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OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 kwietnia 1994 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 marca 1994 r.
o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 43, poz. 164) ogłasza się
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 58, poz. 246),
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych :
1)

ustawą z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 59,
poz. 252) - objętych jednolitym tekstem ustalonym
obwieszczeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 319),

2)

ustawą z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy
- Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 43, poz. 164)

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst ustawy nie obejmuje następujących przepisów:

1) art. 22 i 23 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. -

Ordynacja
wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 58, poz. 246), które stanowią:
"Art. 22. Traci moc ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.
- Ordynacja wyborcza do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 19, poz. 103).
Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem wejścia
w życie ustawy - Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.",

2) art. 3 ustawy z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy
- Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U . Nr 43, poz. 164), który stanowi :
"Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia."

i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem
wydania niniejszego jednolitego tekstu.

Marszałek

Senatu: A. Struzik

Załącznik

do obwieszczenia Marszałka
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
15 kwietnia 1994 r. (poz. 224)

USTAWA
z dnia 10 maja 1991 r.

Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1. 1. Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
odbywają się

przy odpowiednim zastosowaniu przepisów
Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.
2. Wybory do Senatu odbywają się łącznie z wyborami
do Sejmu.
3. Kadencja Senatu rozpoczyna się i kończy jednocześ
nie z kadencją Sejmu.
ług

Art. 2. 1. Do Senatu wybiera się 100 senatorów, wedzasady większości, w okręgach wyborczych.

2. Okręgiem wyborczym do Senatu jest obszar województwa.
3. W okręgu wyborczym wybiera się 2 senatorów,
a w okręgach obejmujących obszar województwa warszawskiego i województwa katowickiego wybiera się po 3 senatorów.
(skreślony!».

Art. 3.
Art. 4.
l)

2)

2

)

1. Wybory do Senatu przeprowadzają:

Przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy
- Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. Nr 43, poz. 164).
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymienionej
w przypisie 1.

1)

Państwowa

2)

okręgowe

Komisja Wyborcza,

komisje wyborcze,

3) obwodowe komisje wyborcze.
2. W okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa warszawskiego funkcję okręgowej komisji wyborczej
w wyborach do Senatu pełni okręgowa komisja wyborcza dla
miasta stołecznego Warszawy, zaś w okręgu obejmującym
obszar województwa katowickiego - okręgowa komisja
wyborcza z siedzibą w Katowicach .

Art. 5. 2 ) Państwowa Komisja Wyborcza, powołana na
podstawie przepisów Ordynacji wyborczej do Sejmu, zapewnia przygotowanie, organizację oraz przeprowadzenie wyborów do Senatu, a w szczególności :
1) ogłasza wyniki wyborów do Senatu,
2) wydaje wybranym senatorom zaświadczenia o wyborze,
3) przedkłada Senatowi do wiadomości sprawozdanie
z wyborów.

Art. 6. 3 ) Do zadań okręgowej komisji wyborczej powołanej na podstawie przepisów
należy w szczególności:

Ordynacji wyborczej do Sejmu

1) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych w zakresie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Senatu,
3)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) i b) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
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2) rejestrowanie kandydatów na senatorów wybieranych
w okręgu wyborczym,
3)

zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i dostarczanie ich do obwodowych komisji wyborczych,

4) ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów
senatorów w okręgu wyborczym.

Art. 7.

(skreśl ony 4».

Art. 8 . Obwodowe komisje wyborcze powołane dla
wyborów do Sejmu wypełn i ają te same czynności związane
z wyborami do Senatu.
zgłaszania kandydatów na senatorów
wyborcom, partiom i organizacjom politycznym
oraz organizacjom społecznym tworzącym w tym celu komitety wyborcze.

