
Załącznik do protokołu wyborów  

posłów w okręgu wyborczym 

Okręg wyborczy nr ....... 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

w .................................................................. 
 (siedziba okręgowej komisji wyborczej) 

obejmujący ............... mandatów 
 (liczba) 

Zestawienie 

wyników głosowania i podziału mandatów 

pomiędzy listy kandydatów na posłów 

sporządzone dnia ........................ 20..... r. przez Okręgową Komisję Wyborczą 

w .................................................... 

1. Na podstawie zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej, które listy 

kandydatów na posłów spełniają warunek uprawniający do uczestniczenia 

w podziale mandatów, Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdza, 

że do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgu uprawnione są następujące 

listy kandydatów na posłów: 

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

Lista nr ......... zgłoszona przez ............................................................................ 

Lista nr ......... zgłoszona przez ............................................................................ 

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

2. Wyliczenie ilorazów wyborczych (art. 232 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego) 

oraz przypadających mandatów dla uprawnionych list kandydatów na posłów 

jest następujące:*) 

Lista nr ... 

Liczba głosów ważnych oddanych 

na tę listę 

x = ........................... 

Wyliczony iloraz: 

x : 1 = ................... 

x : 2    = ................... 

x : 3    = ................... 

x :       = ................... 
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Lista nr ... 

Liczba głosów ważnych oddanych 

na tę listę 

x = ........................... 

Wyliczony iloraz: 

x : 1 = ................... 

x : 2    = ................... 

x : 3    = ................... 

x :       = ................... 

… 

3. Szereg kolejno największych liczb (ilorazów wyborczych) jest następujący:*) 

1) ...................... odpowiada liście nr .............. 

2) ...................... odpowiada liście nr .............. 

3) ...................... odpowiada liście nr .............. 

......................... odpowiada liście nr .............. 

4. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym 

listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze: 

................... mandat(-y/-ów) dla listy nr ...... **) 
(liczba) 

................... mandat(-y/-ów) dla listy nr ........ 

................... mandat(-y/-ów) dla listy nr ........ 

................... mandat(-y/-ów) dla listy nr ........ 

5. Wobec uzyskania równych ilorazów wyborczych (art. 232 § 2 Kodeksu 

wyborczego) przez listę nr ......, listę nr ......, listę nr ........: 

1) mandat(-y/-ów) przyznano liście nr ......, liście nr ........., liście nr ......., 

na którą(-e) oddano najwięcej głosów ważnych,***) 

2) mandat(-y/-ów) przyznano liście nr ......, liście nr....., liście nr ...., na którą(-e) 

oddano taką samą liczbę głosów ważnych, lecz która(-e) uzyskała(-y) więcej 

głosów ważnych w większej liczbie obwodów głosowania.***) 
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Przy sporządzaniu zestawienia obecni byli:  

1) .............................................................. ............................ 

(nazwisko, imiona; funkcja w Komisji)  (podpis) 

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

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

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

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

6) .............................................................. ............................ 

7) .............................................................. ............................ 

8) .............................................................. ............................ 

9) .............................................................. ............................ 

10) .............................................................. ............................ 

11) .............................................................. ............................ 

(pieczęć Komisji) 

 

______________ 

*) Wyliczenia ilorazów wyborczych dokonuje się w liczbie równej liczbie mandatów w okręgu wyborczym, 

powiększonej o 4 ilorazy. 

**) Listy wpisuje się według kolejności ich numerów. 

***) Niepotrzebne skreślić. 


