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Państwowa Komisja Wyborcza zgodnie z art. 278 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 

Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), przedstawia sprawozdanie z 

wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 

dniu 6 marca 2016 r. w okręgu wyborczym nr 59 w województwie podlaskim. 
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Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej  

z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 

dniu 6 marca 2016 r. w okręgu wyborczym nr 59 w woj. podlaskim z siedzibą Okręgowej 

Komisji Wyborczej w Białymstoku. 

 

1. Wybory zarządził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 

grudnia 2015 r.; wyznaczył datę wyborów na dzień 6 marca 2016 r. i ustalił 

kalendarz czynności wyborczych. Postanowienie Prezydenta zostało ogłoszone w 

Dzienniku Ustaw z dnia 4 stycznia  2016 r. poz. 4. Wybory przeprowadzono na 

podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 

112, z późn. zm.). Wybierano jednego senatora. Obwieszczenia Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. informujące o postanowieniu 

Prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających oraz o okręgu 

wyborczym nr 59 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku, a 

także komunikat o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców zostały 

niezwłocznie podane do wiadomości na obszarze okręgu wyborczego oraz na 

stronie internetowej www.pkw.gov.pl. Komunikat o liczbie wyborców ogłoszony 

został także w Monitorze Polskim poz. 48. 

2. Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 170 § 3 w związku z art. 262 § 3 

Kodeksu wyborczego, uchwałą z dnia 12 stycznia 2016 r. powołała w celu 

przeprowadzenia wyborów Okręgową Komisję Wyborczą w Białymstoku. W skład 

Komisji weszło 5 sędziów: 4 sędziów zgłoszonych przez Ministra Sprawiedliwości 

(2 sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku i po 1 z Sądów Okręgowych w 

Łomży i Suwałkach); przewodniczącym Komisji został z urzędu, zgodnie z art. 

170 § 1 Kodeksu wyborczego  Komisarz wyborczy w Białymstoku sędzia Sądu 

Okręgowego w Białymstoku.  

3. Kandydatów na senatora zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego (art. 204 § 2, 

4 i 6) mogły zgłaszać komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety 

wyborcze partii politycznych oraz komitety wyborcze wyborców, które w 

ustawowym terminie do dnia 16 stycznia 2016 r. zawiadomiły Państwową Komisję 

http://www.pkw.gov.pl/�
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Wyborczą o zamiarze udziału w wyborach i utworzeniu w tym celu komitetu 

wyborczego, i uzyskały potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia. Państwowa 

Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia i potwierdziła utworzenie 8 komitetów 

wyborczych: 6 komitetów wyborczych partii politycznych oraz 2 komitetów 

wyborczych wyborców – w kolejności złożenia zawiadomień: 

Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, 

Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, 

Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, 

Komitetu Wyborczego Nowoczesna Ryszarda Petru, 

Komitetu Wyborczego Samoobrona, 

Komitetu Wyborczego Wyborców Szary Obywatel, 

Komitetu Wyborczego KORWiN Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i 

Nadzieja, 

Komitetu Wyborczego Wyborców „Praca i Przyszłość – Jerzy Ząbkiewicz 

Senatorem Twojego Regionu. 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 stycznia 2016 r. o 

komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do 

Senatu w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonymi na dzień 6 marca 2016 r. został 

podany na stronie internetowej www.pkw.gov.pl oraz ogłoszony w Monitorze 

Polskim poz. 93. 

4. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 26 stycznia 2016 r. do godz. 2400 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Białymstoku przyjmowała od pełnomocników 

komitetów wyborczych zgłoszenia kandydatów na senatora do rejestracji. W dniu 

20 stycznia 2016 r. Okręgowa Komisja Wyborcza podała do publicznej 

wiadomości komunikat o terminie i godzinach przyjmowania zgłoszeń 

kandydatów do rejestracji. Zarejestrowano 6 kandydatów na senatora, zgłoszonych 

przez: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy Polskie 

Stronnictwo Ludowe, Komitet Wyborczy KORWiN, Komitet Wyborczy 

Samoobrona, Komitet Wyborczy Wyborców Szary Obywatel, Komitet Wyborczy 

Wyborców „Praca i Przyszłość”- Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego Regionu. 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2016 r. o 

http://www.pkw.gov.pl/�
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zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 59 w 

wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. 

zostało rozplakatowane na obszarze okręgu wyborczego oraz podane w Internecie. 

