wyborcza i okręgowe komisje wyborcze przypominały 

gminom o obowiązku zapewnienia lokali dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych. PKW apelowała m.in. na swojej stronie internetowej, 

akcentując jednocześnie, aby lokale te spełniały w pełni wymagane warunki 

techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Okręgowe 

Komisje Wyborcze czuwały nad realizacją zadań w tym zakresie. 

10491 obwodów głosowania w kraju i 130 obwodów za granicą zostało 

przewidzianych do głosowania korespondencyjnego. Wysłano – w pierwszym 

głosowaniu 10 maja br. 42274 pakiety wyborcze, a w głosowaniu ponownym 

24 maja - 57405 pakietów wyborczych. Łącznie na obszarze kraju głosowało 

korespondencyjnie 21160 wyborców, a za granicą 78519 wyborców.  

Wydano w pierwszym głosowaniu 5756 pełnomocnictw do głosowania, a w 

ponownym głosowaniu 9199 pełnomocnictw.  

7. W trybie wymaganym  ustawowo zostały sporządzone spisy wyborców. Na 

głosowanie w dniu 10 maja br. w spisach ujęto 30768394 osoby, w tym za 

granicą 192537; na głosowanie w dniu 24 maja br. – 30634972 osoby, z tego za 

granicą 253665 osób. Wydano 251 242 zaświadczeń o prawie do głosowania: 

115769 zaświadczeń przed pierwszym głosowaniem i 135473 zaświadczenia 

przed głosowaniem ponownym. 

Państwowa Komisja Wyborcza, okręgowe komisje wyborcze i Krajowe Biuro 

Wyborcze w informacjach podawanych wielokrotnie w prasie, w internecie, 

telewizji i radiu, w wyjaśnieniach pisemnych i telefonicznych przypominały o 

obowiązujących wymogach prawnych dotyczących sporządzenia spisów, o 

możliwości i terminach dopisania się do spisu i pobrania zaświadczenia o 

prawie do głosowania. Na stronie internetowej PKW zamieszczony został w 

dniu 15 kwietnia br. Apel Państwowej Komisji Wyborczej do wyborców, aby 

sprawdzali, czy zostali umieszczeni w spisach wyborców sporządzonych w 

gminach. Państwowa Komisja Wyborcza ściśle współdziałała w sprawach 
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tworzenia spisów wyborców z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, gminami, 

organizacjami samorządu terytorialnego. W związku z wdrożeniem od 1 marca 

2015 r. zintegrowanego systemu informatycznego rejestrów państwowych 

„Źródło”, w wielu gminach występowały różne niezgodności między nową 

centralną bazą ewidencji, a „starymi” lokalnymi ewidencjami. Były one w 

ramach współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych systematycznie 

weryfikowane i eliminowane; m.in. rozesłano do gmin dodatkowo szczegółową 

instrukcję dotyczącą tworzenia spisów z wykorzystaniem systemu PESEL, 

po sporządzeniu spisów przez gminy dokonano analizy zaistniałych błędów 

i błędy te poprawiano systemowo. W dniach głosowania w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych były pełnione dyżury zapewniające gminom wsparcie 

serwisowo-techniczne. Pomoc i systematyczny nadzór nad sporządzeniem 

spisów zapewniły okręgowe komisje wyborcze i służby Krajowego Biura 

Wyborczego. Duży wkład pracy wnieśli pracownicy działów ewidencji 

ludności w urzędach gmin. Z informacji przekazanych Państwowej Komisji 

Wyborczej wynika, że spisy wyborców zasadniczo zostały sporządzone 

w terminie i poprawnie. Błędów i nieprawidłowości nie było dużo i w 

większości zostały usunięte przed dniem głosowania. Wystąpiły przypadki 

niedokładnego sporządzenia spisów w niektórych obwodach odrębnych, 

zwłaszcza w szpitalach; powodem tego są najczęściej nieaktualne wykazy osób 

przebywających w tych placówkach. 

II. Zgłaszanie i rejestracja komitetów wyborczych i kandydatów na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 

1. Państwowa Komisja Wyborcza  w informacjach z dnia 4 i 9 lutego 2015 r. 

podanych na stronie internetowej Komisji, przypomniała określone w Kodeksie 

wyborczym zasady tworzenia komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta 

RP oraz zasady przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydata w wyborach 

zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

W ustawowo określonym terminie, do dnia 16 marca 2015 r., do Państwowej 

Komisji Wyborczej zgłoszono do zarejestrowania 26 komitetów wyborczych 

kandydatów na Prezydenta. Czynności związane z badaniem prawidłowości 
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zgłoszeń komitetów były podejmowane i wykonywane niezwłocznie po 

wniesieniu zgłoszeń. Państwowa Komisja Wyborcza wobec spełnienia 

ustawowych warunków, przyjęła zgłoszenia o utworzeniu 23 komitetów 

wyborczych, a odmówiła przyjęcia zgłoszeń 3 komitetów wyborczych, które 

nie spełniały ustawowych wymogów, w szczególności nie dołączono do 

zgłoszeń wykazów co najmniej 1000 obywateli popierających kandydatów. 

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała, w kolejności zgłoszenia, 

komitety wyborcze następujących kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej: Janusza Korwin-Mikke, Janusza Palikota, Andrzeja Dudy, Pawła 

Kukiza, Bronisława Komorowskiego, Mariana Janusza Kowalskiego, 

Magdaleny Ogórek, Adama Jarubasa, Jacka Wilka, Grzegorza Michała Brauna, 

Anny Grodzkiej, Adama Słomki, Dariusza Tomasza Łaska, Iwony Piątek, 

Zenona Ryszarda Nowaka, Juliana Korab-Karpowicza, Wandy Nowickiej, 

Pawła Tanajno, Kornela Andrzeja Morawieckiego, Zdzisława Kazimierza 

Jankowskiego, Stanisława Majdańskiego,  Balli Marzec, Artura Głowackiego. 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2015 r. o 

utworzonych komitetach wyborczych została niezwłocznie podana w internecie 

na stronie Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015; jest ogłoszona 

w Monitorze Polskim poz. 293. 

