
8 KodeksWyb Art. 255–261

Dział IV. Wybory do Senatu

Rozdział 1. Zasady ogólne

Art. 255. [Trójprzymiotnikowość] Wybory do Senatu są powszechne, bez-
pośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 256. [Liczba senatorów] Do Senatu wybiera się 100 senatorów według
zasady większości.

Art. 257. [Równoznaczność zarządzenia Prezydenta] Zarządzenie przez
Prezydenta Rzeczypospolitej wyborów do Sejmu jest równoznaczne z za-
rządzeniem wyborów do Senatu.

Art. 258. [Odesłanie] W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale
stosuje się odpowiednio przepisy działu III kodeksu.

Art. 259. [Limit wydatków na agitację wyborczą] § 1. W wyborach do Se-
natu komitety wyborcze mogą wydatkować na agitację wyborczą wyłącznie
kwoty ograniczone limitami, ustalonymi w następujący sposób:

1) wysokość limitu wyznaczona jest kwotą 18 groszy przypadającą na każ-
dego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców;

2) limit wydatków dla danego komitetu oblicza się według wzoru:

L = (w × k × s) /100,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
L – limit wydatków,
w – liczbę wyborców w kraju ujętych w rejestrach wyborców,
k – kwotę przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w reje-

strze wyborców, o której mowa w pkt 1,
s – liczbę okręgów wyborczych, w których komitet zarejestrował kan-

dydatów na senatorów.
§ 2. Przepisy art. 199 § 2 i art. 200 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 2. Okręgi wyborcze

Art. 260. [Jednomandatowe okręgi] § 1. W celu przeprowadzenia wyborów
do Senatu tworzy się jednomandatowe okręgi wyborcze.

§ 2. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru województwa. Granice
okręgu wyborczego nie mogą naruszać granic okręgów wyborczych utwo-
rzonych dla wyborów do Sejmu.

§ 3. Miasto na prawach powiatu liczące ponad 500 000 mieszkańców może
być podzielone na dwa lub więcej okręgi wyborcze.

Art. 261. [Podział na okręgi wyborcze] § 1. Podziału na okręgi wyborcze
dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej przez
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podzielenie liczby mieszkańców kraju przez 100, z uwzględnieniem przepi-
sów art. 260 i następujących zasad:

1) jeżeli iloraz wynikający z podzielenia liczby mieszkańców okręgu przez
jednolitą normę przedstawicielstwa jest równy lub większy od 2 – należy
zmniejszyć obszar (zmienić granice) okręgu wyborczego;

2) jeżeli iloraz wynikający z podzielenia liczby mieszkańców okręgu przez
jednolitą normę przedstawicielstwa jest mniejszy niż 0,5 – należy zwięk-
szyć obszar (zmienić granice) okręgu wyborczego.

§ 2. W województwie wybiera się senatorów w liczbie nie mniejszej niż
liczba całkowita (bez uwzględnienia ułamka) będąca ilorazem liczby miesz-
kańców województwa i jednolitej normy przedstawicielstwa, a nie większej
niż wymieniona liczba całkowita powiększona o jeden.

§ 3. Granice i numery poszczególnych okręgów wyborczych a także sie-
dziby okręgowych komisji wyborczych określa załącznik nr 2 do kodeksu.

§ 4. Informację o okręgu wyborczym podaje się do wiadomości wybor-
com danego okręgu wyborczego w formie obwieszczenia Państwowej Komi-
sji Wyborczej najpóźniej w 52 dniu przed dniem wyborów, z zastrzeżeniem
§ 4a. Druk i rozplakatowanie obwieszczeń zapewnia Krajowe Biuro Wybor-
cze.

§ 4a. W przypadku przeprowadzania wyborów, o których mowa
w art. 195 § 1, informację o okręgu wyborczym podaje się do wiadomo-
ści wyborcom najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów.

§ 5. Przepis art. 203 stosuje się.

Rozdział 3. Szczególne zadania komisji wyborczych

Art. 262. [Komisje wyborcze] § 1. Wybory do Senatu przeprowadzają:
1) Państwowa Komisja Wyborcza;
2) okręgowe komisje wyborcze powołane dla wyborów do Sejmu;
3) obwodowe komisje wyborcze powołane dla wyborów do Sejmu.

§ 2. Funkcje okręgowej komisji wyborczej, o której mowa w § 1 pkt 2, dla
okręgu wyborczego do Senatu spełnia okręgowa komisja wyborcza powo-
łana dla wyborów do Sejmu, której właściwość terytorialna obejmuje obszar
tego okręgu wyborczego do Senatu.

