
      
 

O BW I E SZ C Z E NI E  
P AŃST W O W E J  K O M I SJ I  W YBO R C Z E J  

z dnia 27 października 2015 r. 

o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r . 

Na podstawie art. 276 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1

Dział I. 

)) 
Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 
25 października 2015 r. 

Dane zbiorcze w skali kraju 

Rozdział 1.  

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, 41 okręgowych komisji wyborczych i 27 859 obwodowych 
komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 229 653 wyborców. 

2. Wybierano 100 senatorów spośród 423 kandydatów zgłoszonych przez 91 komitetów wyborczych. 

Rozdział 2.  

Zbiorcze dane o głosowaniu 

1.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30 629 150. 

2. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 15 562 749, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 9 729; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 145 831. 

3. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 15 594 610, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do 
głosowania 37 588. 

4. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 45 538. 

5. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 39 952, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  2 134; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 64; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 60; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 88; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 38 036. 

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 1 577. 

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. 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, z 2014 r. 
poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045. 



      

 – 2 –  
 
7. Liczba kart ważnych wyniosła 15 593 033. 

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 50,91%. 

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 604 947, co stanowi 3,88% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandy-
datów 144 450; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 431 982; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 
8 305. 

10. Liczba głosów ważnych wyniosła 14 988 086, co stanowi 96,12% ogólnej liczby głosów.  

11. Wybrano 100 senatorów zgłoszonych przez następujące komitety wyborcze: 

1) Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – wybrano 61 senatorów; 
2) Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – wybrano 34 senatorów; 
3) Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – wybrano 1 senatora; 
4) Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi – wybrano 1 senatora; 
5) Komitet Wyborczy Wyborców Obremski – niezależny Senator z Wrocławia – wybrano 1 senatora; 
6) Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Biereckiego – wybrano 1 senatora; 
7) Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego – wybrano 1 senatora; 

Dział II. 

Wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgach wyborczych 

Rozdział 1.  

Okręg wyborczy nr 1 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228 441. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 97 958, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 63; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 770. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 97 978, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 46. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 46. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 46, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 
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4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 46. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 97 978. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,89%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 580, co stanowi 3,65% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 888; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 599; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 94 398, co stanowi 96,35% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) ADAMCZUK Andrzej Lucjan  15 737 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

2) DULNIK Jerzy Stanisław  6 177 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) MICHALSKI Jan  31 248 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

4) STEMLER Anetta Elżbieta  6 378 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski; 

5) ŚLUSARZ Rafał Józef  34 858 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany ŚLUSARZ Rafał Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 2.  

Okręg wyborczy nr 2 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232 902. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 106 187, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 55; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 269. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 106 211, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 48. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 49. 
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6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 49, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 48. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 5. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 106 206. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,60%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 937, co stanowi 3,71% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 912; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 923; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 102 269, co stanowi 96,29% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DOBROWOLSKI Andrzej Jan  14 256 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

2) KLIMEK Kazimierz Sławomir  6 063 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu; 

3) MRÓZ Krzysztof Stanisław  31 790 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

4) PAPAJ Hubert Wojciech  26 009 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

5) POKÓJ Jerzy Jan  16 828 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jerzy Pokój; 

6) SKOWRON Zbigniew  7 323 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. 

13. Senatorem został wybrany MRÓZ Krzysztof Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 3.  

Okręg wyborczy nr 3 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326 073. 
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3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 163 547, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 63; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 823. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 163 574, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 81. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 90. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 83, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 81. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 15. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 163 559. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 50,16%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 108, co stanowi 3,73% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 585; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 282; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 157 451, co stanowi 96,27% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BORYS Piotr  54 640 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

2) CZUDOWSKA Dorota  68 447 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) PASIS Ireneusz Stefan  34 364 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni. 

13. Senatorem została wybrana CZUDOWSKA Dorota zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 4.  

Okręg wyborczy nr 4 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266 557. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 122 352, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 87; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 743. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 122 378, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 48. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 55. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 51, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 48. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 2. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 122 376. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,91%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 461, co stanowi 2,83% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 787; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 552; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 118 915, co stanowi 97,17% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) ACEDAŃSKI Aleksander Bronisław  10 475 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN; 

2) FRANCKIEWICZ Jerzy Romuald  18 019 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru; 

3) GREGORCZYK Mariusz Grzegorz  4 635 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

4) KILIAN Wiesław  36 383 
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zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 
5) LANGER Jerzy Maciej  33 231 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 
6) NATANEK Zdzisław  3 383 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależni” Zdzisława Natanka; 
7) RATAJ Henryk  12 789 

zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni. 

13. Senatorem został wybrany KILIAN Wiesław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 5.  

Okręg wyborczy nr 5 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272 988. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 119 490, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 125; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 952. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 119 535, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 68. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 76. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 73, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 2; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 68. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 9. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 119 526. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,78%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 950, co stanowi 3,30% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 904; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 823; 
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3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 115 576, co stanowi 96,70% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DANIELCZYK Lubomir Piotr  8 214 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

2) HORDYJ Andrzej Ireneusz  15 238 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni; 

3) JURCEWICZ Stanisław  38 327 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

4) SZWED Aleksander Jakub  39 803 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

5) ZABIEGAŁA Anita Joanna  13 994 
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni. 

13. Senatorem został wybrany SZWED Aleksander Jakub zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 6.  

Okręg wyborczy nr 6 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 487 171. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 230 756, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 111; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 581. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 230 812, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 101. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 105. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 104, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 101. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 9. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 230 803. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,38%. 
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10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 310, co stanowi 3,17% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 688; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 5 399; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 223 493, co stanowi 96,83% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DUDA Jarosław  83 369 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

2) FITEK Jerzy Andrzej  26 582 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

3) HRENIAK Paweł Marek  79 112 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

4) STASIAK Dariusz Paweł  34 430 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni. 

13. Senatorem został wybrany DUDA Jarosław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 7.  

Okręg wyborczy nr 7 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235 098. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 145 308, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 80; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3 734. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 145 386, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 183. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 198. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 188, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  5; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 183. 
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7. Liczba kart nieważnych wyniosła 44. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 145 342. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 61,82%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 114, co stanowi 2,83% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 168; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 829; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 141 228, co stanowi 97,17% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GRZELCZYK Krzysztof Stanisław  44 817 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) JARZĄBEK Zbigniew Antoni  14 492 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy; 

3) MOŁOŃ Radosław Tomasz  18 809 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

4) ZDROJEWSKA Barbara Grażyna  63 110 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem została wybrana ZDROJEWSKA Barbara Grażyna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Oby-
watelska RP, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 8.  

Okręg wyborczy nr 8 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265 792. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 158 142, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 60; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 343. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 158 195, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 159. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 174. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 166, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  7; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 



      

 – 11 –  
 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 159. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 13. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 158 182. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 59,51%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 10 052, co stanowi 6,35% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch kandydatów 3 113; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 6 684; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 148 130, co stanowi 93,65% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) OBREMSKI Jarosław Wojciech  89 699 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Obremski – niezależny Senator z Wrocławia; 

2) PINIOR Józef  58 431 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany OBREMSKI Jarosław Wojciech zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Obrem-
ski – niezależny Senator z Wrocławia, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 9.  

Okręg wyborczy nr 9 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 478 748. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 244 254, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 128; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 794. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 244 359, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 176. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 192. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 188, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  8; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 
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3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 3; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 177. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 244 356. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 51,04%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 808, co stanowi 3,20% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 654; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 5 849; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 236 548, co stanowi 96,80% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GRALIK Marek Henryk  78 617 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) KOBIAK Andrzej  102 191 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) PUCHOWSKI Roman Kazimierz  11 341 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy; 

4) SAJNA Cyprian Kamil  24 682 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN; 

5) URBAŃSKI Łukasz Cyprian  19 717 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. 

13. Senatorem został wybrany KOBIAK Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 10.  

Okręg wyborczy nr 10 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325 329. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 140 488, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 87; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 992. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 140 522, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 52. 
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5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 58. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 52, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 52. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 140 522. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,19%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 582, co stanowi 3,97% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 204; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 189; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 134 940, co stanowi 96,03% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GAWĘDA Jerzy Marek  43 111 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) LATAWIEC Jarosław  11 366 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN; 

3) OLECH Jacek Andrzej  19 759 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

4) PIWOWAR Mieczysław Aureliusz  7 039 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Piwowar'15 Stop Korupcji; 

5) RAJCHERT Jarosław  4 646 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski; 

6) RULEWSKI Jan  49 019 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany RULEWSKI Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 11.  

Okręg wyborczy nr 11 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274 260. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 139 067, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 73; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 278. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 139 036, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 50. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 56. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 53, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 50. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 7. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 139 029. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 50,69%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 915, co stanowi 4,25% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 285; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 364; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 133 114, co stanowi 95,75% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CZEREPIUK Krzysztof  10 794 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy; 

2) GIRZYŃSKI Zbigniew  19 608 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniew Girzyński do Senatu; 

3) MAZURKIEWICZ Maria  34 593 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

4) PIŚ Piotr Stanisław  5 641 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski; 

5) TERMIŃSKI Przemysław Kazimierz  62 478 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany TERMIŃSKI Przemysław Kazimierz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 12.  

Okręg wyborczy nr 12 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264 632. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 111 360, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 86; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 513. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 111 350, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 38. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 39. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 39, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 38. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 1. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 111 349. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,08%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 684, co stanowi 4,21% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 975; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 527; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 106 665, co stanowi 95,79% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) ADAMCZYK Zbigniew  9 562 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego; 

2) BOBER Ryszard Jakub  23 966 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) MIODUSZEWSKI Andrzej Tadeusz  37 790 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 
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4) WOJTCZAK Michał Józef  35 347 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany MIODUSZEWSKI Andrzej Tadeusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 13.  