2. Do dnia 26 marca 2015 r.  do godz. 24.00 pełnomocnicy zarejestrowanych 

komitetów mogli w Państwowej Komisji Wyborczej dokonywać zgłoszeń 

kandydatów. Państwowa Komisja Wyborcza sprawdzała na podstawie 

dostępnych urzędowo dokumentów zgodność zawartych w zgłoszeniu danych 

każdego kandydata dotyczących tożsamości, miejsca zamieszkania, miejsca 

pracy, wykształcenia i wykonywanego zawodu, posiadanie biernego prawa 

wyborczego oraz czy zgłoszenie kandydatury zostało poparte podpisami co 

najmniej 100 tys. obywateli. Zasady przyjmowania zgłoszeń i rejestracji 

kandydatów Państwowa Komisja Wyborcza określiła w Informacji z dnia 9 

lutego 2015 r. i podała je do publicznej wiadomości na swojej stronie 

internetowej oraz udostępniała zainteresowanym komitetom wyborczym. Przy 

czynnościach sprawdzających mogli być obecni pełnomocnicy komitetów 
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wyborczych bądź upoważnione przez nich osoby. Sprawdzano każdą stronę 

wykazu badając, czy jest oznaczona nazwą komitetu wyborczego oraz, czy są 

prawidłowo wypełnione wszystkie rubryki wykazu zgodnie z wymaganiami 

art. 303 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego. W przypadkach wzbudzających 

wątpliwości co do wiarygodności danych, dokonywano ich sprawdzenia z 

danymi zarejestrowanymi w systemie PESEL. Przy czynnościach 

sprawdzających wykazy podpisów poparcia kandydatów na Prezydenta RP: 

Grzegorza Brauna, Janusza Palikota, Pawła Tanajno, uczestniczyli 

pełnomocnicy komitetów wyborczych bądź upoważnione przez nich osoby. 

Z zachowaniem ustawowo określonych wymogów zgłoszono do 

zarejestrowania 11 kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Każde zgłoszenie było poparte przez co najmniej 100 tys. obywateli. Wszyscy 

zgłoszeni kandydaci zostali zarejestrowani. 

Stosownie do art. 305 Kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza 

uchwałą z dnia 14 kwietnia 2015 r. sporządziła listę zarejestrowanych 

kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach 

zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. obejmującą w kolejności alfabetycznej 

nazwiska następujących 11 kandydatów: Braun Grzegorz Michał, Duda 

Andrzej Sebastian, Jarubas Adam Sebastian, Komorowski Bronisław Maria, 

Korwin-Mikke Janusz Ryszard, Kowalski Marian Janusz, Kukiz Paweł Piotr, 

Ogórek Magdalena Agnieszka, Palikot Janusz Marian, Tanajno Paweł Jan, 

Wilk Jacek. 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta 

RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zostało w ustawowym 

terminie do 20 kwietnia 2015 r. rozplakatowane na obszarze kraju, przekazane 

przez  właściwe okręgowe komisje wyborcze konsulom i kapitanom polskich 

statków morskich. 

3. Kandydatów na Prezydenta RP nie zgłosiło 12 komitetów wyborczych: Anny 

Grodzkiej, Adama Słomki, Dariusza Tomasza Łaska, Iwony Piątek, Zenona 

Ryszarda Nowaka, Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza, Wandy 
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Nowickiej, Kornela Andrzeja Morawieckiego, Zdzisława Kazimierza 

Jankowskiego, Stanisława Majdańskiego, Balli Marzec, Artura Głowackiego. 

III. Kampania wyborcza 

1. Państwowa Komisja Wyborcza jeszcze przed zarządzeniem wyborów podała do 

publicznej wiadomości ustawowe zasady prowadzenia kampanii wyborczej. 

przypomniała w szczególności, że zgodnie z art. 104 Kodeksu wyborczego, 

kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów i że nie może 

być prowadzona na 24 godziny przed dniem głosowania i w dniu głosowania aż do 

jego zakończenia. Wskazała także uprawnienia i rygory prawne dotyczące 

finansowania wyborów apelując do wszystkich potencjalnych podmiotów 

wyborczych o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Niezwłocznie po 

zarządzeniu wyborów Państwowa Komisja Wyborcza w stanowisku z dnia 9 

lutego 2015 r. przypomniała, iż osoby pełniące funkcje publiczne powinny w 

pełnieniu tych funkcji oddzielać czynności związane z kandydowaniem i 

prowadzeniem kampanii wyborczej od wykonywania zadań wynikających ze 

sprawowanej funkcji, a ponadto, że kampanię wyborczą prowadzą na zasadzie 

wyłączności komitety wyborcze i że działania na rzecz promocji kandydata i o 

charakterze agitacyjnym powinny być podejmowanie za zgodą właściwego 

komitetu i finansowane wyłącznie ze środków komitetu. PKW przez cały czas 

trwania kampanii wyborczej przedstawiała i wyjaśniała ponadto w różnych 

formach przepisy prawa wyborczego i procedury wyborcze. Wyjaśnienia i 

informacje w tych sprawach, zwłaszcza o godzinach i sposobie głosowania, były 

przypominane wielokrotnie w internecie, w programach telewizyjnych, radiowych, 

w prasie. Okręgowe komisje wyborcze, a także urzędy gmin informowały o tym 

również w mediach lokalnych i w sposób zwyczajowo przyjęty, np. w miastach – 

wywieszając informacje w budynkach mieszkalnych, a we wsiach – na tablicach 

sołeckich i innych miejscach przeznaczonych na ogłaszanie informacji. Państwowa 

Komisja Wyborcza zajmowała stanowiska i udzielała wyjaśnień w zakresie 
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różnego rodzaju spraw szczegółowych związanych z kampanią wyborczą, agitacją 

wyborczą, audycjami wyborczymi.  