§ 3. W przypadku wyborów uzupełniających, o których mowa w art. 283,
powołuje się okręgową komisję wyborczą i obwodowe komisje wyborcze,
w trybie i na zasadach określonych w kodeksie.

Rozdział 4. Zgłaszanie kandydatów na senatorów

Art. 263. [Zgłaszanie] § 1. Partia polityczna, która wchodzi w skład ko-
alicji wyborczej utworzonej w celu wspólnego zgłoszenia kandydatów na
posłów i kandydatów na senatorów albo tylko w celu wspólnego zgłosze-
nia kandydatów na senatorów, nie może zgłaszać kandydatów na senatorów
samodzielnie.
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8 KodeksWyb Art. 264–266

§ 2. Nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców utworzonego
tylko w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów muszą być różne od
nazw i skrótów nazw komitetów wyborczych utworzonych w celu zgłosze-
nia kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów albo kandydatów
na posłów.

Art. 264. [Kandydaci] § 1. Komitet wyborczy może zgłosić w okręgu wy-
borczym tylko jednego kandydata na senatora.

§ 2. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko w ra-
mach zgłoszenia przez jeden komitet wyborczy.

Art. 265. [Podpisy na zgłoszeniu] § 1. Zgłoszenie kandydata na senatora
powinno być poparte podpisami co najmniej 2000 wyborców.

§ 2. Wyborca może udzielić poparcia więcej niż jednemu kandydatowi
na senatora.

§ 3. Wyborca udzielający poparcia zgłoszeniu kandydata na senatora
składa podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, ad-
resu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL.

§ 4. Wykaz podpisów musi zawierać na każdej stronie nazwę komitetu
wyborczego zgłaszającego kandydata, numer okręgu wyborczego, w któ-
rym kandydat jest zgłaszany, oraz adnotację:

„Udzielam poparcia kandydatowi na senatora…………… (nazwisko, imię
– imiona) zgłaszanemu przez…………………… (nazwa komitetu wybor-
czego) w okręgu wyborczym………… (numer okręgu) w wyborach do Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na…………… (dzień, miesiąc,
rok).”.

§ 5. Poparcia dla zgłoszenia kandydata na senatora może udzielić wy-
łącznie wyborca stale zamieszkały w danym okręgu wyborczym.

Art. 265a. [Zgłoszenie nowego kandydata] Jeżeli, w przypadku, o którym
mowa w art. 222 § 1, skreślenie nazwiska kandydata na senatora nastą-
piło wskutek jego śmierci, komisja zawiadamia osobę zgłaszającą kandy-
data o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Zgłoszenia dokonuje się
najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów; w takim przypadku przepisu
art. 265 § 1 nie stosuje się.

Rozdział 5. Karty do głosowania

Art. 266.237 [Drukowanie kart] Okręgowa komisja wyborcza po zareje-
strowaniu kandydatów na senatora zarządza wydrukowanie kart do gło-
sowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym

237 Art. 266 zmieniony ustawą z dnia 11.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 130), która
wchodzi w życie 31.01.2018 r.
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ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w trybie określonym przez
Państwową Komisję Wyborczą.

Art. 267. [Zawartość] Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku
alfabetycznym nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na sena-
tora, z podaniem nazwy lub skrótu nazwy komitetu wyborczego.

Rozdział 6. Sposób głosowania i warunki ważności głosu

Art. 268. [Sposób głosowania] § 1.238 Wyborca głosuje na określonego
kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „×” z lewej strony
obok jego nazwiska.

§ 2. Jeżeli zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, wyborca głosuje
na tego kandydata, stawiając znak „×” w kratce oznaczonej słowem „TAK”
z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „×” w kratce
oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska tego kandydata
oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata.

Art. 269. [Głos nieważny] § 1. Jeżeli na karcie do głosowania nie posta-
wiono znaku „×” w kratce z lewej strony obok nazwiska któregokolwiek
z kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważ-
nym.

§ 2. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „×” w kratce z lewej
strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów, to taką kartę
uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym.

§ 3. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „×” w kratce z le-
wej strony wyłącznie przy nazwisku kandydata, którego nazwisko zostało
skreślone, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym.

§ 4. Jeżeli w sytuacji, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat,
nie postawiono znaku „×” w żadnej kratce albo postawiono znaki „×” w obu
kratkach, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym.