Okręg wyborczy nr 13 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293 610. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 123 294, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 100; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 689. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 123 310, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 37. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 42. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 39, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 1; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 37. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 123 310. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,00%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 910, co stanowi 3,98% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 991; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 718; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 118 400, co stanowi 96,02% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) AGACIŃSKI Zbigniew  11 928 
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zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 
2) ŁYCZAK Józef Mikołaj  40 106 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 
3) PERSON Andrzej  33 954 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 
4) SIKOROWSKI Tomasz  5 100 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Sikorowski'15; 
5) SPANSKI Bogusław Maria  11 250 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Spanski Naszym Senatorem; 
6) WYPIJEWSKI Eugeniusz Roman  16 062 

zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni. 

13. Senatorem został wybrany ŁYCZAK Józef Mikołaj zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 14.  

Okręg wyborczy nr 14 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348 875. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 170 063, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 164; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 311. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 170 078, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 60. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 65. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 61, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 60. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 7. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 170 071. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,75%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 8 575, co stanowi 5,04% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 
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1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 2 030; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 6 262; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 161 496, co stanowi 94,96% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GOGACZ Stanisław  96 064 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) NAKONIECZNY Paweł Krzysztof  37 831 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) PUŁA Fryderyk  27 601 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. 

13. Senatorem został wybrany GOGACZ Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 15.  

Okręg wyborczy nr 15 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340 332. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 170 444, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 152; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 780. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 170 443, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 36. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 39. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 37, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 36. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 170 440. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 50,08%. 
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10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 8 203, co stanowi 4,81% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 2 145; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 5 888; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 162 237, co stanowi 95,19% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CZELEJ Grzegorz  96 101 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) LEWANDOWSKI Michał  22 642 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski; 

3) NIEZGODA Marceli Mateusz  43 494 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. 

13. Senatorem został wybrany CZELEJ Grzegorz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 16.  

Okręg wyborczy nr 16 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269 970. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 158 202, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 72; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 140. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 158 253, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 128. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 133. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 133, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  5; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 128. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 8. 
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8. Liczba kart ważnych wyniosła 158 245. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 58,62%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 864, co stanowi 3,71% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 474; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 274; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 152 381, co stanowi 96,29% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CUGOWSKI Krzysztof Piotr  53 081 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Cugowskiego; 

2) KIEROŃSKI Stanisław Henryk  31 592 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

3) STANISŁAWEK Andrzej Józef  67 708 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany STANISŁAWEK Andrzej Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 17.  

Okręg wyborczy nr 17 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 214 442. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 102 641, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 87; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 737. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 102 649, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 36. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 40. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 38, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 
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5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 36. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 2. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 102 647. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,87%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 507, co stanowi 5,36% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 273; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 082; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 97 140, co stanowi 94,64% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BIERECKI Grzegorz Michał  42 862 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Biereckiego; 

2) FILIPIUK Mariusz  24 103 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) KARASIŃSKI Stefan Jan  18 762 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

4) WOCH Marek Marian  11 413 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Społecznej Demokracji. 

13. Senatorem został wybrany BIERECKI Grzegorz Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza 
Biereckiego, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 18.  

Okręg wyborczy nr 18 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 205 752. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 88 552, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 83; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 600. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 88 544, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 31. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 31. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 31, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  0; 
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2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 31. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 88 541. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,03%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 858, co stanowi 3,23% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 540; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 250; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 85 683, co stanowi 96,77% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CIOCH Henryk  32 009 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) STACHURA Rafał Artur  11 591 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Stachura do Senatu; 

3) ZAJĄC Józef  42 083 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. 

13. Senatorem został wybrany ZAJĄC Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 19.  

Okręg wyborczy nr 19 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351 454. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 158 286, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 182; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 069. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 158 299, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 38. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 46. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 41, 
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 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 38. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 9. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 158 290. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,04%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 398, co stanowi 3,41% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 022; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 169; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 152 892, co stanowi 96,59% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BĄK Stanisław  12 830 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy; 

2) CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław  81 235 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) CICHOCKI Mariusz  23 710 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

4) MIELNICKI Kazimierz  18 100 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

5) SENDECKA Maria  17 017 
zgłoszona przez Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem. 

13. Senatorem został wybrany CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 20.  

Okręg wyborczy nr 20 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255 349. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 123 822, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 59; 
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2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 916. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 123 832, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 60. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 72. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 64, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 2; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 60. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 18. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 123 814. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,49%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 578, co stanowi 5,31% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 755; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 584; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 117 236, co stanowi 94,69% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GLAZ Mirosław Zbigniew  19 389 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

2) IWAN Stanisław Antoni  36 829 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) SŁUGOCKI Waldemar Jan  61 018 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany SŁUGOCKI Waldemar Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 21.  

Okręg wyborczy nr 21 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303 850. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 134 112, 
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w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 86; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 968. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 134 108, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 48. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 55. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 53, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 1; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 48. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 7. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 134 101. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 44,13%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 269, co stanowi 3,18% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 052; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 161; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 129 832, co stanowi 96,82% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) HATKA Helena  19 445 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Heleny Hatka; 

2) HAUBA Krzysztof Maciej  16 755 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależny Senator Krzysztof Hauba”; 

3) JĘDRZEJCZAK Tadeusz  14 358 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

4) KOMARNICKI Władysław  44 991 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

5) PIEŃKOWSKI Sebastian  34 283 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany KOMARNICKI Władysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 22.  

Okręg wyborczy nr 22 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241 500. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 99 351, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 57; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 665. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 99 371, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 46. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 48. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 47, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 46. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 1. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 99 370. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 41,15%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 152, co stanowi 4,18% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 928; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 047; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 95 218, co stanowi 95,82% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DOWHAN Robert  39 008 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

2) GĄSIK Mirosław  10 078 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) GOŹDZIEJEWSKI Zdzisław Tadeusz  13 909 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

4) PALUCH Robert Jarosław  32 223 
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zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany DOWHAN Robert zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 23.  

Okręg wyborczy nr 23 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 320 583. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 184 432, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 98; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 825. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 184 439, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 130. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 147. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 140, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  4; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 3; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 5; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 129. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 69. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 184 370. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 57,51%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 702, co stanowi 3,09% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 468; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 112; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 178 668, co stanowi 96,91% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) ANTKIEWICZ Dariusz Paweł  19 264 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN; 
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2) GRUBSKI Maciej Tomasz  72 276 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) DE LAZARI Andrzej Dymitr  33 971 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru; 

4) WIĘCŁAWSKA-SAUK Elżbieta  53 157 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany GRUBSKI Maciej Tomasz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 24.  

Okręg wyborczy nr 24 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321 620. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 179 990, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 96; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 118. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 179 979, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 101. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 112. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 108, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  7; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 101. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 12. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 179 967. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,96%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 9 926, co stanowi 5,52% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 2 937; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 6 673; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 170 041, co stanowi 94,48% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław  85 639 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

2) KROPIWNICKI Jerzy Janusz  55 156 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) KWIECIEŃ Krzysztof Dariusz  16 913 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

4) MISZTAL Piotr Wiktor  12 333 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona. 

13. Senatorem został wybrany BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Oby-
watelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 25.  

Okręg wyborczy nr 25 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225 285. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 101 548, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 67; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 536. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 101 545, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 36. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 38. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 37, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 36. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 1. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 101 544. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,07%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 669, co stanowi 3,61% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 
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1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 747; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 776; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 97 875, co stanowi 96,39% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BŁASZCZYK Przemysław Jacek  43 971 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) GAJDA Tadeusz Stanisław  13 321 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) PIGŁOWSKI Dariusz Andrzej  16 185 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”; 

4) ZAKRZEWSKA Danuta Ewa  24 398 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany BŁASZCZYK Przemysław Jacek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 26.  

Okręg wyborczy nr 26 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270 630. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 142 797, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 84; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 787. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 142 787, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 50. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 56. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 53, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 50. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 11. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 142 776. 
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9. Frekwencja wyborcza wyniosła 52,76%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 283, co stanowi 5,10% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 2 033; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 5 079; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 135 493, co stanowi 94,90% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BRZESKI Wojciech Mariusz  22 624 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

2) ŁUCZAK Maciej Adam  58 237 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) OWCZAREK Andrzej  54 632 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany ŁUCZAK Maciej Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 27.  

Okręg wyborczy nr 27 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290 634. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 136 826, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 92; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 686. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 136 822, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 37. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 41. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 39, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 37. 
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7. Liczba kart nieważnych wyniosła 8. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 136 814. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,07%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 621, co stanowi 4,84% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 567; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 753; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 130 193, co stanowi 95,16% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) ANDRYSIAK Grzegorz Witold  8 580 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona; 

2) ŁABĘDZKI Marcin  23 980 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) SEWERYŃSKI Michał  59 410 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

4) WALCZAK Jacek  38 223 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany SEWERYŃSKI Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 28.  

Okręg wyborczy nr 28 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318 995. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 161 730, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 138; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 757. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 161 719, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 35. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 43. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 40, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  4; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 
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3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 35. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 161 719. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 50,70%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 701, co stanowi 4,14% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 967; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 540; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 155 018, co stanowi 95,86% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BRÓZDA Jarosław Konrad  21 309 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem do Senatu; 

2) BUDZIŃSKI Janusz Robert  18 694 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

3) DOBKOWSKI Wiesław Józef  71 764 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

4) MACIEREWICZ Adam Andrzej  23 122 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

5) MAZUR Marek Marian  20 129 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. 

13. Senatorem został wybrany DOBKOWSKI Wiesław Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 29.  

Okręg wyborczy nr 29 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267 020. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 132 818, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 82; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 606. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 132 823, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 33. 
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5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 36. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 33, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 33. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 6. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 132 817. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 49,74%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 317, co stanowi 4,00% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 366; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 758; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 127 500, co stanowi 96,00% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) AMBROZIK Rafał Michał  53 780 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) GAWRON Iwona Wiesława  13 035 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) KLATKA Barbara Ewa  31 595 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

4) WOJCIECHOWSKI Janusz  29 090 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wojciechowskiego. 