2. Kampania wyborcza, zwłaszcza w ponownym głosowaniu i w dużych 

miejscowościach była aktywna i dynamiczna, ale przebiegała generalnie bez 

incydentów. Kampanię prowadzono w różnych formach i zakresie: na spotkaniach 

kandydatów w wyborcami, na banerach i plakatach wywieszanych w miejscach 

publicznych, przez rozdawanie ulotek, wystąpienia w telewizji i radiu, w 

internecie. W mniejszych miejscowościach formą dominującą były plakaty i ulotki 

wyborcze oraz reprezentacja kandydatów w mediach. W czasie ciszy wyborczej 

miały miejsce nieliczne, odnotowywane także w innych wyborach, zdarzenia 

polegające na przysyłaniu sms-ów, rozrzucaniu ulotek, emisji audycji agitacyjnych 

w lokalnych telewizjach, zaklejaniu plakatów kandydatów. Np. przewodniczący 

obwodowej komisji wyborczej nr 31 w Katowicach (okręg wyborczy nr 39) 

zamieścił w dniu 10 maja br. na portalu społecznościowym w internecie, fotografię 

karty do głosowania na tle ekranu odtwarzającego muzykę jednego z kandydatów 

na Prezydenta RP. Obwodowa komisja dokonała wyboru nowego 

przewodniczącego, o zdarzeniu powiadomiono Policję. W dniu 24 maja br. także 

w Katowicach w internecie zamieszczono wizerunek Prezydenta Komorowskiego i 

napis: „Nie głosuję na Bronisława Komorowskiego”; postępowanie w sprawie 

prowadzi Policja. W Białej Podlaskiej (okręg wyborczy nr 9), w lokalnej telewizji 

„Biała TV” dwukrotnie wyemitowano program ze spotkania z autorem książki 

„Niebezpieczne związki Komorowskiego”. W Zduńskiej Woli (okręg wyborczy nr 

16) w dniu 9 maja 2015 r. zaklejano plakaty kandydata na Prezydenta RP Janusza 

Korwina-Mikke, a w dniu 23 maja 2015 r. w Warszawie uszkodzone zostały 

plakaty wyborcze kandydata Andrzeja Dudy. W Rydzynie (okręg wyborczy nr 48 

w Lesznie) dzieci rozrzucały ulotki promujące jednego z kandydatów. Tego 

rodzaju zdarzenia były jednakże bardzo nieliczne, praktycznie nie wniesiono w 

tych sprawach skarg do okręgowych komisji wyborczych i do Państwowej Komisji 

Wyborczej, nieliczne incydenty odnotowała również Policja.  

IV. Przebieg głosowania oraz ustalenie wyników głosowania w obwodach 
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1. Lokale wyborcze zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

Wywieszono w nich urzędowe obwieszczenia i informacje: o zarejestrowanych 

kandydatach na Prezydenta, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 

siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o sposobie głosowania i warunkach 

ważności głosu, o składzie komisji. We wszystkich lokalach znajdowały się 

pomieszczenia za osłoną bądź parawany i osłony mające zapewnić tajność 

głosowania. Krytyczne opinie wyborców dotyczące lokali wyborczych były 

nieliczne i dotyczyły zwłaszcza małej powierzchni lokalu, niedostatecznego 

oznakowania; braku odświętnego wystroju; w pojedynczych przypadkach estetyki 

urny wyborczej, a nawet ubioru członków komisji obwodowej. Np. w Opolu 

wyborca zgłosił uwagę, że plastikowa urna do głosowania przypomina plastikowy 

kosz i nie licuje z powagą aktu głosowania. Okręgowa Komisja Wyborcza 

w Olsztynie otrzymywała uwagi na niestosowne zachowanie oraz niewłaściwe 

ubiory niektórych członków komisji obwodowych. W sprawach tego rodzaju 

okręgowe komisje podejmowały zawsze stosowne działania wyjaśniające, 

dyscyplinujące itp. W Warszawie (okręg nr 21) niezadowolenie części wyborców 

budziło umieszczanie siedzib kilku komisji obwodowych w jednej placówce 

szkolnej, co traktowano jako utrudnienie w głosowaniu. Tego rodzaju sytuacja 

wynikała jednakże nie z przyczyn organizacyjnych, ale z sytuacji faktycznej w 

nowych dzielnicach i osiedlach, w których nie ma możliwości wyboru lokali na 

siedziby komisji wyborczych.  

2. Karty do głosowania zostały wydrukowane i dostarczone obwodowym komisjom 

wyborczym w sposób określony w wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej 

z dnia 26 stycznia 2015 r. (M.P. poz. 151). Nad należytym merytorycznie 

i technicznie wydrukowaniem kart zapewniona została dokładna kontrola ze strony 

Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego. Karty 

do głosowania zostały należycie wydrukowane i dostarczone do miejsc ich odbioru 

wyznaczonych przez Komisje okręgowe i odpowiednio przekazane przed 

głosowaniem właściwym obwodowym komisjom wyborczym. Uchybienia w tym 

zakresie były nieliczne i polegały zwłaszcza na dostarczeniu komisji obwodowej 

niewłaściwej liczby kart bądź kart z innego obwodu; w pojedynczych przypadkach 
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zgłaszano sygnały o niskiej jakości papieru i druku. Np.: w Bydgoszczy Okręgowa 