Rozdział 7. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów
w okręgu wyborczym

Art. 270. [Obliczenia komisji] § 1.239 Ustalając wyniki głosowania w ob-
wodzie, obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania
w obwodzie oblicza liczbę:

1) wyborców uprawnionych do głosowania;
2) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
3) wyborców głosujących przez pełnomocnika;

238 Art. 268 § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 11.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 130),
która wchodzi w życie 31.01.2018 r.
239 Art. 270 § 1 zdanie wstępne zmienione ustawą z dnia 11.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r.

poz. 130), która wchodzi w życie 31.01.2018 r.
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4) kart wyjętych z urny, w tym:
a) kart nieważnych,
b) kart ważnych;

5) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;
6) głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów;
7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów na sena-

tora.
§ 2. Liczby, o których mowa w § 1, wymienia się w protokole głosowania

w obwodzie.

Art. 271.240 [Prawidłowość głosowania] Niezwłocznie po otrzymaniu pro-
tokołu głosowania w obwodzie okręgowa komisja wyborcza dokonuje
sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników głosowa-
nia komisja zarządza ponowne ich ustalenie przez obwodową komisję
wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie i powiadamia
o tym Państwową Komisję Wyborczą.

Art. 272. [Protokół] § 1. Okręgowa komisja wyborcza na podstawie proto-
kołów, o których mowa w art. 270 § 2, ustala wyniki głosowania i wyniki
wyborów oraz sporządza w dwóch egzemplarzach protokół wyników gło-
sowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym.

§ 2. Jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników
głosowania w obwodach głosowania za granicą albo na polskich statkach
morskich w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania, o którym mowa
w art. 39 § 6, głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe. Fakt ten
odnotowuje się w protokole wyników głosowania w okręgu wyborczym,
z wymienieniem obwodów głosowania oraz ewentualnych przyczyn nie-
uzyskania z tych obwodów wyników głosowania.

§ 3. W protokole wymienia się sumy liczb, o których mowa w art. 270
§ 1, oraz nazwisko i imię wybranego senatora, z podaniem nazwy lub skrótu
nazwy komitetu wyborczego.

§ 4. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład okręgowej
komisji wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pie-
częcią komisji.

§ 5. Przy ustalaniu wyników głosowania i sporządzaniu protokołu mogą
być obecne osoby zgłaszające listę, którym przysługuje prawo wniesienia do
protokołu uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.

Art. 273. [Kandydat wybrany na senatora] § 1. Za wybranego na senatora
w danym okręgu wyborczym uważa się tego kandydata, który otrzymał
najwięcej oddanych głosów ważnych.

§ 2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało liczbę głosów upraw-
niającą do uzyskania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga większa liczba

240 Art. 271 zmieniony ustawą z dnia 11.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 130), która
wchodzi w życie 31.01.2018 r.
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obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów uzyskał więcej gło-
sów, a jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa, o pierwszeństwie roz-
strzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego okręgowej ko-
misji wyborczej w obecności członków komisji oraz pełnomocników wybor-
czych; nieobecność pełnomocnika wyborczego nie wstrzymuje losowania.
Przebieg losowania uwzględnia się w protokole, o którym mowa w art. 272
§ 1.

§ 3. Tryb przeprowadzania losowania, o którym mowa w § 2, określi
Państwowa Komisja Wyborcza.

§ 4. Jeżeli zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, uważa się tego
kandydata za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę
ważnie oddanych głosów.

Art. 274. [Ogłoszenie wyników] Okręgowa komisja wyborcza niezwłocz-
nie podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wyniki wyborów
w okręgu wyborczym, z uwzględnieniem danych, o których mowa w art. 272
§ 3.

Art. 275. [Przekazanie do PKW] § 1. Protokół wyników głosowania i wy-
ników wyborów w okręgu wyborczym przewodniczący okręgowej komisji
wyborczej przesyła niezwłocznie w zapieczętowanej kopercie do Państwo-
wej Komisji Wyborczej, w trybie przez nią ustalonym. Pozostałe dokumenty
z wyborów przechowuje dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego
właściwej dla siedziby komisji.

§ 2. Po otrzymaniu protokołów, o których mowa w § 1, Państwowa Ko-
misja Wyborcza dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników
wyborów w okręgach wyborczych.

§ 3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników wybo-
rów Państwowa Komisja Wyborcza zarządza ponowne ustalenie tych wyni-
ków.

Rozdział 8. Ogłaszanie wyników wyborów do Senatu

Art. 276. [Obwieszczenie] Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzien-
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w formie obwieszczenia, oraz podaje
do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Senatu. W obwieszczeniu za-
mieszcza się, według okręgów wyborczych, podstawowe informacje zawarte
w protokołach okręgowych komisji wyborczych oraz nazwiska i imiona wy-
branych senatorów.

Art. 277. [Zaświadczenia o wyborze] Państwowa Komisja Wyborcza wrę-
cza senatorom zaświadczenia o wyborze.

