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WZÓR 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Okręg wyborczy nr   Okręgowa Komisja Wyborcza w/we*)  

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM 

NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Wyniki głosowania w okręgu wyborczym ustalono w dniu .................................... 20....... r. 

I. 

Głosowanie przeprowadzono w ............... obwodach głosowania i na podstawie protokołów głosowania 

otrzymanych od wszystkich rejonowych komisji wyborczych Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące 

wyniki głosowania w okręgu: 

1 
Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze  

kart do głosowania 
       

2 
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia 

głosowania 
       

2a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców         

2b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców        

3 Liczba niewykorzystanych kart do głosowania        

4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania.        

4a w tym w części A spisu wyborców        

4b w tym w części B spisu wyborców        

5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika         

6 
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia  

o prawie do głosowania 
       

7 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze        

8 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym        

8a 
Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których 

nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 
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8b 
Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których 

oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 
       

8c 
Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których 

nie było koperty na kartę do głosowania 
       

8d 
Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których 

znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 
       

8e 
Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 

wrzuconych do urny 
       

9 Liczba kart wyjętych z urny        

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

w głosowaniu korespondencyjnym 
       

10 Liczba kart nieważnych        

11 Liczba kart ważnych        

12 Liczba głosów nieważnych        

12a 
w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub 

większej liczby kandydatów z różnych list 
       

12b 
w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego 

kandydata  
       

12c 
w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska 

kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona 
       

13 
Liczba głosów ważnych 

oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 
       

 

II. 

14. Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonych na nich kandydatów oddano 

następujące liczby głosów ważnych: 

Lista nr ................ — ...................................................................................................................... 
 (nr listy)  (oznaczenie listy nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego) 

Liczba głosów ważnych oddanych na listę:        

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Razem        

Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów z danej listy (rubryka „Razem”) równa się liczbie głosów 

ważnych oddanych na tę listę. Wyjątek od tej zasady może dotyczyć listy, na której znajduje się nazwisko 

kandydata skreślonego z listy. 
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Lista nr ................ — ...................................................................................................................... 
 (nr listy)  (oznaczenie listy nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego) 

Liczba głosów ważnych oddanych na listę:        

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Razem        

Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów z danej listy (rubryka „Razem”) równa się liczbie głosów 

ważnych oddanych na tę listę. Wyjątek od tej zasady może dotyczyć listy, na której znajduje się nazwisko 

kandydata skreślonego z listy. 

 

Lista nr ................ — ...................................................................................................................... 
 (nr listy)  (oznaczenie listy nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego) 

Liczba głosów ważnych oddanych na listę:        

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Razem        

Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów z danej listy (rubryka „Razem”) równa się liczbie głosów 

ważnych oddanych na tę listę. Wyjątek od tej zasady może dotyczyć listy, na której znajduje się nazwisko 

kandydata skreślonego z listy. 



—     — 

 

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy 

 

III. 

 15.*) Komisja stwierdza, że nie otrzymała w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania wyników 

głosowania z następujących obwodów głosowania utworzonych za granicą/na polskich statkach 

morskich*): 

Obwód nr ......... z siedzibą  ...................................................................................................................... , 

 

Obwód nr ......... z siedzibą  ...................................................................................................................... , 

tj. łącznie z ......... obwodów głosowania. Przyczyną nieuzyskania wyników głosowania było: 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Zgodnie z art. 353 § 2 Kodeksu wyborczego, głosowanie w tych obwodach uznaje się za niebyłe 

i w związku z tym obwody te nie zostały wykazane w liczbie obwodów, w których przeprowadzono 

głosowanie. 

 16.**) Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli 

nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania”:  .................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji: 

1)  ....................................................................................................   .............................................................  
 (nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji) (podpis) 

2)  ....................................................................................................   .............................................................  

3)  ....................................................................................................   .............................................................  

4)  ....................................................................................................   .............................................................  

5)  ....................................................................................................   .............................................................  

6) *) ..................................................................................................   .............................................................  

7) *) ..................................................................................................   .............................................................  

8) *) ..................................................................................................   .............................................................  

9) *) ..................................................................................................   .............................................................  

10) *) ..................................................................................................   .............................................................  

11) *) ..................................................................................................   .............................................................  

(pieczęć Komisji) 

 

                                                           
*) Niepotrzebne skreślić lub pominąć. 
**) Jeżeli treść nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w miejscu przeznaczonym 

na wpisanie adnotacji. 