13. Senatorem został wybrany AMBROZIK Rafał Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 30.  

Okręg wyborczy nr 30 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 514 765. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 280 202, 

w tym: 



      

 – 35 –  
 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 182; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 387. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 280 321, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 178. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 186. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 183, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 179. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 280 318. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 54,46%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 12 020, co stanowi 4,29% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 2 181; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 9 373; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 268 298, co stanowi 95,71% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BISZTYGA Stanisław  86 675 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

2) CHMIEL Dariusz Bogdan  40 340 
zgłoszony przez Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem; 

3) PAJĄK Andrzej Michał  141 283 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany PAJĄK Andrzej Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 31.  

Okręg wyborczy nr 31 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344 543. 
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3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 182 374, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 123; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 095. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 182 385, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 63. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 68. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 67, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 64. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 5. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 182 380. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 52,93%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 10 441, co stanowi 5,72% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 486; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 5 889; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 
2 795. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 171 939, co stanowi 94,28% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BARANOWSKI Artur Stefan  47 467 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

2) OKRAJEK Włodzimierz Wiktor  16 505 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) PAWŁOWICZ Leszek Marek  22 174 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały „Niezależni do Senatu”; 

4) PĘK Marek  85 793 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany PĘK Marek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał 
największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 32.  

Okręg wyborczy nr 32 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288 679. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 174 885, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 95; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3 141. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 174 969, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 158. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 171. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 167, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  8; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 159. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 39. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 174 930. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 60,60%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 458, co stanowi 3,12% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 499; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 849; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 169 472, co stanowi 96,88% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) FEDOROWICZ Jerzy Feliks  72 044 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

2) GIL Mieczysław Władysław  67 134 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) POŹNIAK Jerzy Aleksander  30 294 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały „Niezależni do Senatu”. 

13. Senatorem został wybrany FEDOROWICZ Jerzy Feliks zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
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RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 33.  

Okręg wyborczy nr 33 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305 647. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 194 542, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 122; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 5 895. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 194 757, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 282. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 297. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 289, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  4; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 14; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 1; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 283. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 75. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 194 682. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 63,70%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 796, co stanowi 2,98% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 685; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 885; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 188 886, co stanowi 97,02% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GIBAŁA Łukasz  52 999 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały „Niezależni do Senatu”; 

2) GODYŃ-SWĘDZIOŁ Renata Maria  64 035 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 
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3) KLICH Bogdan Adam  71 852 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany KLICH Bogdan Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 34.  

Okręg wyborczy nr 34 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283 973. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 149 463, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 98; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 990. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 149 450, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 35. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 41. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 38, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 2; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 35. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 2. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 149 448. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 52,63%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 880, co stanowi 4,60% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 518; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 5 148; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 142 568, co stanowi 95,40% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CICHOŃ Zbigniew Jan  77 459 
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zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 
2) PAJĄK Jan Andrzej  42 110 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 
3) PRZYBYŁO Grzegorz Tomasz  22 999 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN. 

13. Senatorem został wybrany CICHOŃ Zbigniew Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 35.  

Okręg wyborczy nr 35 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 295 630. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 150 981, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 129; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 748. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 151 012, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 106. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 109. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 108, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 106. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 11. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 151 001. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 51,08%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 8 798, co stanowi 5,83% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch kandydatów 2 184; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 6 327; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 142 203, co stanowi 94,17% ogólnej liczby głosów. 
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12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) WĘGRZYN Łukasz Michał  51 039 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

2) WIATR Kazimierz Adam  91 164 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany WIATR Kazimierz Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 36.  

Okręg wyborczy nr 36 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299 290. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 148 479, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 107; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 601. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 148 526, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 80. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 83. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 81, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 80. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 148 526. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 49,63%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 518, co stanowi 3,04% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 765; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 591; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 144 008, co stanowi 96,96% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) HAMERSKI Jan Wincenty  86 955 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) HODOROWICZ Stanisław Andrzej  34 663 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) WAKSMUNDZKI Bogusław  22 390 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa. 

13. Senatorem został wybrany HAMERSKI Jan Wincenty zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 37.  

Okręg wyborczy nr 37 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315 005. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 172 026, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 135; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 938. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 172 014, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 46. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 50. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 47, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 46. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 172 014. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 54,61%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 427, co stanowi 2,57% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 016; 
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2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 231; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 167 587, co stanowi 97,43% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KOGUT Stanisław  111 782 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) NOWAK Tadeusz Józef  35 405 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) WOŹNIAK Dariusz  20 400 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN. 

13. Senatorem został wybrany KOGUT Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 38.  

Okręg wyborczy nr 38 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 393 981. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 192 283, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 135; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 878. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 192 317, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 67. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 72. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 69, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 67. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 7. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 192 310. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,81%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 181, co stanowi 3,73% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 
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1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 603; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 5 419; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 185 129, co stanowi 96,27% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) MARTYNOWSKI Marek Eryk  80 133 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) PAWLAK Waldemar  63 301 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) RDEST Krzysztof Włodzimierz  18 459 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Krzysztofa Rdesta „Jesteś 
Najważniejszy!”; 

4) SMUK Bogumił Władysław  23 236 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni. 

13. Senatorem został wybrany MARTYNOWSKI Marek Eryk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 39.  

Okręg wyborczy nr 39 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277 238. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 117 962, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 83; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 666. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 117 969, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 24. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 25. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 24, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 24. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 4. 
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8. Liczba kart ważnych wyniosła 117 965. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,55%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 778, co stanowi 4,05% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 916; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 673; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 113 187, co stanowi 95,95% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) JACKOWSKI Jan Maria  56 216 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) KAMASA Andrzej Juliusz  24 484 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) KOŻUCHOWSKI Robert  6 074 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski; 

4) PIECHOCKI Andrzej Jerzy  10 960 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Piechockiego; 

5) WACHOWICZ Krzysztof  15 453 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni. 

13. Senatorem został wybrany JACKOWSKI Jan Maria zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 40.  

Okręg wyborczy nr 40 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 411 619. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 238 762, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 119; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 114. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 238 879, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 164. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 174. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 169, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  5; 



      

 – 46 –  
 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 164. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 12. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 238 867. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 58,03%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 11 759, co stanowi 4,92% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch kandydatów 3 621; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 7 916; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 227 108, co stanowi 95,08% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) AKSAMIT Anna Teresa  107 238 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

2) ŻARYN Jan Krzysztof  119 870 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany ŻARYN Jan Krzysztof zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 41.  

Okręg wyborczy nr 41 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421 056. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 260 676, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 140; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 797. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 260 772, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 197. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 210. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 206, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  8; 
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2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 197. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 19. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 260 753. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 61,93%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 927, co stanowi 3,04% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 605; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 6 083; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 252 826, co stanowi 96,96% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GIERTYCH Roman Jacek  51 289 
zgłoszony przez Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Romana Giertycha; 

2) JASZCZAK Rafał Krzysztof  49 891 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru; 

3) KOZERA Ireneusz Tomasz  8 741 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Kozera Ireneusz do Senatu; 

4) PŁATEK Monika Stanisława  33 155 
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

5) RADZIWIŁŁ Konstanty  99 875 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

6) SMOKTUNOWICZ Robert Maciej  9 875 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Macieja Smoktunowicza. 

13. Senatorem został wybrany RADZIWIŁŁ Konstanty zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 42.  

Okręg wyborczy nr 42 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328 804. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 214 111, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 102; 
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2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3 099. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 214 189, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 208. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 224. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 219, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  9; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 209. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 60. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 214 129. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 65,12%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 9 709, co stanowi 4,53% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch kandydatów 2 352; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 7 111; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 204 420, co stanowi 95,47% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz  80 356 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) BOROWSKI Marek Stefan  124 064 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego. 

13. Senatorem został wybrany BOROWSKI Marek Stefan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Marka Bo-
rowskiego, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 43.  

Okręg wyborczy nr 43 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368 982. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 264 510, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 129; 
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2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 5 490. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 264 651, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 393. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 429. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 416, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  20; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 396. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 206. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 264 445. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 71,67%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 9 181, co stanowi 3,47% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 2 290; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 6 538; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 255 264, co stanowi 96,53% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CELIŃSKI Andrzej Bohdan  64 829 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna – demokraci.pl; 

2) CHODAKOWSKA Anna  81 797 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) ROCKI Marek Dariusz  108 638 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany ROCKI Marek Dariusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 44.  

Okręg wyborczy nr 44 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 519 802. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 365 491, 



      

 – 50 –  
 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 175; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 10 410. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 394 110, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 28 967. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 36 011. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 30 864, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1 751; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 17; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 33; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 65; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 29 396. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 298. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 393 812. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 75,76%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 14 194, co stanowi 3,60% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 3 663; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 10 071; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 379 618, co stanowi 96,40% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) ANDERS Anna Maria  154 746 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) BORYS-DAMIĘCKA Barbara  164 796 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) PAWLAK Katarzyna Elżbieta  60 076 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu. 

13. Senatorem została wybrana BORYS-DAMIĘCKA Barbara zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatel-
ska RP, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 45.  

Okręg wyborczy nr 45 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343 701. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 232 475, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 95; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 5 216. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 232 618, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 297. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 325. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 313, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  16; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 297. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 97. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 232 521. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 67,65%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 9 739, co stanowi 4,19% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 2 744; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 6 813; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 222 782, co stanowi 95,81% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BIELECKI Krzysztof  80 513 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) KALATA Anna  19 105 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Kalata dla Polski; 

3) POCIEJ Aleksander August  100 445 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

4) WAGLOWSKI Piotr  22 719 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego. 