Komisja Wyborcza stwierdziła w dniu 9 maja 2015 r. brak 4 paczek z kartami do 

głosowania. Brakującą liczbę kart uzupełniono z puli rezerwowej, o fakcie tym 

niewyjaśnionym przez wykonawcę, powiadomiono Policję. Dla gminy Ustrzyki 

Dolne (okręg nr 29) została wydrukowana podwójna liczba kart do głosowania 

(nadwyżkę przekazano w depozyt do urzędu gminy), natomiast do pojedynczych 

obwodów w miastach Krosno i Jasło i w gminie Solina dostarczono za mało kart 

do głosowania i brakującą ich liczbę Okręgowa Komisja Wyborcza uzupełniła z 

rezerwy. W okręgu wyborczym nr 49 w Pile do 11 obwodów głosowania, a także 

do kilku obwodów w okręgu nr 36 w Gdańsku dostarczono od kilkunastu do 

kilkudziesięciu kart do głosowania mniej od wymaganej liczby; brakujące liczby 

uzupełniono z rezerwy. W przeddzień i w dniu głosowania okręgowe komisje 

wyborcze pełniły dyżury dla udzielania pomocy i informacji obwodowym 

komisjom wyborczym i wyborcom. Dyżury pełnione były również w urzędach 

gmin, przede wszystkim w działach ewidencji ludności, a także w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych w departamencie ewidencji państwowych, w celu 

zapewnienia fachowej pomocy w zakresie ewentualnych kłopotów dotyczących 

spisów wyborców. W tym samym czasie dyżury pełnili też członkowie 

Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowe Biuro Wyborcze.  

3. Przygotowania do otwarcia lokali wyborczych rozpoczęły się odpowiednio 10 i 24 

maja 2015 r., na ogół przed godziną 6.00. Obwodowe komisje wyborcze otrzymały 

spisy wyborców, karty do głosowania, formularze protokołów do głosowania i 

pieczęcie. Komisje policzyły i ostemplowały karty do głosowania, sprawdziły i 

opieczętowały urny wyborcze, rozłożyły spisy wyborców. Lokale wyborcze były 

otwarte od godz. 7.00 do 21.00. W jednym obwodzie głosowania, nr 14 w 

Kowalach, w gminie Skoczów (okręg wyborczy nr 40 w Bielsku-Białej) 

głosowanie w dniu 24 maja 2015 r. z przyczyn losowych przedłużone zostało do 

godz. 22.30; przedłużenie nastąpiło wskutek śmierci wyborcy w lokalu 

głosowania. Inne przejściowe utrudnienia związane z głosowaniem nie 

spowodowały przerwy w głosowaniu i jego przedłużenia. Np. w obwodzie nr 45 w 

Jeleniej Górze (okręg wyborczy nr 2) z powodu dużej liczby wyborców 
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głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, konieczne było 

uzupełnienie z rezerwy liczby kart do głosowania; kilkunastu wyborców czekało w 

związku z tym na oddanie głosu ponad 30 minut, przewodniczący obwodowej 

komisji przeprosił te osoby za zaistniałą sytuację, nie było konieczności 

zarządzenia przerwy w głosowaniu. W pojedynczych przypadkach dokonano 

zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w związku z 

niewykonywaniem zadań, a także z powodu nietrzeźwości. Np. Okręgowa Komisja 

Wyborcza w Warszawie wystąpiła w trybie nadzoru do Prezydenta m.st. 

Warszawy oraz Konsula Generalnego RP w Toronto o odwołanie 4 członków ze 

składu komisji obwodowych w Warszawie i jednej osoby z komisji nr 84 w 

Toronto. W kilku przypadkach od wykonywania czynności odsunięci zostali 

członkowie komisji będący pod wpływem alkoholu np. w obwodach nr 43 w 

Płocku, nr 5 w Sulechowie.  

W ocenie okręgowych komisji wyborczych drobne incydenty i uchybienia, które 

miały miejsce w związku z wyborami Prezydenta RP w dniach 10 maja i 24 maja 

2015 r. nie miały żadnego wpływu na prawidłowy przebieg i wyniki głosowania i 

wyborów.  

W zasadzie nie korzystano z ustawowej możliwości wcześniejszego zakończenia 

głosowania. Przypadki takie były nieliczne i miały miejsce w obwodach o 

charakterze zamkniętym: domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach 

karnych.  

4.  W dniu głosowania, tak do obwodowych, jak i do okręgowych komisji 

wyborczych wpłynęło niewiele skarg i interwencji wyborców, a uwagi zgłoszone 

dotyczyły przede wszystkim nieumieszczenia w spisie wyborców i w związku z 

tym niemożności głosowania. Wnosiły je przeważnie osoby zamieszkujące 

czasowo na danym terenie, które zgodnie z przepisami dopisują się do spisu 

wyborców na własny wniosek złożony w przewidzianym ustawowo terminie, a 

czynności tej nie dokonały. Przyczyną takich sytuacji była w głównej mierze – 

mimo wielokrotnego przypominania – niewiedza o wymogu i terminie dopisania 

się do spisu. Były przypadki nieumieszczenia w spisie osób przebywających w 

szpitalach albo wypisanych ze szpitala bezpośrednio przed dniem głosowania. W 
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tych sprawach, jeśli skargi były zasadne, komisje we współdziałaniu z działami 

ewidencji ludności w gminach podejmowały działania w celu umożliwienia tym 

wyborcom udziału w głosowaniu. Zdarzały się jednostkowe interwencje wyborców 

niedopuszczonych przez komisję do udziału w głosowaniu w związku z podpisem 

złożonym przez innego wyborcę w nieprzeznaczonej dla niego rubryce spisu 

wyborców. W takiej sytuacji obwodowe komisje wyborcze starały się w miarę 

możliwości wyjaśnić i sprostować zaistniałą pomyłkę.  

W głosowaniu w dniu 10 maja 2015 r. w niektórych obwodach za granicą: nr 209 – 

Manchester, nr 192 – Londyn, nr 125 i 126 Monachium, w związku z dużą liczbę 

zarejestrowanych wyborców, w tym głosujących korespondencyjnie, nastąpiło 

znaczne zblokowanie czynności liczenia głosów i ustalenia wyników głosowania. 