Art. 278. [Sprawozdanie] Państwowa Komisja Wyborcza przesyła Prezy-
dentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi Senatu oraz Sądowi Najwyższemu
sprawozdanie z wyborów nie później niż 14 dnia po ogłoszeniu obwiesz-
czenia, o którym mowa w art. 276.
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Rozdział 9. Wygaśnięcie mandatu senatora i uzupełnienie składu
Senatu

Art. 279. [Przyczyny wygaśnięcia] § 1. Wygaśnięcie mandatu senatora na-
stępuje w przypadku:

1) śmierci senatora;
2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;
3) pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
4) zrzeczenia się mandatu;
5) zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub funkcji, których, stosow-

nie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie
można łączyć z mandatem senatora, z zastrzeżeniem przepisu § 3;

6) powołania w toku kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, któ-
rych, stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo
ustaw, nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu senatora;

7) wyboru w toku kadencji na posła do Parlamentu Europejskiego.
§ 2. Odmowa złożenia ślubowania senatorskiego oznacza zrzeczenie się

mandatu.
§ 3. Wygaśnięcie mandatu senatora zajmującego w dniu wyborów stano-

wisko lub funkcję, o których mowa w § 1 pkt 5, następuje, jeżeli nie złoży on
Marszałkowi Senatu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową
Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wyników
wyborów do Senatu, oświadczenia o złożeniu rezygnacji z zajmowanego
stanowiska lub pełnionej funkcji.

§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do senatora, który
od dnia wyborów do dnia rozpoczęcia kadencji Senatu objął stanowisko lub
funkcję, których stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej albo ustaw nie można łączyć z mandatem senatora oraz w odniesieniu
do senatora, który uzyskał mandat w toku kadencji Senatu.

§ 5. Wygaśnięcie mandatu senatora powołanego lub wybranego w czasie
kadencji na stanowisko lub funkcję, o których mowa w § 1 pkt 6 i 7, następuje
z dniem powołania lub wybrania.

Art. 280. [Dane senatorów] § 1. Państwowa Komisja Wyborcza, po ogło-
szeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wyników wyborów
do Senatu, przekazuje niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości dane sena-
torów zawierające imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona ro-
dziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo oraz
numer ewidencyjny PESEL.

§ 2. Minister Sprawiedliwości na podstawie danych zgromadzonych
w Krajowym Rejestrze Karnym przekazuje Marszałkowi Senatu w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w § 1:

1) informację o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę
pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o senatorach
pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu albo
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2) informację, o tym, że żaden z senatorów nie został skazany prawomoc-
nym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skar-
bowe ani nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orze-
czeniem sądu.

§ 3. Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w § 2, Minister
Sprawiedliwości uzyska z Krajowego Rejestru Karnego informację o sena-
torach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne
przestępstwo skarbowe lub o senatorach pozbawionych praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu, niezwłocznie przekazuje ją Marszałkowi
Senatu.

Art. 281. [Postanowienie Marszałka Senatu] § 1. Wygaśnięcie mandatu se-
natora niezwłocznie stwierdza Marszałek Senatu, w drodze postanowienia.

§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, ogłasza się w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z zastrzeżeniem art. 282.

§ 3. Postanowienie, o którym mowa w § 1, niezwłocznie doręcza się Prezy-
dentowi Rzeczypospolitej i Państwowej Komisji Wyborczej, z zastrzeżeniem
art. 282.

Art. 282. [Odwołanie, postępowanie przed SN] § 1. Postanowienie Mar-
szałka Senatu o wygaśnięciu mandatu senatora z przyczyn określonych
w art. 279 § 1 pkt 2–7 wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie se-
natorowi. Od postanowienia senatorowi przysługuje prawo odwołania do
Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Senatu.

§ 2. Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Pu-
blicznych rozpatruje odwołanie, o którym mowa w § 1, i orzeka w sprawie
w terminie 7 dni w postępowaniu nieprocesowym. Odpis postanowienia
Sądu Najwyższego doręcza się senatorowi, który wniósł odwołanie, Pre-
zydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi Senatu oraz Państwowej Komisji
Wyborczej. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przepisy art. 281 § 2
i 3 stosuje się.