13. Senatorem został wybrany POCIEJ Aleksander August zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 46.  

Okręg wyborczy nr 46 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307 970. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 146 021, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 145; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 875. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 146 048, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 60. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 64. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 62, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 60. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 1. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 146 047. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,42%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 684, co stanowi 5,26% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 530; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 5 926; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 138 363, co stanowi 94,74% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BODIO Bartłomiej Jarosław  35 490 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

2) KOŁODZIEJ Przemysław Eugeniusz  9 252 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Czartoryski” Zjednoczona Prawica; 

3) MAMĄTOW Robert Adam  75 514 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

4) STRZELECKI Jerzy  18 107 
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zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu. 

13. Senatorem został wybrany MAMĄTOW Robert Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 47.  

Okręg wyborczy nr 47 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257 634. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 136 362, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 72; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 937. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 136 354, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 39. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 44. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 43, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  4; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 39. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 11. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 136 343. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 52,92%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 335, co stanowi 3,18% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 807; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 371; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 132 008, co stanowi 96,82% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CHCIAŁOWSKI Marek  20 298 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 
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2) IZDEBSKI Sławomir  8 898 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców  Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) KOC Maria Zofia  70 217 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

4) PRANDOTA Maciej Tadeusz  10 392 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

5) ROSS Tadeusz Edward  22 203 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem została wybrana KOC Maria Zofia zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, która 
otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 48.  

Okręg wyborczy nr 48 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197 497. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 103 384, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 73; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 602. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 103 401, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 37. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 41. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 39, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 37. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 5. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 103 396. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 52,35%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 722, co stanowi 4,57% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 147; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 432; 
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3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 98 674, co stanowi 95,43% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GAJKOWSKI Tomasz Jan  14 912 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN; 

2) KRASKA Waldemar Jerzy  55 592 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) STOPA Dariusz Zbigniew  28 170 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. 

13. Senatorem został wybrany KRASKA Waldemar Jerzy zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 49.  

Okręg wyborczy nr 49 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193 005. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 93 529, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 112; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 657. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 93 544, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 27. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 27. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 27, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 27. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 1. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 93 543. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,47%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 100, co stanowi 5,45% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch kandydatów 1 584; 
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2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 332; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 88 443, co stanowi 94,55% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KARCZEWSKI Stanisław  54 489 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) PRZYBYTNIAK Leszek Janusz   33 954 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. 

13. Senatorem został wybrany KARCZEWSKI Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 50.  

Okręg wyborczy nr 50 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381 033. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 189 934, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 97; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 899. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 189 945, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 69. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 78. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 71, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 69. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 7. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 189 938. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 49,85%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 10 894, co stanowi 5,74% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
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datów 1 297; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 867; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 
5 510. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 179 044, co stanowi 94,26% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BIELAN Adam Jerzy  77 912 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) GĘSIAK Wojciech  44 533 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) GRABOWSKI Dariusz Maciej  25 099 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”; 

4) RAJCA Waldemar Jan  4 243 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy; 

5) SOŃTA Krzysztof Jan  10 425 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Sońty; 

6) WRÓBEL Marzena Dorota  16 832 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Marzeny Doroty Wróbel. 

13. Senatorem został wybrany BIELAN Adam Jerzy zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 51.  

Okręg wyborczy nr 51 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321 964. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 139 128, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 98; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 697. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 139 177, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 64. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 72. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 70, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  5; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 
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5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 64. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 139 177. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,23%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 499, co stanowi 2,51% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 633; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 658; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 135 678, co stanowi 97,49% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BUTRA Andrzej Zbigniew  10 665 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

2) CZERWIŃSKI Jerzy  41 623 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) KNOSALA Ryszard Antoni  32 643 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

4) KOŁODZIEJ Hubert Jerzy  5 350 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka; 

5) PYZIAK Andrzej Dariusz  29 354 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”; 

6) SARNICKI Zdzisław Stanisław  16 043 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru. 

13. Senatorem został wybrany CZERWIŃSKI Jerzy zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 52.  

Okręg wyborczy nr 52 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 8 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202 845. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 96 119, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 50; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 671. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 96 123, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 61. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 72. 
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6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 71, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  8; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 2; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 61. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 33. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 96 090. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,37%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 818, co stanowi 2,93% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 527; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 061; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 93 272, co stanowi 97,07% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DENYS Łukasz Władysław  4 659 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele RP; 

2) DEZOR Franciszek Jan  2 496 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Franciszka Dezor; 

3) KĘPIŃSKI Adam Krzysztof  3 741 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Min. 15zł/h Świeckie Państwo Zus Max. 30%; 

4) KRZESIŃSKI Jan  3 152 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

5) MALIK Róża Maria  13 881 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka; 

6) OCIEPA Marcin Michał  24 812 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

7) WACH Piotr  27 693 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

8) WACH Piotr Jakub  12 838 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru. 

13. Senatorem został wybrany WACH Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 53.  

Okręg wyborczy nr 53 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 284 122. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 113 540, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 68; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 589. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 113 569, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 52. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 56. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 54, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 1; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 52. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 113 569. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 39,97%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 004, co stanowi 2,65% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 542; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 177; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 110 565, co stanowi 97,35% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GODYLA Beniamin Wincenty  12 616 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru; 

2) PECZKIS Grzegorz  25 508 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) PIETRZYK Kazimierz  9 562 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

4) RURYNKIEWICZ Ewa  3 565 
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zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 
5) SWACZYNA Józef Jerzy  21 241 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka; 
6) ŚWIEYKOWSKI Aleksander Stefan  21 939 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 
7) URBAŚ Dariusz Marian  16 134 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”. 

13. Senatorem został wybrany PECZKIS Grzegorz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 54.  

Okręg wyborczy nr 54 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278 380. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 133 840, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 144; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 641. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 133 841, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 37. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 39. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 39, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 37. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 9. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 133 832. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,08%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 904, co stanowi 4,41% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 449; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 220; 
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3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 127 928, co stanowi 95,59% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BŁĄDEK Lidia  28 638 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek; 

2) KARDASIŃSKA Marzena  30 261 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”; 

3) SAGATOWSKA Janina Zofia  69 029 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem została wybrana SAGATOWSKA Janina Zofia zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 55.  

Okręg wyborczy nr 55 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 372 929. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 191 350, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 149; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 759. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 191 390, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 70. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 76. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 75, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 1; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 71. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 2. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 191 388. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 51,32%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 779, co stanowi 3,54% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
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datów 1 513; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 5 030; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 184 609, co stanowi 96,46% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DZIESZKO Ireneusz  26 982 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN; 

2) KAPAŁA Ryszard  39 060 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) PUPA Zdzisław Stanisław  118 567 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany PUPA Zdzisław Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 56.  

Okręg wyborczy nr 56 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337 268. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 194 367, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 116; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 586. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 194 348, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 48. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 58. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 52, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 2; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 48. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 16. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 194 332. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 57,62%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 494, co stanowi 1,80% ogólnej liczby głosów, 
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 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 845; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 531; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 190 838, co stanowi 98,20% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BARDZIK Bogdan  7 212 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Bardzika; 

2) BARTMAN Stanisław Wojciech  10 172 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) BOBKO Aleksander Tomasz  81 570 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

4) FERENC Tadeusz  73 894 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Ferenca „Rozwój Podkarpacia”; 

5) KASZUBA Krzysztof  17 990 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN. 

13. Senatorem został wybrany BOBKO Aleksander Tomasz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 57.  

Okręg wyborczy nr 57 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274 172. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 134 798, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 174; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 122. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 134 845, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 72. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 77. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 77, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  5; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 
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5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 72. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 134 845. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 49,18%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 527, co stanowi 2,62% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 633; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 788; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 131 318, co stanowi 97,38% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BRIL Joanna Katarzyna  9 961 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

2) GUZIK Andrzej  12 201 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni; 

3) HELNARSKI Paweł Andrzej  2 429 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse; 

4) ŁĄCKA Agnieszka Halina  5 079 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń – Bezrobocie; 

5) SŁYŚ Stanisław Józef  19 085 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

6) WIŚNIOWSKA Edyta Maria  5 462 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Narodowy; 

7) ZAJĄC Alicja Maria  77 101 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem została wybrana ZAJĄC Alicja Maria zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, która 
otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 58.  

Okręg wyborczy nr 58 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 436 430. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 202 479, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 231; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 771. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 202 511, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
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wania 78. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 90. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 83, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 79. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 25. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 202 486. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 46,40%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 9 864, co stanowi 4,87% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 2 296; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 7 281; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 192 622, co stanowi 95,13% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GOLBA Mieczysław Józef  110 155 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) MAZURKIEWICZ Stanisław Jacek  34 808 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Jacka Mazurkiewicza; 

3) ZAJĄC Alicja Zofia  47 659 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. 

13. Senatorem został wybrany GOLBA Mieczysław Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 59.  

Okręg wyborczy nr 59 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377 604. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 161 641, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 148; 
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2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 084. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 161 626, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 35. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 39. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 36, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 35. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 1. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 161 625. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,80%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 417, co stanowi 4,59% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 335; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 5 896; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 154 208, co stanowi 95,41% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BAGIŃSKI Mieczysław  42 671 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

2) PASZKOWSKI Bohdan Józef  76 569 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) POGODA Marian  10 291 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Komitet Wyborczy Mariana Pogody; 

4) SOKÓŁ Krystyna  6 768 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Pakt Obywatelski; 

5) TOPCZEWSKI Roman  6 938 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska; 

6) ZANIEWSKA Sylwia Emilia  10 971 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Forum Obywatelskie. 

13. Senatorem został wybrany PASZKOWSKI Bohdan Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 60.  

Okręg wyborczy nr 60 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398 355. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 208 452, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 138; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 352. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 208 477, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 112. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 129. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 123, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  11; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 112. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 13. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 208 464. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 52,33%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 444, co stanowi 3,57% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 727; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 5 454; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 201 020, co stanowi 96,43% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DOBRZYŃSKI Jan  92 252 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) GRUDZIŃSKA Aneta  8 819 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska; 

3) KAMIŃSKA Jolanta  7 545 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Forum Obywatelskie; 

4) KAMIŃSKI Janusz  3 741 



      

 – 69 –  
 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Pakt Obywatelski; 
5) KRASOWSKI Krzysztof  17 398 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Spoza Sitwy; 
6) ŻYWNO Maciej Zenon  71 265 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany DOBRZYŃSKI Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 61.  