Art. 9. 5 ) Prawo

przysługuje

Art. 10. 1.6 ) Kandydatów na senatorów w

okręgu wy-

borczym zgłasza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej, najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów.
2. Komitet wyborczy może zgłos i ć tylko tylu kandydatów na senatorów, ilu wybiera się w danym okręgu wyborczym.
3. 7 ) Zgłoszenia kandydata lub kandydatów na senatorów dokonuje na piśmie pełnomocnik komitetu wyborczego
albo upoważniona przez niego osoba, zwani dalej "pełno
mocnikiem". Każde zgłoszenie musi być poparte podpisami
co najmniej 3000 wyborców stale zamieszkałych w danym
okręgu wyborczym.
4. ) Do zgłoszenia kandydatów na senatorów przepisu
art. 79 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu nie stosuje się .
7

5. (skreśl ony 8» .
6.
czym.

Kandydować można

tylko w jednym

okręgu

mu i do Senatu.
9

Art. 12. ) Informacje o zarejestrowanych kandydatach
na senatorów właściwa okręgowa komisja wyborcza podaje
do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia .
Art. 13. 10 ) Na karcie do głosowania na kandydatów na
senatorów wybieranych w danym okręgu wyborczym umie szcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
zarejestrowanych kandydatów oraz nazwy lub skróty nazw
komitetów wyborczych, które ich zgłosiły.

Art. 14. 11 ) Na karcie do głosowania na kandydatów na
senatorów wyborca oddaje głos na określonych kandyda4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

1 1)

Przez art. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej
w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Przez art. 1 pkt 6 lit. e) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy wymienionej
w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymienionej
w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy wymienionej
w przypisie 1.
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tów, stawiając znak " x" w kratce z lewej strony obok
nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu senatorów jest wybieranych w danym okręgu wyborczym .

Art. 15. 1 y ) Jeżeli na karcie do głosowania na kandydatów na senatorów postawiono znak " x " w kratce
z lewej strony obok większej liczby nazwisk kandydatów niż
liczba senatorów wybieranych w danym okręgu wyborczym
lub nie postawiono znaku " x " w kratce z lewej strony obok
nazwiska żadnego kandydata, to głos taki uważa się za
nieważny .

2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych
nazwisk albo poczynienie innych dopisków lub skreśleń nie
pociąga za sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność
głosu .

Art. 16.

(skreśl ony I2» .

Art. 17. 1. Za wybranych do Senatu w dwumandatowym okręgu wyborczym uważa się dwóch . kandydatów,
którzy otrzymali kolejno najwięcej ważnie oddanych głosów .
2. Za wybranych do Senatu w trzymandatowym okręgu
wyborczym uważa się trzech kandydatów, którzy otrzymali
kolejno najwięcej ważnie oddanych głosów.
3. 13 ) Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało .
równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu
i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania,
o pierwszeństwie rozstrzyga większa liczba obwodów głoso
wania, w których jeden z kandydatów uzyskał więcej głosów ,
a jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa, o p i erwszeńst

wie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej w obecności człon
ków komisji oraz pełnomocników komitetów wyborczych .
Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników
wyborów.

Art. 18.

wybor-

Art. 11. Nie można równocześnie kandydować do Sej-

-

(skreśl ony I4».

Art. 19. 15 ) 1. Wygaśnięcie mandatu senatora następuje wskutek:
1) odmowy

złożenia ślubowania

2) utraty prawa

senatorskiego,

wybieralności ,

3) zrzeczenia się mandatu,
4)

śmierci,

5) zajmowania przez senatora lub powołania go na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, sędziego
Trybunału Stanu, sędziego Sądu Najwyższego, Prezesa
Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli , ambasadora oraz wojewody .
2.

Wygaśnięcie

mandatu senatora stwierdza Senat.

3. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora zajmu w dniu wyborów stanowisko wymienione w ust.
1 pkt 5 następuje, jeżeli nie złoży on Marszałkowi Senatu,
w terminie 7 dni od dnia wydania zaświadczenia o wyborze,
oświadczenia o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska; wygaśnięcie mandatu senatora powołanego w czasie
kadencji na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,
następuje z dniem powołania.

jącego

12)

1 3)

14)
15)

Przez art. 1 pkt 10 ustawy wymienionej w przypisie 1 .
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy wymienionej
w przypisie 1.
Przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy wymienionej
w przypisie 1.

