W związku z wieloma napływającymi do nas zgłoszeniami o poważnych naruszeniach, które mogą
mieć wpływ na wynik wyborów zachęcamy do składania protestów wyborczych. Poniżej zamieszamy
szczegółowe informacje, jak skutecznie złożyć taki protest.
Postępujmy zgodnie z następującymi wskazówkami:
- stwierdzić, czy jest się uprawnionym do składania protestu wyborczego na podstawie
poniższego art. Kodeksu Wyborczego
Rozdział 10
Protesty wyborcze
Art. 82. § 1. Przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej
osoby może być wniesiony protest z powodu: 1) dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom,
określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie
wyników głosowania lub wyników wyborów lub 2) naruszenia przepisów kodeksu dotyczących
głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik
wyborów. § 2. Protest przeciwko ważności wyborów z powodu dopuszczenia się przestępstwa
przeciwko wyborom, o którym mowa w § 1, lub naruszenia przez właściwy organ wyborczy
przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów
może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w
jednym z obwodów głosowania. § 3. Protest przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym lub
przeciwko wyborowi posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, radnego lub wójta może
wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w
jednym z obwodów głosowania na obszarze danego okręgu wyborczego. § 4. Protest przeciwko
wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było
umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania. § 5. Prawo wniesienia protestu
przysługuje również przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej i pełnomocnikowi
wyborczemu.
Art. 83. § 1. Protest wyborczy wnosi się do sądu wskazanego w przepisach szczególnych kodeksu. § 2.
Zasady wnoszenia protestów i tryb ich rozpatrywania, a także orzekania o ważności wyborów
określają przepisy szczególne kodeksu.
Art. 392. § 1. Protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego za pośrednictwem
właściwego sądu rejonowego, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisarza
wyborczego, w trybie określonym w art. 168 § 1 wyników wyborów na obszarze województwa.
Art. 168. § 1. Komisarz wyborczy, na podstawie protokołów z wyborów sporządzonych przez właściwe
terytorialne komisje wyborcze, podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, wyniki wyborów
do rad oraz wyborów wójtów na obszarze województwa.
§ 2. W obwieszczeniu, o którym mowa w § 1, zamieszcza się zbiorczą informację o wynikach głosowania i
wynikach wyborów:
1) do rad, do których wybory zostały przeprowadzone, oraz - odrębnie dla każdej rady - w szczególności
dane o liczbie mandatów uzyskanych przez listy kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych oraz
nazwiska i imiona wybranych radnych z podaniem oznaczenia listy, z której zostali wybrani;
2) wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - w szczególności nazwiska i imiona wybranych z podaniem
nazw komitetów wyborczych, które ich zgłosiły.
§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza określa wzór obwieszczenia, o którym mowa w § 1.
Art. 169. Obwieszczenie komisarza wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz
podaje do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie odpowiedniego wyciągu z obwieszczenia na
obszarze każdej gminy. Jeden egzemplarz obwieszczenia przesyła się do Państwowej Komisji Wyborczej w
terminie i trybie przez nią ustalonym.

– wypełnić wzór protestu wyborczego, dostosowując go do zaobserwowanego przestępstwa
[przykładowy wzór dotyczy protestu w związku z e-PUAP]
– powołać się na podstawę prawną – powyższy cytat z Kodeksu Wyborczego:
– dołączyć załączniki, jeśli jest to możliwe [wydruki skanów protokołów, odbitki/wydruki
fotografii, kopie innych dokumentów – opisać je na odwrocie jako załącznik 1. zawiadomienia z
dn…., 2…. i wpisać je na dole zawiadomienia wg wzoru]
– złożyć osobiście protest w Sądzie Okręgowym za pośrednictwem Sądu Rejonowego [patrz
wykaz], uzyskując stempel potwierdzenia złożenia na kopii, lub wysłać pocztą zawiadomienie na
adres sądu listem poleconym z potwierdzeniem odbioru [zachowując dla siebie kopię i dowód
nadania]
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/
– powiadomić o złożeniu zawiadomienia drogą mejlową podmioty z wykazu na dole
zawiadomienia, dołączając skan lub zdjęcie kopii złożonego lub wysłanego pocztą
zawiadomienia.