Okręg wyborczy nr 61 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171 751. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 76 277, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 83; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 535. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 76 272, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 24. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 26. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 25, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 24. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 76 269. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 44,41%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 766, co stanowi 4,94% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch kandydatów 970; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 708; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 72 503, co stanowi 95,06% ogólnej liczby głosów. 
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12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CZYKWIN Eugeniusz  32 896 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Czykwin do Senatu; 

2) ROMAŃCZUK Tadeusz  39 607 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany ROMAŃCZUK Tadeusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 62.  

Okręg wyborczy nr 62 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353 374. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 172 011, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 80; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 306. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 172 022, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 84. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 92. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 90, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  5; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 84. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 9. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 172 013. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,68%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 10 986, co stanowi 6,39% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch kandydatów 3 420; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 7 400; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 161 027, co stanowi 93,61% ogólnej liczby głosów. 
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12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KLEINA Kazimierz Mariusz  93 594 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

2) KUJAWSKI Robert  67 433 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany KLEINA Kazimierz Mariusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 63.  

Okręg wyborczy nr 63 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328 122. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 156 365, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 66; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 136. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 156 403, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 79. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 82. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 81, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 1; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 80. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 1. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 156 402. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,67%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 841, co stanowi 3,73% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 260; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 380; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 
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11. Liczba głosów ważnych wyniosła 150 561, co stanowi 96,27% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BONKOWSKI Waldemar  60 596 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) DORNIAK Tomasz  14 180 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) KOZŁOWSKI Wacław Aleksander  18 464 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

4) ZABOROWSKI Roman  57 321 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany BONKOWSKI Waldemar zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 64.  

Okręg wyborczy nr 64 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254 989. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 151 741, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 90; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 898. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 151 778, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 135. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 163. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 152, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  14; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 1; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 136. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 18. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 151 760. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 59,52%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 250, co stanowi 3,46% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 
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1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 347; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 756; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 146 510, co stanowi 96,54% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) MIOTKE Jerzy Piotr  49 384 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) RYBICKI Sławomir Piotr  78 421 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) WÓJCIK Józef Franciszek  18 705 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Franciszka Wójcika. 

13. Senatorem został wybrany RYBICKI Sławomir Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 65.  

Okręg wyborczy nr 65 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 388 788. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 238 844, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 108; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 4 441. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 238 911, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 214. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 242. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 225, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  6; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 2; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 1; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 216. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 12. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 238 899. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 61,45%. 
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10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 809, co stanowi 3,27% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 2 319; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 5 291; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 231 090, co stanowi 96,73% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) ANDRUSZKIEWICZ Krzysztof Włodzimierz  31 896 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

2) BORUSEWICZ Bogdan Michał  122 543 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) STEPNOWSKI Andrzej  76 651 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany BORUSEWICZ Bogdan Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatel-
ska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 66.  

Okręg wyborczy nr 66 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265 242. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 125 699, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 56; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 765. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 125 719, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 57. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 60. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 58, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 57. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 4. 
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8. Liczba kart ważnych wyniosła 125 715. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,40%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 626, co stanowi 3,68% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 047; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 315; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 121 089, co stanowi 96,32% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CEYNOWA Andrzej  17 026 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

2) GABRIEL Patryk  43 421 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) HEROLD-WĄS Lucyna Kinga  16 800 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

4) SZYMAŃSKI Antoni  43 842 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany SZYMAŃSKI Antoni zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 67.  

Okręg wyborczy nr 67 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 176 768. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 71 885, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 44; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 516. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 71 886, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 20. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 24. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 20, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 
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4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 20. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 1. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 71 885. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 40,67%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 651, co stanowi 3,69% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 772; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 1 744; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 69 234, co stanowi 96,31% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CZARNOBAJ Leszek  27 721 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

2) JANIAK Kazimierz Józef  21 892 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) ŚNIEG Jerzy Paweł  19 621 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni. 

13. Senatorem został wybrany CZARNOBAJ Leszek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 68.  

Okręg wyborczy nr 68 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302 447. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 141 068, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 87; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 772. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 141 094, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 46. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 49. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 46, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  0; 
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2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 46. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 141 094. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 46,65%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 821, co stanowi 3,42% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 124; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 499; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 136 273, co stanowi 96,58% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BRYMORA Tomasz Stanisław  16 865 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru; 

2) CUDAK Łukasz Roch  3 120 
zgłoszony przez Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Rocha Cudaka; 

3) JANKOWSKI Teofil Józef  12 260 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

4) KUBAT Andrzej  11 635 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

5) LASECKI Jarosław Wacław  34 639 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

6) MAJER Ryszard Bogdan  51 768 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

7) MATYJAS Igor Łukasz  5 986 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski. 

13. Senatorem został wybrany MAJER Ryszard Bogdan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 69.  

Okręg wyborczy nr 69 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184 337. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 101 421, 

w tym: 
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1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 44; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 662. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 101 484, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 98. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 115. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 111, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  11; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 1; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 98. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 101 484. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,05%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 093, co stanowi 2,06% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 582; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 1 426; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 99 391, co stanowi 97,94% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BEBŁOCIŃSKI Tomasz Andrzej  6 168 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni; 

2) MARANDA Marcin  15 087 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Marcin Maranda; 

3) MARSZAŁEK Jarosław Andrzej  13 412 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

4) SZEWIŃSKI Andrzej  29 755 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

5) WARZOCHA Artur Ryszard  34 969 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany WARZOCHA Artur Ryszard zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 70.  

Okręg wyborczy nr 70 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346 602. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 179 766, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 80; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 852. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 179 833, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 107. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 134. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 127, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  20; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 107. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 2. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 179 831. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 51,88%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 103, co stanowi 3,39% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 352; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 576; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 173 728, co stanowi 96,61% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BOBKOWSKA Ewa Maria  36 606 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru; 

2) MACHULSKA Cecylia Zofia  8 882 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) MALIGŁÓWKA Artur Damian  13 724 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Artura Maligłówki; 

4) PROBIERZ Krystian Karol  61 271 
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zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 
5) WYGODA Zbigniew Jacek  53 245 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany PROBIERZ Krystian Karol zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 71.  

Okręg wyborczy nr 71 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265 169. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 120 608, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 52; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 553. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 120 635, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 63. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 72. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 70, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  6; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 1; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 63. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 120 635. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,49%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 970, co stanowi 2,46% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 710; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 179; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 117 665, co stanowi 97,54% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 
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1) BERUS Witold Kazimierz  16 643 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ślonzoki Razem; 

2) PAŃCZYK-POZDZIEJ Maria  40 010 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) RELIGA Grzegorz Zbigniew  36 798 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

4) STROMIDŁO Adam Grzegorz  24 214 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”. 

13. Senatorem została wybrana PAŃCZYK-POZDZIEJ Maria zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatel-
ska RP, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 72.  

Okręg wyborczy nr 72 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329 546. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 164 735, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 67; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 554. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 164 748, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 67. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 73. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 70, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 2; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 67. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 1. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 164 747. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 49,99%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 577, co stanowi 3,39% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 039; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 298; 
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3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 159 170, co stanowi 96,61% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BARAN Beata Narcyza  10 450 
zgłoszona przez Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem; 

2) GAWĘDA Adam  69 014 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) KANIA Mateusz Dominik  22 767 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Mateusz Kania – Program dla Śląska; 

4) LESZCZYŃSKI Ryszard  6 387 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

5) LIGAS Jarosław Piotr  3 444 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jarosław Ligas; 

6) PRUS Dariusz Mirosław  41 627 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

7) ZIOŁO Aleksander Zbigniew  5 481 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Zbigniewa Zioło. 

13. Senatorem został wybrany GAWĘDA Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 73.  

Okręg wyborczy nr 73 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244 645. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 132 737, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 57; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 458. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 132 779, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 77. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 84. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 79, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  2; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 77. 
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7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 132 779. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 54,27%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 191, co stanowi 3,16% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 885; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 128; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 128 588, co stanowi 96,84% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GĄSIORCZYK Alojzy Stanisław  9 133 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

2) HELIS Paweł  17 440 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN; 

3) KURPANIK Franciszek Jan  44 463 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

4) PIECHA Wojciech Piotr  57 552 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany PIECHA Wojciech Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 74.  

Okręg wyborczy nr 74 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 333 190. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 166 764, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 69; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 601. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 166 884, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 160. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 179. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 177, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  15; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 2; 
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3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 160. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 1. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 166 883. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 50,09%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 135, co stanowi 3,08% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 205; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 723; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 161 748, co stanowi 96,92% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GUZY Jacek Marek  52 716 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) LABRYGA Michał Sławomir  11 445 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy; 

3) PIECHOTA Leszek Marian  55 179 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

4) SWACZYNA Leon  42 408 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ślonzoki Razem. 

13. Senatorem został wybrany PIECHOTA Leszek Marian zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 75.  

Okręg wyborczy nr 75 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 205 063. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 115 171, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 55; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 464. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 115 212, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 79. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 85. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 79, 
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 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 79. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 115 212. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 56,18%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 818, co stanowi 5,92% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch kandydatów 2 319; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 308; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 108 394, co stanowi 94,08% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) RYSZKA Czesław Wincenty  54 718 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) SPYRA Marek Aureliusz  53 676 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany RYSZKA Czesław Wincenty zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 76.  

