
Załącznik nr 8 

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ …………………….. 

 

PROTOKÓŁ  

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia ………………………. 20 …. r. 

zbiorczych wyników głosowania na listy kandydatów na posłów w skali kraju 

 

Zgodnie z art. 231 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, co następuje. 

I. 

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień ……………….………, 

na wszystkie listy kandydatów na posłów oddano w skali kraju ………….………. głosów ważnych. 

II. 

 

Na poszczególne listy kandydatów na posłów oddano w skali kraju głosów ważnych: 

1) listy nr …. zgłoszone przez komitet wyborczy …………………………………..……….. 

oddano …… głosów, to jest ……% 

2) listy nr …. zgłoszone przez komitet wyborczy ………………………………..…………… 

oddano ……. głosów, to jest …..% 

3) listy(-a) nr …. zgłoszone(-a) przez komitet wyborczy ………………………………..……… 

oddano ……. głosów, to jest …..% 

4) ………. 

III. 

Następujące listy kandydatów na posłów spełniają warunki do uczestniczenia w podziale mandatów 

w okręgach wyborczych: 

1) listy zgłoszone przez komitety wyborcze partii politycznych oraz komitety wyborcze 

wyborców, które otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju (art. 196 

§ 1 Kodeksu wyborczego): 

- listy nr ….. zgłoszone przez Komitet Wyborczy ………………………………………….. 

- listy nr ….. zgłoszone przez Komitet Wyborczy ………………………………………….. 

- listy nr ….. zgłoszone przez Komitet Wyborczy …………………………………………..; 

2) listy zgłoszone przez koalicyjne komitety wyborcze, które otrzymały co najmniej 8% 

ważnie oddanych głosów w skali kraju (art. 196 § 2 Kodeksu wyborczego): 

- listy nr ….. zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy ……………………..……… 
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- listy nr ….. zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy …………………..………… 

- listy nr ….. zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy ……………………………*)/; 

3) lista nr ….. zarejestrowana w okręgu wyborczym nr ….. zgłoszona przez Komitet Wyborczy 

Wyborców …………………………, utworzony przez wyborców zrzeszonych 

w zarejestrowanej organizacji mniejszości narodowej (art. 197 § 1 Kodeksu wyborczego); 

…) lista nr ….. zarejestrowana w okręgu wyborczym nr ….. zgłoszona przez Komitet Wyborczy 

Wyborców …………………………, utworzony przez wyborców zrzeszonych 

w zarejestrowanej organizacji mniejszości narodowej (art. 197 § 1 Kodeksu wyborczego). 

 

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji: 

 

   

 

 

 

 

 

(pieczęć Komisji) 

 