Art. 283. [Wybory uzupełniające] § 1. Prezydent Rzeczypospolitej zarzą-
dza wybory uzupełniające do Senatu w przypadku:

1) śmierci senatora;
2) upływu terminu do wniesienia odwołania od postanowienia Marszałka

Senatu o wygaśnięciu mandatu;
3) nieuwzględnienia odwołania od postanowienia Marszałka Senatu o wy-

gaśnięciu mandatu przez Sąd Najwyższy.
§ 2. Wybory uzupełniające zarządza się i przeprowadza w terminie 3 mie-

sięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora. Wyborów uzu-
pełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed dniem, w któ-
rym upływa termin zarządzenia wyborów do Sejmu.
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§ 3. W sprawach zarządzenia wyborów, o których mowa w § 1, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 194, z tym że postanowienie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej o wyborach uzupełniających Państwowa Komisja Wyborcza po-
daje niezwłocznie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, na
obszarze okręgu wyborczego, w którym wybory mają być przeprowadzone.
Druk i rozplakatowanie obwieszczenia zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze.

§ 4. Głosowanie w wyborach uzupełniających przeprowadza się tylko na
terytorium kraju, zaś prawo wybierania przysługuje tylko wyborcom stale
zamieszkałym w okręgu wyborczym, w którym zarządzono wybory uzu-
pełniające.

§ 5.241 W wyborach uzupełniających w sprawach dotyczących powołania
składu obwodowych komisji przepisy art. 182 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 10. Kampania wyborcza w programach publicznych
nadawców radiowych i telewizyjnych

Art. 284. [Prawo do nieodpłatnych audycji wyborczych] § 1. Komitet wy-
borczy, który zarejestrował kandydata na senatora ma prawo do rozpo-
wszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych w programach publicznych
nadawców radiowych i telewizyjnych:

1) ogólnokrajowych – jeżeli zarejestrował kandydatów na senatorów co
najmniej w połowie okręgów wyborczych;

2) regionalnych – jeżeli zarejestrował co najmniej jednego kandydata na
senatora.

§ 2. Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi:
1) w ogólnokrajowych programach – 5 godzin w Telewizji Polskiej i 10 go-

dzin w Polskim Radiu;
2) w odpowiednim programie regionalnym – 3 godziny w Telewizji Pol-

skiej i 6 godzin w Polskim Radiu.
§ 3. Czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólno-

krajowych dzieli się równo między wszystkie uprawnione komitety wybor-
cze.

§ 4. Czas rozpowszechniania audycji wyborczych w odpowiednim pro-
gramie regionalnym jest dzielony między uprawnione komitety wyborcze
proporcjonalnie do liczby kandydatów na senatorów zarejestrowanych przez
nie w okręgach wyborczych objętych zasięgiem danego programu.

§ 5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po zasięgnięciu opinii Państwo-
wej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, zasady i sposób
łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i te-
lewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania
audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Art. 285. [Łączny czas rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wybor-
czych] § 1. W wyborach uzupełniających przepis art. 284 § 1 pkt 1 nie ma

241 Art. 283 § 5 w brzmieniu ustawy z dnia 11.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 130),
która wchodzi w życie 31.01.2018 r.
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zastosowania, a łączny czas rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wybor-
czych w odpowiednich programach regionalnych wynosi 2 godziny w Tele-
wizji Polskiej i 4 godziny w Polskim Radiu.

§ 2. Czas, o którym mowa w § 1, w każdym programie regionalnym dzieli
się równo między wszystkie uprawnione komitety wyborcze.

Rozdział 11. Szczególne zasady finansowania kampanii
wyborczej do Senatu

Art. 286. [Dotacja dla komitetu wyborczego] § 1. Komitet wyborczy, który
zarejestrował kandydata lub kandydatów na senatorów, ma prawo do dotacji
z budżetu państwa na zasadach określonych w art. 150.

§ 2. W wyborach uzupełniających wysokość dotacji dla komitetu wybor-
czego zgłaszającego kandydata, który uzyskał mandat, oblicza się w ten
sposób, że ogólną kwotę dotacji przypadającą na wszystkie komitety wy-
borcze w ostatnio przeprowadzonych wyborach do Sejmu i do Senatu dzieli
się przez 560 i mnoży przez wskaźnik przeciętnego wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten oblicza Główny Urząd Statystyczny
za okres od miesiąca, w którym przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu,
do miesiąca, w którym odbyły się wybory uzupełniające.

Dział V. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Rozdział 1. Zasady ogólne

Art. 287. [Główne zasady wyborów Prezydenta] Wybory Prezydenta Rze-
czypospolitej są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w gło-
sowaniu tajnym.

Art. 288. [Kadencja] Prezydent Rzeczypospolitej wybierany jest na pięcio-
letnią kadencję i ponownie może być wybrany tylko raz.

Art. 289. [Zarządzenie wyborów] § 1. Wybory zarządza Marszałek Sejmu
nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upły-
wem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej i wyznacza ich
datę na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni
i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta
Rzeczypospolitej.