Okręg wyborczy nr 76 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 320 059. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 163 105, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 64; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 711. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 163 124, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 53. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 62. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 58, 
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 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  5; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 53. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 12. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 163 112. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 50,96%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 245, co stanowi 3,83% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 932; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 171; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 156 867, co stanowi 96,17% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GRABOWSKI Arkadiusz Jakub  57 092 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) MERES Zbigniew Henryk  54 721 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) PIETRZYK Rafał Jan  45 054 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni. 

13. Senatorem został wybrany GRABOWSKI Arkadiusz Jakub zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 77.  

Okręg wyborczy nr 77 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244 832. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 127 223, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 41; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 575. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 127 288, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 90. 
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5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 101. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 98, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  6; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 2; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 90. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 127 288. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 51,99%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 315, co stanowi 2,60% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 819; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 334; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 123 973, co stanowi 97,40% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) HAŁASIK Piotr  20 473 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru; 

2) KLOSKA Adam Teofil  5 879 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy; 

3) KOŁTON Sylwia Anna  3 452 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

4) NIEDZIELA Tomasz Damian  21 700 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

5) POTOCZNY Michał Franciszek  37 380 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

6) ŚMIGIELSKI Bogusław Piotr  35 089 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany POTOCZNY Michał Franciszek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 78.  

Okręg wyborczy nr 78 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348 627. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 204 580, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 99; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 320. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 204 595, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 135. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 144. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 139, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 3; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 135. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 77. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 204 518. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 58,66%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 8 693, co stanowi 4,25% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 2 386; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 6 219; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 195 825, co stanowi 95,75% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KAMIŃSKI Andrzej  93 299 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) MUCHACKI Rafał Klemens  79 148 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) WÓJCIK Ryszard Tadeusz  23 378 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. 

13. Senatorem został wybrany KAMIŃSKI Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 79.  

Okręg wyborczy nr 79 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263 721. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 140 444, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 128; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 610. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 140 489, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 86. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 92. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 87, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 86. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 5. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 140 484. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 53,27%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 201, co stanowi 3,70% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 104; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 908; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 135 283, co stanowi 96,30% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BARCIK Ryszard Antoni  33 019 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Prof. Ryszarda Barcika; 

2) KOPEĆ Tadeusz Wiktor  58 482 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) WĘGLARZY Karol  43 782 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany KOPEĆ Tadeusz Wiktor zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
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który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 80.  

Okręg wyborczy nr 80 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239 517. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 137 155, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 51; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 258. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 137 269, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 148. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 166. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 155, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  6; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 148. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 7. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 137 262. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 57,31%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 141, co stanowi 2,29% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 769; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 210; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 134 121, co stanowi 97,71% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CIOK Bogusław Stanisław  21 001 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”; 

2) KANCLERZ Ilona Grażyna  24 887 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru; 
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3) MISIOŁEK Andrzej Kazimierz  42 863 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

4) SUROWIEC Bogdan  2 545 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

5) WOJTYŁA Jan Jerzy  39 445 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

6) WRZESIŃSKI Zbigniew Antoni  3 380 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy. 

13. Senatorem został wybrany MISIOŁEK Andrzej Kazimierz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatel-
ska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 81.  

Okręg wyborczy nr 81 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362 442. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 156 843, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 171; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 792. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 156 863, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 43. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 46. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 44, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 43. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 35. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 156 828. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,27%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 719, co stanowi 3,65% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 077; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 310; 
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3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 151 109, co stanowi 96,35% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) AUGUSTYN Artur Jan  7 916 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”; 

2) BRYK Józef  20 607 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) GAŁUSZKA Grzegorz Andrzej  22 796 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

4) KONARSKI Artur Marian  5 418 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców  Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) KRUZEL Andrzej Jan  8 526 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców KWW Kruzel Andrzej – Wasz Senator; 

6) MALINOWSKI Krzysztof Andrzej  16 731 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

7) WŁOSOWICZ Jacek Władysław  69 115 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem został wybrany WŁOSOWICZ Jacek Władysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 82.  

Okręg wyborczy nr 82 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342 977. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 152 360, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 198; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 815. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 152 377, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 48. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 55. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 50, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 48. 
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7. Liczba kart nieważnych wyniosła 5. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 152 372. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 44,43%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 365, co stanowi 2,86% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 122; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 062; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 148 007, co stanowi 97,14% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BĄK Arkadiusz  20 663 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

2) GAJEWSKI Grzegorz Adam  25 231 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”; 

3) GRABOWSKI Józef  14 253 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

4) MAĆKOWIAK Jan Sławomir  25 940 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

5) RUSAK Zbigniew  3 363 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców KWW Kruzel Andrzej – Wasz Senator; 

6) RUSIECKI Jarosław  54 549 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

7) SUŁEK Leszek  4 008 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna. 

13. Senatorem został wybrany RUSIECKI Jarosław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 83.  

Okręg wyborczy nr 83 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325 802. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 173 554, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 111; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 030. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 173 538, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 62. 
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5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 75. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 69, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  7; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 62. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 9. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 173 529. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 53,26%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 391, co stanowi 4,26% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 987; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 991; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 166 138, co stanowi 95,74% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) SŁOŃ Krzysztof Marek  76 529 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) STANIOCH Małgorzata Maria  22 041 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) SUCHAŃSKI Kamil Jerzy  67 568 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny i Niezależny Kamil Suchański. 

13. Senatorem został wybrany SŁOŃ Krzysztof Marek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 84.  

Okręg wyborczy nr 84 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259 106. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 109 432, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 66; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 751. 
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4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 109 465, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-

wania 61. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 68. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 65, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 62. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 109 465. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,25%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 639, co stanowi 4,24% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 118; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 445; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 104 826, co stanowi 95,76% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BOBEK Jan  23 481 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Jana Bobek; 

2) SADOWSKI Sławomir  37 977 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) WCISŁA Jerzy  43 368 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany WCISŁA Jerzy zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 85.  

Okręg wyborczy nr 85 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243 955. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 98 279, 

w tym: 
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1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 60; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 677. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 98 305, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 43. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 51. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 44, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 43. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 2. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 98 303. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 40,30%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 410, co stanowi 3,47% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 649; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 647; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 94 893, co stanowi 96,53% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GORCZYCA Stanisław Andrzej  31 367 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

2) MAKSYMOWICZ Wojciech Stefan  14 589 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Profesor Maksymowicz. Zdrowie w Regionie; 

3) ORZECHOWSKA Bogusława  33 857 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

4) WOŹNIAK Marcin Jerzy  15 080 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni. 

13. Senatorem została wybrana ORZECHOWSKA Bogusława zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 86.  

Okręg wyborczy nr 86 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 



      

 – 97 –  
 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315 088. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 150 006, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 78; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 628. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 150 058, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 108. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 117. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 107, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  4; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 108. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 12. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 150 046. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,62%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 207, co stanowi 2,80% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 974; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 986; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 145 839, co stanowi 97,20% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GÓRECKI Ryszard Józef  48 597 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

2) STAROŃ Lidia Ewa  63 870 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi; 

3) ULEWICZ Bożenna  33 372 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 

13. Senatorem została wybrana STAROŃ Lidia Ewa zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń – 
Zawsze po stronie ludzi, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 87.  

Okręg wyborczy nr 87 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321 051. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 124 238, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 86; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 295. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 124 268, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 57. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 72. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 63, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  6; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 57. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 4. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 124 264. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 38,71%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 267, co stanowi 3,43% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 889; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 137; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 119 997, co stanowi 96,57% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KONOPKA Marek  42 887 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

2) KOPICZKO Małgorzata  43 727 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) TOŁWIŃSKI Stanisław  33 383 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie dla Mazur”. 

13. Senatorem została wybrana KOPICZKO Małgorzata zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
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która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 88.  

Okręg wyborczy nr 88 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322 376. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 146 559, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 92; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 759. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 146 564, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 46. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 50. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 47, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 46. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 2. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 146 562. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,46%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 590, co stanowi 4,50% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 416; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 604; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 139 972, co stanowi 95,50% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) AUGUSTYN Jan  9 237 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jana Augustyna; 

2) AUGUSTYN Mieczysław  45 410 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 
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3) KLIMEK Rafał  16 387 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

4) KOMAROWSKI Eligiusz Piotr  17 720 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Eligiusza Piotra Komarowskiego; 

5) KUBIAK Janusz  40 245 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

6) NAJDER Jacek  10 973 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Biało-Czerwoni. 

13. Senatorem został wybrany AUGUSTYN Mieczysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 89.  

Okręg wyborczy nr 89 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288 382. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 134 753, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 83; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 694. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 134 766, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 48. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 52. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 52, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 49. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 134 763. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 46,73%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 279, co stanowi 4,66% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 383; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 679; 
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3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 128 484, co stanowi 95,34% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) ANDRZEJAK Jerzy  33 710 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Andrzejaka; 

2) BUGAJ Paweł  40 420 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) LIBICKI Jan Filip  54 354 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany LIBICKI Jan Filip zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 90.  

Okręg wyborczy nr 90 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274 637. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 159 480, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 64; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 156. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 159 517, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 105. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 112. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 106, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 106. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 10. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 159 507. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 58,08%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 303, co stanowi 3,95% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
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datów 1 537; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 533; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 153 204, co stanowi 96,05% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) FLOREK Piotr  65 749 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

2) HINC Sławomir Michał  42 052 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) KIERZEK-KOPERSKA Katarzyna Renata  45 403 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru. 

13. Senatorem został wybrany FLOREK Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który 
otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 91.  

Okręg wyborczy nr 91 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 418 109. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 257 557, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 107; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 5 224. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 257 631, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 301. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 352. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 318, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  12; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 4; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 302. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 26. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 257 605. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 61,61%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 13 534, co stanowi 5,25% ogólnej liczby głosów, 



      

 – 103 –  
 
 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch kandydatów 3 914; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 9 314; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 244 071, co stanowi 94,75% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) MIKOŁAJCZAK Stanisław Kazimierz  80 131 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) ROTNICKA Jadwiga Kazimiera  163 940 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem została wybrana ROTNICKA Jadwiga Kazimiera zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywa-
telska RP, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 92.  