5. W ustawowym terminie do dnia 5 lutego 2016 r. podano do wiadomości publicznej 

na obszarze okręgu wyborczego informacje o numerach i granicach obwodów 

głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o obwodach 

właściwych do głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Utworzono ogółem 385 obwodów głosowania.  

6. Na podstawie stałego rejestru wyborców w terminie ustawowym zostały 

sporządzone spisy wyborców. Informacje o sporządzeniu spisu zostały przekazane 

do wiadomości wyborców przez podanie na stronach internetowych Biuletynu 

Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń. Spisy sporządzono 

w sposób prawidłowy. Zainteresowanie wyborców sprawdzaniem spisów 

wyborców było znikome. Nie odnotowano skarg dotyczących prowadzenia rejestru 

i spisu wyborców. W dniu głosowania na obszarze okręgu wyborczego 

zamieszkiwało 381 382 wyborców. Ze spisów wyborców z powodu zgonu, 

wymeldowania się, wpisania do rejestru wyborców lub dopisania do spisu 

wyborców w innej gminie, umieszczenia w spisie w innym obwodzie głosowania 

bądź w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej lub w zakładzie karnym skreślono 

1552 wyborów, dopisano 1148 i wydano 92 zaświadczenia o prawie do 

głosowania.  

Do właściwych organów gminy wpłynęło 28 wniosków o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa oraz 11 o umożliwienie głosowania korespondencyjnego. 

7. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z zachowaniem terminu ustawowego 

powołali 385 obwodowych komisji wyborczych: 28 komisji liczyło po 5 osób, 105 

po 6 osób, 252 po 7 osób. Komitety wyborcze zgłosiły do składów komisji ponad 

2500 swoich przedstawicieli.  

8. Państwowa Komisja Wyborcza zapewniła nadzór i pomoc w przygotowaniu i 

przeprowadzeniu wyborów. Niezwłocznie po zarządzeniu wyborów zostały 

wydane i zamieszczone na stronie internetowej www.gov.pkw.pl szczegółowe 

http://www.gov.pkw.pl/�
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informacje i wyjaśnienia o obowiązujących przepisach prawnych, uprawnieniach 

wyborców niepełnosprawnych, zasadach finansowania kampanii wyborczej. 

Przypominano w nich przepisy dotyczące biernego i czynnego prawa wyborczego, 

sporządzania spisu wyborców, zgłaszania i rejestrowania kandydatów na senatora, 

prowadzenia kampanii wyborczej i gospodarki finansowej. Podano w 

szczególności, iż prawo wybierania senatora w wyborach uzupełniających mają 

wyłącznie wyborcy stale zamieszkali na obszarze okręgu wyborczego nr 59 i ujęci 

w stałych rejestrach wyborców w gminach leżących na terenie tego okręgu. 

Wskazano także, iż w spisach wyborców będą wpisani z urzędu wyborcy 

zameldowani w danej gminie na pobyt stały oraz wyborcy, którzy stale 

zamieszkują w tej gminie bez zameldowania na pobyt stały i dopisali się do 

rejestru wyborców na własny wniosek. Do spisu wyborców wpisywani są również 

na własny wniosek wyborcy przebywający w okresie wyborów w innej gminie niż 

gmina położona na obszarze okręgu wyborczego nr 59, w której są ujęci w 

rejestrze wyborców oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, stale przebywający na 

obszarze gminy. 

Przypominając zasady zgłaszania kandydatów na senatora podkreślono, że 

kandydatów mogą zgłaszać wyłącznie komitety wyborcze, których utworzenie 

zostało potwierdzone przez Państwową Komisję Wyborczą, przy czym komitet 

wyborczy wyborców może utworzyć nie mniej niż 15 osób mających prawo 

wybierania i utworzenie komitetu musi zostać poparte podpisami co najmniej 

1 000 wyborców zamieszkałych na obszarze okręgu nr 59. Każdy komitet 

wyborczy może zgłosić tylko jednego kandydata, kandydat musi być obywatelem 

polskim mającym prawo wybierania i najpóźniej w dniu wyborów osiągnąć wiek 

30 lat. Zgłoszenie kandydata wymaga poparcia podpisami co najmniej 2000 

wyborców stale zamieszkałych w okręgu wyborczym nr 59.  