Państwowa Komisja Wyborcza przed ponownym głosowaniem zaleciła 

zwiększenie w tych obwodach składów komisji obwodowych. Komisje te w 

ponownym głosowaniu w dniu 24 maja br. korzystały także z pomocy 

organizacyjno-technicznej udzielonej przez urzędy konsularne, sprawnie dokonały 

one czynności policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.  

5. Przy czynnościach głosowania i ustalania wyników głosowania w obwodach mogli 

być obecni mężowie zaufania komitetów wyborczych. Według informacji 

przekazanych Państwowej Komisji Wyborczej przez okręgowe komisje wyborcze 

obecność mężów zaufania w lokalach wyborczych była liczna. Uczestniczyli oni w 

ponad 10 tys. obwodów głosowania, częściej w obwodach w miastach, rzadziej na 

wsi. Na przykład: w okręgu nr 1 (Wrocław) mężowie zaufania byli obecni w 221 

obwodach głosowania, w okręgu nr 5 (Bydgoszcz) w 254 obwodach, w okręgu nr 

14 (Łódź) w 346 obwodach, w okręgu nr 21 (Warszawa) w 890 obwodach, w 

okręgu nr 18 (Kraków) w 800 obwodach, w okręgu wyborczym nr 32 (Białystok) 

w 188 obwodach, w okręgu nr 39 (Katowice) w 588 obwodach, w okręgu nr 42 

(Kielce) w 392 obwodach, w okręgu nr 50 (Szczecin) w 273 obwodach. W 

przeważającej liczbie mężowie zaufania reprezentowali Komitet Wyborczy 

Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Mężowie zaufania z pozostałych 

komitetów wyborczych byli znacznie rzadziej obecni w lokalach wyborczych. 

Mężowie zaufania pełnili funkcję na ogół spokojnie, bez ingerowania w prace 

komisji wyborczej. Rzadko wnosili także zarzuty i uwagi do pracy komisji – 
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zgłoszono je w 140 protokołach głosowania. W ocenie obwodowych i okręgowych 

komisji zarzuty dotyczyły w przeważającej mierze okoliczności niemających 

wpływu na wyniki głosowania oraz kwestii organizacyjnych i technicznych. W 

większości uznano je za niezasadne: np. w obwodzie nr 4 w Pszczynie (okręg nr 40 

Bielsko-Biała) mąż zaufania zgłosił zarzut, iż karty do głosowania były położone 

w taki sposób, że można by niepostrzeżenie zabrać kartę. Komisja dokonała 

ponownie przeliczenia kart, nie stwierdzono różnicy w ich liczbie. W obwodzie nr 

1 w Sulikowie (okręg nr 2 Jelenia Góra) zarzuty męża zaufania dotyczyły 

pieczętowania kart do głosowania; mąż zaufania uważał – wbrew wytycznym - że 

karty powinny być pieczętowane przy wydawaniu ich wyborcom; ponadto wiele 

razy domagał się informacji o liczbie kart nieważnych i o kartach 

niewykorzystanych, przeszkadzał komisji w pracy. W obwodach głosowania nr 15 

w Sopocie, nr 4 i 18 w Stargardzie Gdańskim, nr 5 w Kolbudach, nr 2 w 

Kartuzach, nr 18 w Kwidzynie mężowie zaufania zgłaszali m.in. że wydano 

wyborcy 2 karty do głosowania, żądali udziału w liczeniu podpisów osób 

głosujących oraz przeliczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. 

W okręgu nr 18 (Kraków) w niektórych obwodach mężowie zaufania domagali się 

od komisji wyborczych stosowania zgłoszonych przez nich reguł postępowania, 

np. „ozetowania” strony na której kończy się spis wyborców, tj. postawienia znaku 

„Z” w celu uniemożliwienia dopisania kogokolwiek oraz plombowania okien w 

lokalu wyborczym. Do uwag i zarzutów mężów zaufania odniosły się obwodowe 

komisje wyborcze i okręgowe komisje wyborcze. 

6. Odnotowano aktywne działania Ruchu Kontroli Wyborów skierowane na 

poszukiwanie nieprawidłowości i problemów w przeprowadzaniu wyborów przez 

organy i służby wyborcze. Przed ponownym głosowaniem do Państwowej Komisji 

Wyborczej wpłynęło w tej sprawie obszerne pismo reprezentantki tego ruchu i 

jednocześnie męża zaufania KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza, a 

także pisma-raporty innych uczestników Ruchu Kontroli Wyborów, w których 

przedstawiono szereg krytycznych uwag i spostrzeżeń z przebiegu głosowania w 

wyborach Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r. oraz rady i wnioski dotyczące  

głosowania ponownego. Państwowa Komisja Wyborcza przesłała powyższe 
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raporty przewodniczącym okręgowych komisji wyborczych oraz Pełnomocnikowi 

ds. Wyborów Ministra Spraw Zagranicznych. Odnosząc się do działań członków 

Ruchu Kontroli Wyborów przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w 

Gdyni skomentował, że członkowie Ruchu domagając się takich uprawnień jak 

mężowie zaufania prawdopodobnie otrzymywali od mężów zaufania i członków 

komisji informacje niesprawdzone. Nie znajdując natomiast poważniejszych 

uchybień w sposobie przeprowadzania wyborów przez obwodowe komisji 

wyborcze, Ruch Kontroli Wyborów doszukiwał się błędów i uchybień w sprawach 

niemających żadnego wpływu na przebieg i wynik głosowania. 

7. Przebieg głosowania w wyborach na Prezydenta RP, w szczególności w dniu 24 

maja 2015 r. obserwowali obserwatorzy międzynarodowi. Państwowa Komisja 

Wyborcza wydała zainteresowanym obserwacją 192 zaświadczenia umożliwiające 

wstęp do lokali wyborczych i obserwowania czynności wyborczych – 67 

zaświadczeń przed głosowaniem w dniu 10 maja i 125 przed ponownym 

głosowaniem – 24 maja 2015 r. 