§ 2. W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Marszałek
Sejmu zarządza wybory nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu
urzędu i wyznacza datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający
w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Art. 290. [Postanowienie o zarządzeniu] § 1. Marszałek Sejmu zarządza
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w drodze postanowienia. Postanowie-
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nie Marszałka Sejmu podaje się do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzien-
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w 3 dniu od dnia zarządze-
nia wyborów.

§ 2. W postanowieniu, o którym mowa w § 1, Marszałek Sejmu, po zasię-
gnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa dni, w których upły-
wają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w kodeksie
(kalendarz wyborczy).

Art. 291. [Przysięga] § 1. Nowo wybrany Prezydent Rzeczypospolitej
składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzę-
dowania ustępującego Prezydenta Rzeczypospolitej.

§ 2. Ustępujący Prezydent Rzeczypospolitej kończy urzędowanie z chwilą
złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej.

§ 3. Prezydent Rzeczypospolitej wybrany w wyborach, o których mowa
w art. 289 § 2, składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ter-
minie 7 dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o stwierdzeniu
ważności wyborów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu przysięgi.

Art. 292. [Druga tura głosowania] § 1. Jeżeli w wyborach, o których mowa
w art. 289, żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej nie uzyskał
więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierw-
szym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.

§ 2. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kan-
dydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę gło-
sów.

§ 3. Jeżeli którykolwiek z dwóch kandydatów, o których mowa w § 2,
wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego
miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata,
który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych
14 dni.

§ 4. Za wybranego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej w ponownym
głosowaniu uznaje się tego kandydata, który otrzymał więcej głosów.

§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 3, Państwowa Komisja Wyborcza
niezwłocznie informuje, w drodze uchwały, o dopuszczeniu nowego kan-
dydata do wyborów w ponownym głosowaniu oraz podaje do publicznej
wiadomości datę przeprowadzenia ponownego głosowania.

Art. 293. [Ponowne wybory] § 1. Jeżeli w wyborach, o których mowa
w art. 289 i art. 292, głosowanie miałoby być przeprowadzone tylko na jed-
nego kandydata, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza ten fakt w drodze
uchwały, którą przekazuje Marszałkowi Sejmu, podaje do publicznej wiado-
mości i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
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§ 2. Marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż
w 14 dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
w Dzienniku Ustaw. Przepisy art. 289 § 2 i art. 290 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w przypadku braku kandydatów.

Art. 294. [Organy] § 1. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej przeprowa-
dzają:

1) Państwowa Komisja Wyborcza;
2) okręgowe komisje wyborcze;
3) obwodowe komisje wyborcze.

§ 2. Właściwość miejscową okręgowych komisji wyborczych, ich numery
oraz siedziby określa Państwowa Komisja Wyborcza w drodze uchwały.

Art. 295. [Zbieg terminów wyborów] § 1. W razie zbiegu terminu wybo-
rów do Sejmu i Senatu z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej, wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadzają komisje wyborcze powołane
dla wyborów do Sejmu.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie zbiegu terminu wyborów
uzupełniających do Senatu i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, sporządza się oddzielnie
protokoły głosowania w obwodach oraz protokoły głosowania i wyników
wyborów.

Rozdział 2. Zgłaszanie kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej

Art. 296. [Zgłoszenie kandydata przez obywateli] Kandydata na Prezy-
denta Rzeczypospolitej zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających
prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenie musi być poparte podpisami zgła-
szających.

Art. 297. [Komitet wyborczy] § 1. Czynności wyborcze w imieniu obywa-
teli, o których mowa w art. 296, wykonuje komitet wyborczy wyborców.

§ 2. Utworzenie komitetu wyborczego wymaga uzyskania:
1) pisemnej zgody kandydata na kandydowanie w wyborach;
2) pisemnej zgody kandydata na utworzenie jego komitetu;
3) pisemnego oświadczenia kandydata o posiadaniu prawa wybieralności.

§ 3. Kandydat może udzielić zgody, o której mowa w § 2, tylko jednemu
komitetowi wyborczemu.

§ 4. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać
imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miej-
sce urodzenia oraz obywatelstwo kandydata, a także wskazanie jego przy-
należności do partii politycznej. Zgoda powinna ponadto zawierać numer
ewidencyjny PESEL kandydata oraz informację o udokumentowanym wy-
kształceniu, wykonywanym zawodzie i miejscu (zakładzie) pracy, a także
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o adresie zamieszkania kandydata. Zgodę na kandydowanie kandydat opa-
truje datą i własnoręcznym podpisem.

