
WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH 
regulujących wybory do Parlamentu Europejskiego 

w zakresie dotyczącym urzędów gmin i miast według stanu dzień 6 marca 2014 r. 
 
  ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 , Nr 26, poz.134 
*),Nr 94,poz.550 ,Nr 102.poz.588 ,Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881 ,Nr 149, poz.889 , Nr 
171,poz.1016 i Nr 217,poz.1281 , z 2012 r.poz.849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz.179 i 
poz.180), 
*) Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy- Kodeks wyborczy ogłoszona w Dz. U. Nr 26,poz.134 utraciła moc obowiązującą z dniem 
21 lipca 2011 r. na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. ( Dz. U Nr149,poz.889)    
 
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie 
zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego ( Dz .U. poz.231), 
 
 
1.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w 
sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym 
państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze  

  ( Dz. U. Nr 158, poz.941oraz z 2013 r. poz. 1490), 
 
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w 
sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z 
nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców ( Dz.U. 
Nr 158, poz.943), 
 
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w 
sprawie spisu wyborców ( Dz. U. Nr 158, poz. 942), 
 
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w 
sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów 
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast  ( Dz. U. Nr 157,poz. 936), 
 
5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2011 r. w 
sprawie lokali  obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 158, poz. 938), 
6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie 
zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania ( Dz.U. Nr 184,poz.1091 )  , 
7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 r. w 
sprawie sposobu przekazywania , przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów  
( Dz.U.poz.1488), 
 
8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie 
przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych  
( Dz.U.poz.1504), 
 
           
 
 
 
 



Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 
 

1.Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie należności 
pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład 
inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu 
dokumentowania dni zwolnienia od pracy zmieniona uchwałą  z dnia 17 lutego 2014 r.  (M.P.  
Nr 23, poz. 252 i z 2014 r.poz….), 

2.Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie 
powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w 
kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej (M.P.  Nr 30, poz. 345), 

3.Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzoru 
zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej (M.P.  Nr 35, poz. 415), 

4. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia 
wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do 
głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, 
stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w 
kraju zmieniona uchwałą z dnia 27 stycznia 2014 r. ( M.P. Nr 75, poz. 741 i M.P z 2014 r. 
poz.134),  

5.Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia  2014 r. w sprawie sposobu 
drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek, a oraz trybu ich przekazania wraz z 
nakładkami na karty do głosowania w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej( M.P. poz.123), 

6. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie 
regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do 
przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej( M .P 
poz.133), 

7.Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów 
pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
zmieniona uchwałą z dnia 24 lutego 2014 r. ( M .P poz.129 i  poz……), 

8.Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów 
protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej( M.P poz.144) , 

 



9. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie sposobu 
postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju( M.P. poz.140), 

10.Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie trybu i 
sposobu przekazywania przez obwodowe i rejonowe komisje wyborcze Państwowej Komisji 
Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o 
liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania 
utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. ( M.P poz...), 

11.Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie warunków i 
sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za 
pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w 2014 r. ( M.P poz….), 

12. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r w sprawie ustalenia 
wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu stosowanej w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego ( M.P poz….), 

 

13. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych 
dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz 
przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.(M.P.  poz… ), 

 