Okręg wyborczy nr 92 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314 460. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 149 258, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 54; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 612. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 149 301, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 93. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 102. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 100, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 4; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 93. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 13. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 149 288. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,47%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 178, co stanowi 4,14% ogólnej liczby głosów, 



      

 – 104 –  
 
 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 365; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 596; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 143 110, co stanowi 95,86% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) GAWEŁ Robert Kazimierz  51 878 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) GRUSZCZYŃSKI Piotr Andrzej  46 884 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) KAŁWAK Jerzy Władysław  6 190 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej; 

4) KŁOSIŃSKI Jarosław Mariusz  22 301 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru; 

5) ŁYKOWSKI Piotr  15 857 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. 

13. Senatorem został wybrany GAWEŁ Robert Kazimierz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 93.  

Okręg wyborczy nr 93 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302 764. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 138 556, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 95; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 651. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 138 585, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 46. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 59. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 52, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  4; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 1; 
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5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 46. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 138 582. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,77%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 143, co stanowi 2,99% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 859; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 049; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 134 439, co stanowi 97,01% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BUDNER Margareta  53 754 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) GRZESZCZAK Andrzej  19 677 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”; 

3) JANKOWSKI Zdzisław Kazimierz  2 082 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna; 

4) MACIEJEWSKI Eugeniusz  1 786 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów; 

5) NIEWIAROWSKI Ireneusz  31 750 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

6) PIGUŁA Eugeniusz  12 513 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

7) SAWICKI Marek Lech  12 877 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru. 

13. Senatorem została wybrana BUDNER Margareta zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, która 
otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 94.  

Okręg wyborczy nr 94 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264 359. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 122 113, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 57; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 550. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 122 138, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
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wania 64. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 65. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 65, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  1; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 64. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 1. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 122 137. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 46,20%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 597, co stanowi 3,76% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 848; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 525; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 117 540, co stanowi 96,24% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KOŚMIDER Adam Andrzej  33 527 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

2) KRAKOWIAK Julia Maria  11 486 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) MOCEK Sławomir Marcin  10 976 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Sławomira Mocka; 

4) POŚLEDNIK Marian  33 802 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

5) RUSIECKI Grzegorz Stanisław  22 104 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Rusieckiego; 

6) TRAWKA Mariusz Kazimierz  5 645 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski. 

13. Senatorem został wybrany POŚLEDNIK Marian zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 
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Rozdział 95.  

Okręg wyborczy nr 95 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278 945. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 133 601, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 69; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 544. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 133 617, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 54. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 60. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 55, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  0; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 54. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 3. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 133 614. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,90%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 634, co stanowi 4,22% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 211; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 346; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 127 980, co stanowi 95,78% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BŁASZCZYK Paweł Zygmunt  22 476 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

2) KRYSZTOFIAK Przemysław Walenty  43 694 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

3) MIKOŁAJCZYK Łukasz  46 949 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

4) MOTYLEWSKI Alojzy Ignacy  14 861 
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zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Alojzego Motylewskiego. 

13. Senatorem został wybrany MIKOŁAJCZYK Łukasz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 96.  

Okręg wyborczy nr 96 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253 840. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 121 017, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 51; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 530. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 121 029, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 39. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 45. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 44, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  3; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 2; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 39. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 0. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 121 029. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,68%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 108, co stanowi 3,39% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 882; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 3 122; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 116 921, co stanowi 96,61% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) DYRDZIAK Maria Krystyna  11 268 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni; 
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2) GRZESIEK Jan  18 407 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) SITARZ Witold Jan  27 071 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

4) WOJTYŁA Andrzej Franciszek  43 068 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

5) WRZESIŃSKA Barbara  17 107 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru. 

13. Senatorem został wybrany WOJTYŁA Andrzej Franciszek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 97.  

Okręg wyborczy nr 97 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 364 358. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 198 965, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 86; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 004. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 199 008, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 179. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 199. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 184, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  5; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 179. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 19. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 198 989. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 54,61%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 704, co stanowi 3,37% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 2 060; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 429; 
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3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 192 285, co stanowi 96,63% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) CHRISTOWA Czesława  23 697 
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

2) DRZAZGA Kazimierz  61 133 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) GRODZKI Tomasz Paweł  69 887 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

4) TOSZEK Bartłomiej Henryk  5 722 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

5) ZBROJA Patryk Jan  31 846 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru. 

13. Senatorem został wybrany GRODZKI Tomasz Paweł zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 98.  

Okręg wyborczy nr 98 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 462 492. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 191 772, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 143; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 185. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 191 827, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 113. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 122. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 118, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  5; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 113. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 8. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 191 819. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 41,48%. 
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10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 726, co stanowi 3,51% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 1 607; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 4 934; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 185 093, co stanowi 96,49% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) AGATOWSKA Joanna Monika  27 534 
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

2) KOSMAL Edward  55 411 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) NAPIERALSKI Grzegorz Bernard  56 112 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP; 

4) PREISS Sławomir Piotr  12 762 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Preissa; 

5) RUCIŃSKI Witold Florian  10 200 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

6) ŚWIDERSKI Marek Przemysław  23 074 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru. 

13. Senatorem został wybrany NAPIERALSKI Grzegorz Bernard zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywa-
telska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 99.  

Okręg wyborczy nr 99 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270 514. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 111 383, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 67; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2 883. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 111 417, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 72. 

5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 99. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 84, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  11; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 



      

 – 112 –  
 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 73. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 6. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 111 411. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 41,18%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 877, co stanowi 3,48% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 939; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 821; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 107 534, co stanowi 96,52% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) KUCHARYCZ Robert Józef  10 167 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi; 

2) PLEWKO Krzysztof Jan  32 168 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

3) RUDZIS-GRUCHAŁA Helena Maria  10 145 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

4) SIEDLECKI Mirosław Grzegorz  16 193 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

5) SZTARK Grażyna Anna  38 861 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem została wybrana SZTARK Grażyna Anna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, 
która otrzymała największą liczbę głosów ważnych. 

 

Rozdział 100.  

Okręg wyborczy nr 100 

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244 889. 

3. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła: 113 441, 

w tym: 

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 69; 

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1 375. 

4. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 113 436, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głoso-
wania 66. 
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5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 73. 

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 70, 

 w tym: 

1) liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu  4; 

2) liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0; 

3) liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0; 

4) liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0; 

5) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 66. 

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 28. 

8. Liczba kart ważnych wyniosła 113 408. 

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 46,31%. 

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 719, co stanowi 3,28% ogólnej liczby głosów, 

 w tym: 

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch   lub większej liczby kandy-
datów 801; 

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata 2 792; 

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 109 689, co stanowi 96,72% ogólnej liczby głosów. 

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 

1) BEDKA Marcin Grzegorz  8 922 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy; 

2) GRZYWACZ Robert  7 464 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe; 

3) KRYSKA Marian Kazimierz  15 550 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni; 

4) MICHALAK Paweł  31 439 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; 

5) OLEJNICZAK Danuta Maria  5 862 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Danuty Marii Olejniczak; 

6) ZIENTARSKI Piotr Benedykt  40 452 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 

13. Senatorem został wybrany ZIENTARSKI Piotr Benedykt zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatel-
ska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. 

 

Dział III. 

Wybrani senatorowie 

1. Senatorami zostali wybrani kandydaci, którzy w okręgach wyborczych otrzymali najwięcej oddanych głosów waż-
nych: 
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1) w okręgu wyborczym nr 1 – ŚLUSARZ Rafał Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość  – 34 858 głosów; 

2) w okręgu wyborczym nr 2 – MRÓZ Krzysztof Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość  – 31 790 głosów; 

3) w okręgu wyborczym nr 3 – CZUDOWSKA Dorota zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość  – 68 447 głosów; 

4) w okręgu wyborczym nr 4 – KILIAN Wiesław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  
– 36 383 głosy; 

5) w okręgu wyborczym nr 5 – SZWED Aleksander Jakub zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 39 803 głosy; 

6) w okręgu wyborczym nr 6 – DUDA Jarosław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  
– 83 369 głosów; 

7) w okręgu wyborczym nr 7 – ZDROJEWSKA Barbara Grażyna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP  – 63 110 głosów; 

8) w okręgu wyborczym nr 8 – OBREMSKI Jarosław Wojciech zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców 
Obremski – niezależny Senator z Wrocławia  – 89 699 głosów; 

9) w okręgu wyborczym nr 9 – KOBIAK Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
RP  – 102 191 głosów; 

10) w okręgu wyborczym nr 10 – RULEWSKI Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  
– 49 019 głosów; 

11) w okręgu wyborczym nr 11 – TERMIŃSKI Przemysław Kazimierz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Plat-
forma Obywatelska RP  – 62 478 głosów; 

12) w okręgu wyborczym nr 12 – MIODUSZEWSKI Andrzej Tadeusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość  – 37 790 głosów; 

13) w okręgu wyborczym nr 13 – ŁYCZAK Józef Mikołaj zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 40 106 głosów; 

14) w okręgu wyborczym nr 14 – GOGACZ Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość  – 96 064 głosy; 

15) w okręgu wyborczym nr 15 – CZELEJ Grzegorz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  
– 96 101 głosów; 

16) w okręgu wyborczym nr 16 – STANISŁAWEK Andrzej Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość  – 67 708 głosów; 

17) w okręgu wyborczym nr 17 – BIERECKI Grzegorz Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców 
Grzegorza Biereckiego  – 42 862 głosy; 

18) w okręgu wyborczym nr 18 – ZAJĄC Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  
– 42 083 głosy; 

19) w okręgu wyborczym nr 19 – CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość  – 81 235 głosów; 

20) w okręgu wyborczym nr 20 – SŁUGOCKI Waldemar Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP  – 61 018 głosów; 



      