Opracowano i podano na stronie internetowej wzory dokumentów zgłoszenia 

komitetu wyborczego i zgłoszenia kandydata. W odrębnej informacji zostały 

przypomniane ustawowe uprawnienia przysługujące wyborcom 

niepełnosprawnym: prawo do uzyskania informacji o obwodach głosowania 

przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i warunkach dopisania do 
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spisu wyborców w wybranym obwodzie, o terminie, godzinach i formach 

głosowania, o komitetach wyborczych uczestniczących w wyborach i o 

zarejestrowanych kandydatach. Ponadto opracowano i opublikowano informacje: o 

warunkach i procedurze głosowania korespondencyjnego, głosowania przez 

pełnomocnika, głosowania przy pomocy nakładki na kartę do głosowania 

sporządzonej w alfabecie Braille'a, o korzystaniu w trakcie głosowania w lokalu 

wyborczym z pomocy innej osoby.  

Wyjaśnienia szczegółowe zostały poświęcone problematyce prowadzenia przez 

komitety wyborcze kampanii wyborczej i gospodarce finansowej podmiotów 

wyborczych. Przypomniano, że prawo do prowadzenia kampanii wyborczej 

przysługuje, na zasadzie wyłączności, komitetowi wyborczemu. Wszelkie 

czynności związane z pozyskiwaniem środków finansowych, dokonywaniem 

wydatków na organizowanie spotkań przedwyborczych i promocją poszczególnych 

kandydatów mogą być prowadzone tylko przez komitety wyborcze. Komitet 

wyborczy obowiązany jest gromadzić środki finansowe wyłącznie na rachunku 

bankowym. Środki finansowe komitetu wyborczego partii politycznej i 

koalicyjnego komitetu wyborczego mogą pochodzić tylko z Funduszu 

Wyborczego, a środki finansowe komitetu wyborczego wyborców – wyłącznie z 

wpłat osób fizycznych obywateli polskich stale zamieszkałych na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz z kredytów bankowych zaciągniętych przez 

komitet. Wpłat na rzecz komitetu wyborczego można dokonywać jedynie czekiem 

rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą, a łączna sum wpłat od osoby 

fizycznej nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę 

w dniu poprzedzającym ogłoszenie postanowienia o zarządzeniu wyborów, tj. 

kwoty 27 750 zł; natomiast suma wpłat od kandydata na senatora nie może być 

wyższa od 45-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. kwoty 83 250 zł. 

Wysokość wydatków komitetu wyborczego na kampanię wyborczą jest 

ograniczona limitem, który zgodnie z art. 259 § 1 Kodeksu wyborczego, oblicza 

się przez pomnożenie liczby wyborców w kraju ujętych w rejestrach wyborców 

przez kwotę 0,18 zł i następnie podzielenie uzyskanego wyniku przez liczbę 100. 

Zgodnie z komunikatem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 
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r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców liczba ta według stanu na 

dzień 30 września 2015 r. wyniosła 30 468 995 osób. W wyborach 

uzupełniających do Senatu zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. limit wydatków 

dla komitetu wyborczego wyniósł 54 844,20 zł. Państwowa Komisja Wyborcza 

przypomniała ponadto, że komitet wyborczy ma obowiązek w terminie 7 dni od 

przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu powiadomić PKW o adresie strony 

internetowej komitetu, na której umieszcza się informacje określone w Kodeksie 

wyborczym (art. 102 § 1) w szczególności rejestr zaciągniętych kredytów i 

warunki jego uzyskania, rejestr wpłat przekraczających łącznie od jednej osoby 

fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 140 § 1 Kodeksu 

wyborczego) oraz, że w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów, tj. do 6 czerwca 2016 

r. komitet wyborczy ma obowiązek złożyć PKW sprawozdanie finansowe.  

W zakresie przygotowania i realizacji zadań wyborczych w wyborach 

uzupełniających zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. miały zastosowanie 

wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2016 r. dla 

obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania i 

przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. poz. 107), uchwałą z dnia 18 stycznia 2016 r. 

określająca wzór karty do głosowania i nakładki na kartę sporządzonej w alfabecie 

Braille'a (M. P. poz. 85) oraz wytyczne z dnia 11 stycznia 2016 r. dotyczące 

stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających 

do Senatu RP IX kadencji (M. P. poz. 59).  