§ 5. Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., wyrażając
zgodę na kandydowanie w wyborach, składa Państwowej Komisji Wyborczej
oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 paździer-
nika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeń-
stwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów albo informację,
o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

§ 6. Obywatele, o których mowa w art. 296, oświadczają na piśmie o utwo-
rzeniu komitetu wyborczego, podając swoje imiona i nazwiska, adresy za-
mieszkania i numery ewidencyjne PESEL.

Art. 298. [Oświadczenie o kandydowaniu] § 1. Państwowa Komisja Wybor-
cza przekazuje niezwłocznie oświadczenie lub informację kandydata, o któ-
rych mowa w art. 297 § 5, sądowi okręgowemu właściwemu ze względu
na miejsce zamieszkania tego kandydata, oraz powiadamia o tym Dyrek-
tora Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Sąd wszczyna postępowanie lu-
stracyjne z urzędu.

§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie występuje do Ministra
Sprawiedliwości z zapytaniem o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru
Karnego o kandydacie.

Art. 299. [Zgłoszenie komitetu do rejestracji] § 1. Po zebraniu, zgodnie
z wymaganiami określonymi w art. 303 § 1 pkt 3, co najmniej 1000 podpi-
sów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu i popierających kan-
dydata, pełnomocnik wyborczy zawiadamia o utworzeniu komitetu wybor-
czego Państwową Komisję Wyborczą. Podpisy, o których mowa w zdaniu
pierwszym, stanowią część wymaganej liczby 100 000 podpisów obywateli
popierających kandydata.

§ 2. W zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego podaje się:
1) nazwę komitetu oraz adres jego siedziby;
2) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny

PESEL pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.
§ 3. Do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego załącza się:

1) oświadczenie o utworzeniu komitetu i oświadczenia pełnomocnika wy-
borczego i pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa,
a w przypadku pełnomocnika finansowego – również o spełnieniu przez
niego wymogów, o których mowa w art. 127 § 2 i 3;

2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie w wyborach, o której
mowa w art. 297 § 2 pkt 1, oraz zgodę na utworzenie jego komitetu,
o której mowa w art. 297 § 2 pkt 2;

3) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności,
o którym mowa w art. 297 § 2 pkt 3;

4) wykaz co najmniej 1000 obywateli, o których mowa w § 1.
§ 4. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego może być doko-

nane najpóźniej w 55 dniu przed dniem wyborów.
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Art. 300. [Skarga do SN] § 1. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo
wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie Państwowej Ko-
misji Wyborczej o odmowie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komi-
tetu wyborczego. Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty doręczenia
pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawia-
domienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

§ 2. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów, w postępo-
waniu nieprocesowym, i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie
3 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny.
Orzeczenie doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu i Państwowej Komisji
Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę pełnomocnika wyborczego
za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie przyjmuje zawia-
domienie o utworzeniu komitetu wyborczego.

Art. 301. [Decyzja o nadaniu numeru REGON I NIP] Na wniosek komi-
tetu wyborczego odpowiednie organy mają obowiązek wydać potwierdze-
nie nadania numeru NIP oraz decyzję o nadaniu numeru REGON, najpóź-
niej do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia
wniosku o nadanie numeru.

Art. 302. [Ogłoszenie o utworzeniu komitetu] Państwowa Komisja Wybor-
cza informację o utworzonych komitetach wyborczych ogłasza w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Art. 303. [Zgłoszenie kandydata, wymogi formalne] § 1. Zgłoszenia kan-
dydata na Prezydenta Rzeczypospolitej dokonuje osobiście pełnomocnik
wyborczy najpóźniej do godziny 2400 w 45 dniu przed dniem wyborów.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) imię (imiona), nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania (miejscowość)
zgłaszanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej wraz ze wska-
zaniem jego przynależności do partii politycznej;

2) nazwę komitetu wyborczego oraz imię (imiona), nazwisko i adres do
korespondencji pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finanso-
wego;

3) wykaz obywateli popierających zgłoszenie, zawierający czytelne wska-
zanie imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru
ewidencyjnego PESEL obywatela, który udziela poparcia, składając na
wykazie własnoręczny podpis; każda strona wykazu musi zawierać na-
zwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata oraz adnotację:

„Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej…………………… [imię (imiona) i nazwisko kandydata] w wy-
borach zarządzonych na……… (dzień, miesiąc, rok).”.

§ 2. Wycofanie udzielonego poparcia nie rodzi skutków prawnych.

Art. 304. [Rejestracja kandydata] § 1. Państwowa Komisja Wyborcza re-
jestruje kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej, jeżeli zgłoszenia doko-
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nano zgodnie z przepisami kodeksu, sporządzając protokół rejestracji kan-
dydata, i zawiadamia o tym pełnomocnika wyborczego.