 – 115 –  
 

21) w okręgu wyborczym nr 21 – KOMARNICKI Władysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP  – 44 991 głosów; 

22) w okręgu wyborczym nr 22 – DOWHAN Robert zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
RP  – 39 008 głosów; 

23) w okręgu wyborczym nr 23 – GRUBSKI Maciej Tomasz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Oby-
watelska RP  – 72 276 głosów; 

24) w okręgu wyborczym nr 24 – BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platfor-
ma Obywatelska RP  – 85 639 głosów; 

25) w okręgu wyborczym nr 25 – BŁASZCZYK Przemysław Jacek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość  – 43 971 głosów; 

26) w okręgu wyborczym nr 26 – ŁUCZAK Maciej Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 58 237 głosów; 

27) w okręgu wyborczym nr 27 – SEWERYŃSKI Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 59 410 głosów; 

28) w okręgu wyborczym nr 28 – DOBKOWSKI Wiesław Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość  – 71 764 głosy; 

29) w okręgu wyborczym nr 29 – AMBROZIK Rafał Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość  – 53 780 głosów; 

30) w okręgu wyborczym nr 30 – PAJĄK Andrzej Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 141 283 głosy; 

31) w okręgu wyborczym nr 31 – PĘK Marek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  – 
85 793 głosy; 

32) w okręgu wyborczym nr 32 – FEDOROWICZ Jerzy Feliks zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP  – 72 044 głosy; 

33) w okręgu wyborczym nr 33 – KLICH Bogdan Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatel-
ska RP  – 71 852 głosy; 

34) w okręgu wyborczym nr 34 – CICHOŃ Zbigniew Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 77 459 głosów; 

35) w okręgu wyborczym nr 35 – WIATR Kazimierz Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 91 164 głosy; 

36) w okręgu wyborczym nr 36 – HAMERSKI Jan Wincenty zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość  – 86 955 głosów; 

37) w okręgu wyborczym nr 37 – KOGUT Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  
– 111 782 głosy; 

38) w okręgu wyborczym nr 38 – MARTYNOWSKI Marek Eryk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość  – 80 133 głosy; 

39) w okręgu wyborczym nr 39 – JACKOWSKI Jan Maria zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 56 216 głosów; 

40) w okręgu wyborczym nr 40 – ŻARYN Jan Krzysztof zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość  – 119 870 głosów; 
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41) w okręgu wyborczym nr 41 – RADZIWIŁŁ Konstanty zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 99 875 głosów; 

42) w okręgu wyborczym nr 42 – BOROWSKI Marek Stefan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców 
Marka Borowskiego  – 124 064 głosy; 

43) w okręgu wyborczym nr 43 – ROCKI Marek Dariusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywa-
telska RP  – 108 638 głosów; 

44) w okręgu wyborczym nr 44 – BORYS-DAMIĘCKA Barbara zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP  – 164 796 głosów; 

45) w okręgu wyborczym nr 45 – POCIEJ Aleksander August zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP  – 100 445 głosów; 

46) w okręgu wyborczym nr 46 – MAMĄTOW Robert Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość  – 75 514 głosów; 

47) w okręgu wyborczym nr 47 – KOC Maria Zofia zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  
– 70 217 głosów; 

48) w okręgu wyborczym nr 48 – KRASKA Waldemar Jerzy zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość  – 55 592 głosy; 

49) w okręgu wyborczym nr 49 – KARCZEWSKI Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość  – 54 489 głosów; 

50) w okręgu wyborczym nr 50 – BIELAN Adam Jerzy zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość  – 77 912 głosów; 

51) w okręgu wyborczym nr 51 – CZERWIŃSKI Jerzy zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość  – 41 623 głosy; 

52) w okręgu wyborczym nr 52 – WACH Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  – 
27 693 głosy; 

53) w okręgu wyborczym nr 53 – PECZKIS Grzegorz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość  – 25 508 głosów; 

54) w okręgu wyborczym nr 54 – SAGATOWSKA Janina Zofia zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość  – 69 029 głosów; 

55) w okręgu wyborczym nr 55 – PUPA Zdzisław Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość  – 118 567 głosów; 

56) w okręgu wyborczym nr 56 – BOBKO Aleksander Tomasz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość  – 81 570 głosów; 

57) w okręgu wyborczym nr 57 – ZAJĄC Alicja Maria zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość  – 77 101 głosów; 

58) w okręgu wyborczym nr 58 – GOLBA Mieczysław Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość  – 110 155 głosów; 

59) w okręgu wyborczym nr 59 – PASZKOWSKI Bohdan Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość  – 76 569 głosów; 

60) w okręgu wyborczym nr 60 – DOBRZYŃSKI Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość  – 92 252 głosy; 
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61) w okręgu wyborczym nr 61 – ROMAŃCZUK Tadeusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 39 607 głosów; 

62) w okręgu wyborczym nr 62 – KLEINA Kazimierz Mariusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP  – 93 594 głosy; 

63) w okręgu wyborczym nr 63 – BONKOWSKI Waldemar zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 60 596 głosów; 

64) w okręgu wyborczym nr 64 – RYBICKI Sławomir Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Oby-
watelska RP  – 78 421 głosów; 

65) w okręgu wyborczym nr 65 – BORUSEWICZ Bogdan Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP  – 122 543 głosy; 

66) w okręgu wyborczym nr 66 – SZYMAŃSKI Antoni zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość  – 43 842 głosy; 

67) w okręgu wyborczym nr 67 – CZARNOBAJ Leszek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatel-
ska RP  – 27 721 głosów; 

68) w okręgu wyborczym nr 68 – MAJER Ryszard Bogdan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 51 768 głosów; 

69) w okręgu wyborczym nr 69 – WARZOCHA Artur Ryszard zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość  – 34 969 głosów; 

70) w okręgu wyborczym nr 70 – PROBIERZ Krystian Karol zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość  – 61 271 głosów; 

71) w okręgu wyborczym nr 71 – PAŃCZYK-POZDZIEJ Maria zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP  – 40 010 głosów; 

72) w okręgu wyborczym nr 72 – GAWĘDA Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  
– 69 014 głosów; 

73) w okręgu wyborczym nr 73 – PIECHA Wojciech Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 57 552 głosy; 

74) w okręgu wyborczym nr 74 – PIECHOTA Leszek Marian zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP  – 55 179 głosów; 

75) w okręgu wyborczym nr 75 – RYSZKA Czesław Wincenty zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość  – 54 718 głosów; 

76) w okręgu wyborczym nr 76 – GRABOWSKI Arkadiusz Jakub zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość  – 57 092 głosy; 

77) w okręgu wyborczym nr 77 – POTOCZNY Michał Franciszek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość  – 37 380 głosów; 

78) w okręgu wyborczym nr 78 – KAMIŃSKI Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość  – 93 299 głosów; 

79) w okręgu wyborczym nr 79 – KOPEĆ Tadeusz Wiktor zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 58 482 głosy; 

80) w okręgu wyborczym nr 80 – MISIOŁEK Andrzej Kazimierz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP  – 42 863 głosy; 
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81) w okręgu wyborczym nr 81 – WŁOSOWICZ Jacek Władysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość  – 69 115 głosów; 

82) w okręgu wyborczym nr 82 – RUSIECKI Jarosław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość  – 54 549 głosów; 

83) w okręgu wyborczym nr 83 – SŁOŃ Krzysztof Marek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 76 529 głosów; 

84) w okręgu wyborczym nr 84 – WCISŁA Jerzy zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  
– 43 368 głosów; 

85) w okręgu wyborczym nr 85 – ORZECHOWSKA Bogusława zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość  – 33 857 głosów; 

86) w okręgu wyborczym nr 86 – STAROŃ Lidia Ewa zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Lidia 
Staroń – Zawsze po stronie ludzi  – 63 870 głosów; 

87) w okręgu wyborczym nr 87 – KOPICZKO Małgorzata zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 43 727 głosów; 

88) w okręgu wyborczym nr 88 – AUGUSTYN Mieczysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Oby-
watelska RP  – 45 410 głosów; 

89) w okręgu wyborczym nr 89 – LIBICKI Jan Filip zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
RP  – 54 354 głosy; 

90) w okręgu wyborczym nr 90 – FLOREK Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  
– 65 749 głosów; 

91) w okręgu wyborczym nr 91 – ROTNICKA Jadwiga Kazimiera zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP  – 163 940 głosów; 

92) w okręgu wyborczym nr 92 – GAWEŁ Robert Kazimierz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość  – 51 878 głosów; 

93) w okręgu wyborczym nr 93 – BUDNER Margareta zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedli-
wość  – 53 754 głosy; 

94) w okręgu wyborczym nr 94 – POŚLEDNIK Marian zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatel-
ska RP  – 33 802 głosy; 

95) w okręgu wyborczym nr 95 – MIKOŁAJCZYK Łukasz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość  – 46 949 głosów; 

96) w okręgu wyborczym nr 96 – WOJTYŁA Andrzej Franciszek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość  – 43 068 głosów; 

97) w okręgu wyborczym nr 97 – GRODZKI Tomasz Paweł zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Oby-
watelska RP  – 69 887 głosów; 

98) w okręgu wyborczym nr 98 – NAPIERALSKI Grzegorz Bernard zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platfor-
ma Obywatelska RP  – 56 112 głosów; 

99) w okręgu wyborczym nr 99 – SZTARK Grażyna Anna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywa-
telska RP  – 38 861 głosów; 

100) w okręgu wyborczym nr 100 – ZIENTARSKI Piotr Benedykt zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP  – 40 452 głosy. 
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2. We wszystkich okręgach wyborczych dokonano wyboru senatora. 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 

Wojciech Hermeliński 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej 

Wiesław Błuś 

Zbigniew Cieślak 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz 

Wojciech Kręcisz 

Janusz Niemcewicz 

Krzysztof Strzelczyk 

 


