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 USTAWA
z dnia 5 stycznia 2011 r.

KODEKS WYBORCZY1

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 684; 
zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 130; z 2019 r. poz. 1504)

1 Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 93/109/WE 
z 6 grudnia 1993 r. ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa do głosowania 
i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających 
miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami oraz dyrek-
tywy Rady 94/80/WE z 19 grudnia 1994 r. ustanawiającej szczegółowe zasady korzystania 
z prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii zamiesz-
kałych w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami.



KODEKS WYBORCZY

OSTATNIE ZMIANY:
• 1 stycznia 2019 r., z pierwszym dniem kadencji Sejmu nastêpuj¹cej po ka-

dencji, w czasie której niniejsza ustawa wesz³a w ¿ycie – ustawa z 11 stycznia 
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiêkszenia udzia³u obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
(Dz.U. poz. 130 ze zm.)

• 13 lutego 2019 r. –  ustawa z 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wybor-
czy (Dz.U. poz. 273)

• 12 kwietnia 2019 r.  – obwieszczenie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 22 lutego 2018 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wy-
borczy (Dz.U. poz. 684)

• 10 sierpnia 2019 r. – ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy 
oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. poz. 1504)
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Dział I
Przepisy wstępne

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Zakres regulacji

Art. 1. Kodeks wyborczy okreś la zasady i tryb zgłaszania kandydatów, 
przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów:

1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
3) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;
5) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zasada osobistego głosowania

Art. 2. W wyborach głosować można tylko osobiście, chyba że kodeks 
stanowi inaczej.

Jednokrotne głosowanie w tych samych wyborach

Art. 3. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz.

Dzień głosowania

Art. 4. Wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy.
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Definicje legalne

Art. 5. Ilekroć w kodeksie jest mowa o:
1) wyborach – należy przez to rozumieć wybory do Sejmu i do Senatu, wy-

bory Prezydenta Rzeczypospolitej, wybory do Parlamentu Europejskiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast;

2) referendach – należy przez to rozumieć referenda ogólnokrajowe i refe-
renda lokalne;

3) organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – należy 
przez to rozumieć, odpowiednio, rady gmin, rady powiatów i sejmiki 
województw;

4) radzie gminy – należy przez to rozumieć także radę miasta na prawach 
powiatu;

5) radzie – należy przez to rozumieć także sejmik województwa;
6) wójcie – należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta miasta;
7) zakładzie leczniczym – należy przez to rozumieć zakład leczniczy, w któ-

rym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świad-
czenia szpitalne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
inne niż świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 
i 2219);

8) domu pomocy społecznej – należy przez to rozumieć także placówkę 
zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewle-
kle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 
z późn. zm.);

9) stałym zamieszkaniu – należy przez to rozumieć zamieszkanie w okreś-
lonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu;

10) numerze ewidencyjnym PESEL – należy przez to rozumieć, w odniesie-
niu do obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, 
numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

11) wyborcy niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć wyborcę o ogra-
niczonej sprawności fizycznej, psychicznej, umysłowej lub w zakresie 
zmysłów, która utrudnia mu wzięcie udziału w wyborach;

Art. 5
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12) znaku „x” – rozumie się przez to co najmniej dwie linie, które przecinają 
się w obrębie kratki;

13)2 obwodowej komisji wyborczej – należy przez to rozumieć odpowiednio 
obwodową komisję wyborczą, o której mowa w art. 181a § 1  pkt 1, lub 
obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwo-
dzie albo obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania 
w obwodzie, o których mowa w art. 181a § 1 pkt 2.

Zwolnienie z opłat administracyjnych i kosztów sądowych

Art. 6. Wszelkie pisma oraz postępowanie sądowe i administracyjne 
w sprawach wyborczych są wolne od opłat administracyjnych i kosztów są-
dowych.

Tłumaczenie dokumentów na język polski

Art. 7. Dokumenty wymagane na podstawie przepisów kodeksu niespo-
rządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na 
język polski.

Przekazywanie, przechowywanie i udostępnianie 
dokumentów z wyborów

Art. 8. § 1. Dokumenty z wyborów są przekazywane do archiwów pań-
stwowych i mogą być udostępniane.

§ 1a. Dokumenty z wyborów są przechowywane przez okres co najmniej 
5 lat.

§ 2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej oraz Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwowych, okreś li, w drodze rozporządzenia, sposób 
przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów, ze 
szczególnym uwzględnieniem okresu, po jakim muszą być one przekazywane do 
archiwów państwowych, potrzeby ochrony przekazywanych, przechowywanych 
materiałów i zawartych w nich danych oraz podmiotów, którym dokumenty 
mogą być udostępniane.

2 Art. 5 pkt 13 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z 31 stycznia 2019 r. (Dz.U. poz. 273) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2019 r.

Art. 6–8
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