Grupy obserwatorów reprezentowały m. in. Europejską Platformę 

Demokratycznych Wyborów (EPDE) zrzeszającą organizacje monitorujące 

wybory w krajach Partnerstwa Wschodniego, Monitoring-Analytic Group CIFRA 

z Ukrainy, zagraniczne przedstawicielstwo Fundacji Wolność i Demokracja. 

Wśród obserwatorów byli m. in. obserwatorzy litewscy z Wileńskiego Wydziału 

Uniwersytetu w Białymstoku, obserwatorzy z Gruzji, Mołdowy, Ukrainy. 

8. Po zakończeniu głosowania obwodowe komisje dokonały ustalenia wyników 

głosowania i sporządziły protokoły głosowania w obwodach. Ustalone wyniki 

głosowania były niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości przez ich 

wywieszenie w siedzibach komisji, w miejscach łatwo dostępnych dla wyborców. 

Protokoły wyników głosowania w obwodach przewodniczący komisji lub osoby 

upoważnione przekazali w zapieczętowanych kopertach okręgowym komisjom 

wyborczym. W większości miast i gmin odległych od siedziby komisji okręgowej 

zostały utworzone do ich odbioru punkty rejonowe. Zgodnie z wytycznymi 

Państwowej Komisji Wyborczej punkty rejonowe mieściły się w urzędach miast i 

gmin i urzędach dzielnic, a w szczególnych wypadkach w innych budynkach 
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organów administracji samorządowej. Odbioru protokołów – w zamkniętych i 

opieczętowanych kopertach – dokonywały osoby upoważnione przez okręgowe 

komisje wyborcze i dostarczały je komisjom okręgowym. Przy czynnościach tych 

mogli być obecni mężowie zaufania, jednakże w praktyce korzystali oni z tego 

uprawnienia rzadko. 

9. W celu wspomożenia pracy obwodowych komisji wyborczych i zapewnienia 

poprawności arytmetycznej danych w protokołach głosowania było stosowane 

wspomaganie elektroniczne w systemie informatycznym Wsparcie Organów 

Wyborczych (WOW), zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości 

wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych 

na dzień 10 maja 2015 r. (MP poz. 388). System WOW umożliwił obwodowej 

komisji druk szablonu protokołu głosowania oraz wprowadzenie i przechowywanie 

danych zawartych w protokole, wsparcie sprawdzenia poprawności ustalenia 

wyników pod względem zgodności arytmetycznej oraz przekazania danych o 

wynikach głosowania w obwodzie okręgowej komisji wyborczej. 

V. Ustalenie wyników głosowania i wyniku wyborów Prezydenta 

1. Poza nielicznymi przypadkami protokoły głosowania w obwodach zostały  

sporządzone poprawnie. Stwierdzone przez komisje okręgowe 

nieprawidłowości dotyczyły zwykle braków formalnych: nieostemplowania 

protokołu, braku podpisów, niepełnego adresu komisji, itp. Wadliwe protokoły 

zwrócono właściwym komisjom obwodowym i zostały one poprawione.  

2. Okręgowe Komisje Wyborcze na podstawie protokołów głosowania w 

obwodach ustaliły protokolarnie zbiorcze wyniki głosowania w okręgu 

wyborczym. Przy ustalaniu wyników głosowania i sporządzaniu protokołów 

zbiorczych wyników głosowania w okręgach wyborczych mogli uczestniczyć 

mężowie zaufania komitetów wyborczych. Według posiadanych informacji przy 

ustalaniu zbiorczych wyników pierwszego głosowania w dniu 10 maja 2015 r. 

mężowie zaufania rzadko byli obecni. Natomiast przy ustalaniu wyników i 

sporządzaniu przez okręgowe komisje wyborcze zbiorczych wyników 
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ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015 r., obecność mężów zaufania była 

powszechna, w szczególności z Komitetu Wyborczego kandydata na Prezydenta 

RP Andrzeja Dudy. Nie wnieśli oni zarzutów do protokołów. Protokoły 

zbiorczych wyników głosowania wraz z protokołami głosowania ze wszystkich 

obwodów głosowania przewodniczący komisji okręgowych lub upoważnione 

przez nich osoby dostarczyli niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej. 

Informacje o zbiorczych wynikach głosowania okręgowe komisje podały do 

publicznej wiadomości. Okręgowe Komisje Wyborcze przy ustalaniu 

zbiorczych wyników głosowania korzystały z systemu elektronicznego 

Wsparcia Organów Wyborczych w zakresie określonym uchwałą PKW z dnia 

20 kwietnia 2015 r. System WOW umożliwił okręgowym komisjom 

wyborczym kontrolę i sprawowanie nadzoru nad meldunkiem przedwyborczym. 

Poprzez system przekazano informację o liczbie mieszkańców, liczbie 

wyborców którym wydano zaświadczenia o prawie do głosowania, liczbie osób 

skreślonych ze spisu, liczbie wydanych pełnomocnictw do głosowania, liczbie 

wysłanych pakietów wyborczych, liczbie osób dopisanych do spisu na obszarze 

właściwości okręgowej komisji. W dniu głosowania dwukrotnie przekazano 

informację o liczbie wyborców uprawnionych do głosowania oraz liczbie 

wyborców, którym wydano karty do głosowania w trakcie głosowania. Po 

zakończeniu głosowania system Wsparcia Organów Wyborczych pomógł w 

weryfikacji protokołów obwodowych, a następnie w przygotowaniu zestawienia 

liczbowego z obszaru okręgu. Zestawienie to po porównaniu z drugim 

zestawieniem, przygotowanym na podstawie innej metody sprawdzania 

poprawności protokołów obwodowych, pomogło w sporządzeniu protokołu 

zbiorczych wyników głosowania ustalonych przez komisję okręgową. 