Okręgowa Komisja Wyborcza w Białymstoku wykonując zadania wyborcze 

zapewniła pomoc i nadzorowała czynności związane z ustaleniem obwodów 

głosowania, rozplakatowaniem obwieszczeń wyborczych, drukiem kart do 

głosowania i ich dostarczeniem obwodowym komisjom wyborczym. Według 

informacji przekazanych Państwowej Komisji Wyborczej przez Komisję 

Okręgową wykonanie tych czynności było należyte i terminowe. Nie zgłoszono w 

tych sprawach interwencji i skarg.  

9. W dniu głosowania lokale wyborcze były otwarte w godzinach określonych 

Kodeksem wyborczym, tj. od 7 do 21. Nie było przerw w głosowaniu, w żadnym 
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obwodzie nie przedłużono głosowania, nie odnotowano przypadków zakłócenia 

głosowania, nie zgłoszono skarg i interwencji wyborców dotyczących 

nieprawidłowości w wyposażeniu lokali wyborczych. Zgodnie z zaleceniem 

Okręgowej Komisji Wyborczej członkowie inspekcji dokonali przed dniem 

wyborców kontroli warunków w lokalach wyborczych, ich wyposażenia i 

dostosowania do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.  

Przy sporządzaniu protokołów głosowania przez obwodowe komisje wyborcze 

stosowane było wspomaganie informatyczne WOW, polegające na wprowadzeniu 

do systemu informacyjnego przez upoważnionego informatyka danych z projektu 

protokołu sporządzonego przez komisję obwodową. Stosowanie systemu 

informatycznego służyło zapewnieniu poprawności arytmetycznej ustalenia 

wyników głosowania w obwodach.  

Do żadnego obwodu nie byli zgłoszeni mężowie zaufania. Także przy 

czynnościach związanych z przyjmowaniem przez Okręgową Komisję Wyborczą 

protokołów wyników głosowania od obwodowych komisji wyborczych oraz 

podczas ustalania wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym 

nie uczestniczył żaden pełnomocnik ani żadna osoba wskazana przez komitet 

wyborczy jako mąż zaufania. 

10. Okręgowa Komisja Wyborca w Białymstoku niezwłocznie po ustaleniu wyników 

przez komisje obwodowe, sporządziła w dniu 7 marca 2016 r. i w tym samym dniu 

przekazała Państwowej Komisji Wyborczej protokół wyników głosowania 

i wyników wyborów senatora w województwie podlaskim w okręgu wyborczym 

nr 59. Państwowa Komisja Wyborcza po otrzymaniu protokołu sprawdziła 

prawidłowość ustalonych wyników i tego samego dnia sporządziła obwieszczenie 

o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. Na podstawie ustalonych wyników 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w wyborach uzupełniających do 

Senatu w województwie podlaskim w okręgu nr 59 największą liczbę głosów 

otrzymała i została wybrana senatorem Anna Maria Anders zgłoszona przez 

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Frekwencja w wyborach 

uzupełniających wyniosła 17,11 %, uprawnionych do głosowania było 381 382 
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osoby, głosowały 65 265 osoby. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej 

zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 marca 2016 r. poz. 294; a także 

zamieszczone na stronie www.pkw.gov.pl.  

W dniu 9 marca 2016 r. w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zastępca 

przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak i 

sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Beata Tokaj wręczyli Annie Marii 

Anders zaświadczenie o wyborze na senatora. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie posiadanych dokumentów stwierdza, 

że nie są jej znane fakty, które mogą być podstawą kwestionowania ważności 

wyborów.  

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 

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

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej 

Wiesław Kozielewicz …......................................... 

Sylwester Marciniak …......................................... 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej 

Wiesław Błuś ............................................ 

Zbigniew Cieślak …........................................ 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz ............................................ 

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

Janusz Niemcewicz ............................................ 

Krzysztof Strzelczyk …......................................... 
 

Obwieszczenie PKW z dnia 7 marca 2016 r.  
W załączeniu:  

o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
 przeprowadzonych w dniu marca 2016 r. 
 

Warszawa,        marca 2016 r. 
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