§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza, sprawdzając prawidłowość zgłoszenia
kandydata, bada:

1) czy kandydat spełnia warunki określone w art. 11 § 1 pkt 3;
2) zgodność danych, o których mowa w art. 297 § 4, na podstawie dostęp-

nych urzędowo dokumentów;
3) czy zgłoszenie kandydatury poparło podpisami co najmniej 100 000 oby-

wateli, zgodnie z art. 303 § 1 pkt 3.
§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kan-

dydata, jeżeli kandydat nie posiada prawa wybieralności.
§ 4. Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza nie-

zwłocznie wzywa pełnomocnika wyborczego do usunięcia w terminie 3 dni
wskazanych wad zgłoszenia. W przypadku nieusunięcia wad w terminie
Państwowa Komisja Wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata.

§ 5. Postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w § 3
i 4, wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wy-
borczemu.

§ 6. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu
Najwyższego na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie
rejestracji kandydata. Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty doręczenia
pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie rejestracji kandy-
data.

§ 7. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów, w postępo-
waniu nieprocesowym, i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie
3 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny.
Orzeczenie doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu i Państwowej Komisji
Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę pełnomocnika wyborczego za
zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydata.

Art. 305. [Lista kandydatów] § 1. Po upływie terminu, o którym mowa
w art. 303 § 1, z uwzględnieniem art. 304 § 4–7, Państwowa Komisja Wybor-
cza sporządza listę kandydatów, na której w kolejności alfabetycznej nazwisk
umieszcza następujące dane: nazwisko, imię (imiona), wiek oraz wskazane
w zgłoszeniu udokumentowane wykształcenie, wykonywany zawód, miej-
sce (zakład) pracy i miejsce zamieszkania zarejestrowanych kandydatów. Na
liście zamieszcza się również oznaczenie przynależności kandydata do par-
tii politycznej oraz treść oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów,
w zakresie określonym w art. 13 tej ustawy.

§ 2. Najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów Państwowa Komisja
Wyborcza podaje dane, o których mowa w § 1, do publicznej wiadomości
przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Art. 306. [Skreślenie, informacja] Państwowa Komisja Wyborcza skreśla
z listy kandydatów tych kandydatów, którzy wycofali zgodę na kandydo-
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wanie, zmarli lub utracili prawo wybieralności. Informację o skreśleniu kan-
dydata Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie podaje do publicznej
wiadomości.

Rozdział 3. Karty do głosowania

Art. 307.242 [Druk] Państwowa Komisja Wyborcza, po sporządzeniu li-
sty kandydatów, zarządza wydrukowanie potrzebnej liczby kart do gło-
sowania i wspólnie z okręgowymi komisjami wyborczymi zapewnia do-
starczenie ich obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia
głosowania w obwodzie.

Art. 308. [Zawartość] § 1. Na karcie do głosowania wymienia się w ko-
lejności alfabetycznej nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na
Prezydenta Rzeczypospolitej.

§ 2. Nazwisko i imię (imiona) kandydata jest poprzedzone z lewej strony
kratką przeznaczoną na postanowienie znaku „×” oznaczającego głos od-
dany na danego kandydata.

Art. 309. [Informacja o skreśleniu z listy] Jeżeli po wydrukowaniu kart do
głosowania Państwowa Komisja Wyborcza skreśli z listy kandydatów nazwi-
sko kandydata z przyczyn, o których mowa w art. 306, nazwisko tego kandy-
data pozostawia się na wydrukowanych kartach do głosowania. Informację
o skreśleniu oraz o warunkach decydujących o ważności głosu oddanego na
takiej karcie podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia
i zapewnia jego rozplakatowanie w lokalach wyborczych w dniu głosowa-
nia.

Art. 310. [Statki morskie] Sposób sporządzania i przekazania kart do gło-
sowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach mor-
skich oraz za granicą ustala Państwowa Komisja Wyborcza, po porozumie-
niu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej
oraz ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

Rozdział 4. Sposób głosowania i warunki ważności głosu

Art. 311.243 [Oddanie głosu] Wyborca oddaje głos na jednego z kandyda-
tów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez posta-
wienie w kratce z lewej strony obok jego nazwiska znaku „×”.

Art. 312. [Glos nieważny] Za nieważny uznaje się głos:
1) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak „×”

przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku

„×” przy żadnym z nazwisk kandydatów.

242 Art. 307 zmieniony ustawą z dnia 11.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 130), która
wchodzi w życie 31.01.2018 r.

243 Art. 311 w brzmieniu ustawy z dnia 11.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 130), która
wchodzi w życie 31.01.2018 r.
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