3. Po otrzymaniu zbiorczych wyników głosowania od wszystkich okręgowych 

komisji wyborczych i stwierdzeniu prawidłowości ustalonych wyników 

głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 11 maja 2015 r. w późnych 

godzinach wieczornych ustaliła wyniki głosowania i wyniki wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza 

stwierdziła, że w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 10 maja 2015 r. żaden z 
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pośród 11 kandydatów na Prezydenta nie otrzymał więcej niż połowę ważnych 

głosów, w związku z tym, w dniu 24 maja 2015 r. zostanie przeprowadzone 

ponowne głosowania, w którym wybór zostanie dokonany spośród dwóch 

kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę 

głosów, a kandydatami tymi są: Andrzej Sebastian Duda i Bronisław Maria 

Komorowski. Przy ustalaniu wyników byli obecni mężowie zaufania Komitetu 

Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Sebastiana Dudy i 

Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Pawła Piotra Kukiza. 

Wyniki głosowania i wyniki wyborów Państwowa Komisja Wyborcza podała 

do publicznej wiadomości na konferencji prasowej w dniu 11 maja 2015 r. o 

godz. 23.30 oraz przekazała do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obwieszczenie 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania 

i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2015 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 11 maja 2015 r. 

poz. 650 i 705 z dnia 21 maja 2015 r. 

4. Ponowne głosowanie zgodnie z art. 292 §1 i 2 i art. 319 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego, zostało przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. Państwowa 

Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania 

otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła 

protokolarnie w dniu 25 maja 2015 r. o godz. 17.50 wyniki ponownego 

głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przy 

ustalaniu wyników był obecny mąż zaufania Komitetu Wyborczego kandydata 

na Prezydenta RP Andrzeja Sebastiana Dudy oraz przedstawicielka Ruchu 

Kontroli Wyborów i mąż zaufania Komitetu Wyborczego kandydata na 

Prezydenta Pawła Piotra Kukiza. Na podstawie wyników ustalonych w 

protokole głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza zgodnie z art. 317 § 1 

Kodeksu wyborczego, podjęła uchwałę stwierdzającą wybór Andrzeja 

Sebastiana Dudy na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki głosowania i 

wyborów Państwowa Komisja Wyborcza podała w tym samym dniu o godz. 

18.00 do publicznej wiadomości na konferencji prasowej oraz podczas 
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uroczystego wręczenia w dniu 29 maja br. Prezydentowi-elektowi uchwały 

stwierdzającej wynik wyborów. 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. o 

wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 26 maja 

2015 r. poz. 725. 

5. Państwowa Komisja Wyborcza informowała w okresie kampanii wyborczej o 

pracach i problemach związanych z przygotowaniem wyborów i 

wykonywaniem czynności wyborczych. Komisja odbyła 8 konferencji 

prasowych poświęconych problematyce wyborów, w tym bezpośrednio przed 

wyborami – 8 i 22 maja 2015 r. W dniach głosowania – 10 i 24 maja br. 

Komisja podawała dwukrotnie, o godz. 13.30 i 18.00, informacje o frekwencji 

wyborczej i przebiegu głosowania.  

* * * 

Na podstawie posiadanych dokumentów i uzyskanych informacji o przebiegu 

głosowania i wyborów w dniach 10 i 24 maja 2015 r. Państwowa Komisja 

Wyborcza nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które mogły wywrzeć 

wpływ na wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, przeprowadzonych w wyżej podanych dniach 10 i 24 maja 2015 r.  

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 

Wojciech Hermeliński    ............................................................ 

Zastępcy Przewodniczącego 

Wiesław Kozielewicz    ........................................................... 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej 

Zbigniew Cieślak     ........................................................... 

Wojciech Kręcisz     ........................................................... 

Janusz Niemcewicz     ........................................................... 
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1) Wykaz rozporządzeń stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.; 

Załączniki:  

2) Wykaz uchwał Państwowej Komisji Wyborczej stosowanych w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.; 

3) Obwieszczenia PKW: 

- z dnia 11 maja 2015 r. 

 i z dnia 25 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta RP.
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Rozporządzenia 

Załącznik nr 1 do sprawozdania 

stosowane w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.: 

1. z dnia 27 marca 2015 r. - w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach 
Prezydenta RP dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 
471) 

Ministra Spraw Zagranicznych 

2. z dnia 9 marca 2015 r. - w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za 
granicą (Dz. U. poz. 365) 

3. z dnia 23 lutego 2015 r. - w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków 
konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu 
(Dz. U. poz. 292) 

4. z dnia 23 lutego 2015 r. - w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowani 
korespondencyjnym za granicą (Dz. U. poz. 293) 

5. z dnia 9 marca 2015 r. – w sprawie przesyłek w głosowaniu za granicą (Dz. U. 
poz. 362) 

6. z dnia 23 lutego 2015 r. – w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków 
konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu 
(Dz. U. poz. 292) 

7. z dnia 23 lutego 2015 r. – w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu 
korespondencyjnym za granicą (Dz. U. poz. 293) 

8. z dnia 21 stycznia 2015 r. – w sprawie przesyłek w głosowaniu 
korespondencyjnym w kraju (Dz. U. poz. 131) 

Ministra Spraw Administracji i Cyfryzacji 

9. z dnia 21 stycznia 2015 r. – w sprawie przesyłek w głosowaniu 
korespondencyjnym w kraju (Dz. U. poz. 131) 

10. z dnia 20 stycznia 2015 r. – w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji 
wykazu pakietów wyborczych (Dz. U. poz. 120) 

11. z dnia 20 stycznia 2015 r. - w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania 
kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem 
głosowania (Dz. U. poz. 119) 
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12. z dnia 28 sierpnia 2014 r. – w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu 
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1152) 

Ministra Spraw Wewnętrznych 

13. z dnia 29 grudnia 2014 r. – w sprawie spisu wyborców (Dz. U. poz. 5) 
14. z dnia 27 lipca 2011 r. – w sprawie zapewnienia PKW wykonywania zadań 

związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem 
spisów wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 943) 

15. z dnia 27 lipca 2011 r. – w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania 
przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej 
danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941) 

16. z dnia 22 lipca 2011 r. – w sprawie współdziałania terenowych organów 
administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym (Dz. U. Nr 158, poz. 940) 

17. z dnia 28 lipca 2011 r. – w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, do 
Parlamentu Europejskiego w RP, do organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 
936) 

18. z dnia 13 listopada 2013 r. – w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i 
udostępniania dokumentów z wyborów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1499) 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

19. z dnia 12 września 2011 r. – w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz 
rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze (Dz. U. z 2011 r. Nr 193, 
poz. 1144) 

Ministra Finansów 

20. z dnia 31 sierpnia 2011 r. – w sprawie zawiadamiania gmin o osobach 
pozbawionych prawa wybierania (Dz. U. Nr 1184, poz. 1091) 

Ministra Sprawiedliwości 

21. z dnia 29 lipca 2011 r. – w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 
938) 

Ministra Infrastruktury 
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22. z dnia 12 lipca 2011 r. – w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu 
przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu 
postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu 
przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i 
telewizji (Dz. U. Nr 154 ze zm.) 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

 
 
 
        
 

Załącznik nr 2 do sprawozdania 

 
Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej stosowane w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.: 

1. z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w 
ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015 r. 
(MP poz. 408); 

2. z dnia 20 kwietnia 2015 r. - w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania 
techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 
maja 2015 r. (MP poz. 382); 

3. z dnia20 kwietnia 2015 r. – w sprawie zarządzenia druku kart  do głosowania w 
wyborach Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r. (MP poz. 381); 

4. z dnia 14 kwietnia 2015 r. - w sprawie liczby kandydatów na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
(MP poz. 368); 

5.  z dnia 8 kwietnia 2015 r. - w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez 
okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w 
trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o 
liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach 
głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 
dzień 10 maja 2015 r. (MP poz. 369); 

6. z dnia 1 kwietnia 2015 r. - w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej 
komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i 
protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach 
morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 10 maja 2015 r. (MP poz. 346); 
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7. z dnia 1 kwietnia 2015 r. – w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej 
Komisji Wyborczej Nr 21 w Warszawie wyników głosowania i protokołów z 
obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 
dzień 10 maja 2015 r. (MP poz. 345); 

8. z dnia 27 marca 2015 r. - w sprawie sposobu postępowania z kopertami 
zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym za 
granicą (MP poz. 328); 

9. z dnia 23 marca 2015 r. – w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji 
wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów 
Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (MP poz. 301); 

10. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 17 marca 2015 r. o utworzonych 
komitetach wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi 
na dzień 10 maja 2015 r. (MP poz. 293); 

11. z dnia 9 marca 2015 r. – w sprawie powołania okręgowych komisji 
wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 
dzień10 maja 2015 r. (MP poz. 332 i 333); 

12. z dnia 9 marca 2015 r. – w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji 
wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia 
głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach 
Prezydenta RP (MP poz. 300); 

13. z dnia 9 marca 2015 r. – w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania 
do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu 
RP, w wyborach Prezydenta RP oraz w wyborach do Parlamentu RP (MP 
poz..278); 

14. z dnia 23 lutego 2015 r. – w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie 
głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta RP (MP 
poz.253); 

15. z dnia 23 lutego 2015 r. – w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart 
do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach 
morskich w wyborach Prezydenta RP (MP poz.255); 

16. z dnia 23 lutego 2015 r. – w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart 
do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach 
Prezydenta RP (MP poz. 252); 

17. z dnia 23 lutego 2015 r. – w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych 
powoływanych w wyborach Prezydenta RP (MP poz. 254); 

18. z dnia 9 lutego 2015 r. – w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych 
komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP 
(MP poz. 227); 
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19. z dnia 9 lutego 2015 r. – w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na 
pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, 
oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania 
korespondencyjnego (MP poz. 211 i 384); 

20. z dnia 9 lutego 2015 r. – zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania 
obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w 
kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz 
Parlamentu Europejskiego (MP poz. 223); 
20a. z dnia 11 kwietnia 2011 r. – w sprawie powoływania obwodowych komisji 
wyborczych w obwodach utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do 
Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego (MP poz. 345); 

21. z dnia 26 stycznia 2015 r. – w sprawie wzorów kart do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Braille`a, w wyborach Prezydenta RP (MP poz. 
154); 

22. z dnia 26 stycznia 2015 r. – w sprawie wzorów kart do głosowania dla 
obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 
w wyborach Prezydenta RP (MP poz. 153); 

23. z dnia 26 stycznia 2015 r. – w sprawie wzorów protokołów głosowania i 
protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta RP w 
2015 r. (MP poz. 159); 

24. z dnia 26 stycznia 2015 r. – w sprawie określenia właściwości miejscowej, 
numerów oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach 
Prezydenta RP w 2015 r. (MP poz. 152); 

25. z dnia 26 stycznia 2015 r. – w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do 
głosowania oraz wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących 
dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania 
sporządzonymi w alfabecie Braille`a obwodowym komisjom wyborczym, 
utworzonym w kraju w wyborach prezydenta RP w 2015 r. (MP poz. 151); 

26. z dnia 16 maja 2011 r. – w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych 
komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich 
statkach morskich; 

27. z dnia 16 maja 2011 r. – w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych 
komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą; 

28. z dnia 21 marca 2011 r. – w sprawie regulaminu PKW; 
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29. z dnia 14 marca 2011 r. – w sprawie należności pieniężnych przysługujących 
członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w 
wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu 
Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy (MP Nr 
23, poz. 252 i z 2014 r.). 
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