
 

UCHWAŁA NR 531/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 30 października 2020 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd 

Fizjoterapeutów 

 

Na podstawie art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 952 oraz z 2020 r. poz. 567 i 1493), uchwala się co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr 508/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 3 września 2020 r. 

w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Terminy przeprowadzenia wyborów w poszczególnych rejonach głosowania 

określa odrębna uchwała Krajowej Rady Fizjoterapeutów.”; 

2) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. 1. Krajowa Komisja w terminie określonym w odrębnej uchwale Krajowej 

Rady Fizjoterapeutów: 

1) ustala listy fizjoterapeutów uprawnionych do głosowania w poszczególnych 

rejonach i udostępnia w Portalu Fizjoterapeuty w taki sposób, aby fizjoterapeuta 

mógł sprawdzić, czy został umieszczony na właściwej liście uprawnionych do 

głosowania; 

2) informuje każdego fizjoterapeutę, za pomocą Portalu Fizjoterapeuty oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Krajowym Rejestrze 

Fizjoterapeutów o dacie, miejscu i godzinach, w których odbywa się głosowanie.  

2. W terminie określonym w odrębnej uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

fizjoterapeuta, który nie został umieszczony na żadnej liście uprawnionych do 

głosowania, może złożyć do Krajowej Komisji wniosek o wpisanie na listę uprawnionych 

do głosowania. 

3. W terminie określonym w odrębnej uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

fizjoterapeuta może zwrócić się do Krajowej Komisji z pisemnym, uzasadnionym 

wnioskiem o umieszczenie go na liście uprawnionych do głosowania w innym rejonie. 

4. Zmiany dokonane w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie wpływają na liczbę 

delegatów wybieranych w województwie, ani nie powodują zmiany województwa, 

którego kandydatem na delegata jest fizjoterapeuta.”; 



 

3) w § 13 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

,,9. Po dokonaniu zgłoszenia dostarczanie pism i przekazywanie innych informacji 

związanych ze zgłoszeniem kandydatury następuje przez Portal Fizjoterapeuty lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Krajowym Rejestrze 

Fizjoterapeutów.”; 

4) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2.  Z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w  związku z 

brakiem możliwości przeprowadzenia wyborów delegatów na II Krajowy Zjazd 

Fizjoterapeutów w terminach i na zasadach określonych w uchwale nr 508/ I KRF Krajowej 

Rady Fizjoterapeutów z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy 

Zjazd Fizjoterapeutów odwołuje się przeprowadzenie tych wyborów w dniach 14 i 21 listopada 

2020 r.  

 

§ 3. 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów, nie później niż do dnia 31 marca 2021 r., określi 

nowy harmonogram działań w związku z wyborami delegatów na II Krajowy Zjazd 

Fizjoterapeutów, w tym terminy, o których mowa w § 2a, § 10 uchwały zmienianej w § 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą oraz terminy, o których mowa w § 5 ust. 1-3 i § 7 

niniejszej uchwały, jeżeli przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów, wprowadzone 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii umożliwiać będą ich przeprowadzenie albo – w 

przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – określi te terminy 

w sposób umożliwiający wybór organów KIF zgodnie z art. 74a ustawy z dnia 25 września 

2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. 

2. Informacja o nowym terminie wyborów zostanie podana do wiadomości nie później 

niż następnego dnia po podjęciu uchwały poprzez udostępnienie jej w Portalu Fizjoterapeuty 

oraz przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez 

fizjoterapeutę w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. 

 

§ 4. Prawidłowo zgłoszone kandydatury na delegatów II Krajowego Zjazdu 

Fizjoterapeutów pozostają ważne do wyborów przeprowadzanych w nowym terminie. 

 

§ 5. 1. W terminie określonym w odrębnej uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

kandydat, który po zgłoszeniu kandydatury na podstawie dotychczasowych przepisów zmienił 

województwo, w którym zamieszkuje, składa do Krajowej Komisji Wyborczej wniosek o 



 

wpisanie go na listę kandydatów w województwie, które obecnie zamieszkuje. Informacja jest 

podstawą zmiany danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.  

2. W terminie określonym w odrębnej uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów mogą być 

zgłaszane dodatkowe kandydatury na delegatów wyłącznie przez fizjoterapeutów, którzy 

zostali umieszczeni na liście uprawnionych do głosowania po dniu 9 września 2020 r. 

3. Do zgłaszania kandydatur na delegatów stosuje się odpowiednio § 11- § 15 uchwały 

zmienianej w § 1, z tym że termin zgłaszania kandydatur określa Krajowa Rada 

Fizjoterapeutów w odrębnej uchwale.  

4. W przypadku zmian wynikających z ust. 1 lub 2, utraty biernego prawa wyborczego 

przez kandydata, jego rezygnacji lub śmierci, listy kandydatów na delegatów z poszczególnych 

województw podlegają aktualizacji przez Krajową Komisję Wyborczą. Jeżeli zmiany nastąpiły 

po wydrukowaniu kart wyborczych, komisje rejonowe przed wydaniem karty wyborczej 

dokonują przed wydaniem karty głosującemu skreślenia na karcie imienia i nazwiska osoby, 

która przestała być kandydatem. 

 

§ 6.  1. Członkowie Krajowej Komisji Wyborczej II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów 

oraz członkowie komisji rejonowych zachowują członkostwo w tych komisjach. 

2. Pozostają w mocy uchwały i czynności podjęte przez Krajową Komisję Wyborczą II 

Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 

 

§ 7. Zgłoszenia mężów zaufania do rejonów głosowania dokonane na podstawie 

dotychczasowych przepisów pozostają ważne, chyba że osoby będące mężami zaufania na 

dzień określony w odrębnej uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów nie spełniają warunków 

określonych w § 19 ust. 2 uchwały zmienianej w § 1. W takim przypadku § 19 ust. 4 tej uchwały 

stosuje się odpowiednio. 

 

§ 8. Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

i Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów dostosują umowy zawarte przed dniem wejścia w życie 

niniejszej uchwały w związku z organizacją II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów do skutków 

wynikających z odwołania przeprowadzenia  tych wyborów w dniach 14 i 21 listopada 2020 r. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

Maciej Krawczyk 



 

 

 

Załącznik do uchwały nr 531/I KRF Krajowej 
Rady Fizjoterapeutów z dnia 30 października 2020 r. 
 

Załącznik nr 1 
 

REJONY GŁOSOWANIA W WYBORACH DELEGATÓW NA II KRAJOWY 

ZJAZD FIZJOTERAPEUTÓW  

WOJEWÓDZTWO REJON 

ZASIĘG 
TERYTORIALNY 

(POWIATY I 
MIASTA NA 
PRAWACH 
POWIATU) 

SYMBOL REJONU 

dolnośląskie WROCŁAW Wrocław wybory_dolnośląski_1 
dolnośląskie   milicki wybory_dolnośląski_1 
dolnośląskie   oleśnicki wybory_dolnośląski_1 
dolnośląskie   oławski wybory_dolnośląski_1 
dolnośląskie   strzeliński wybory_dolnośląski_1 
dolnośląskie   trzebnicki wybory_dolnośląski_1 
dolnośląskie   wrocławski wybory_dolnośląski_1 
dolnośląskie KŁODZKO dzierżoniowski wybory_dolnośląski_2 
dolnośląskie   kłodzki wybory_dolnośląski_2 
dolnośląskie   ząbkowicki wybory_dolnośląski_2 
dolnośląskie BOLESŁAWIEC Jelenia Góra wybory_dolnośląski_3 
dolnośląskie   jeleniogórski wybory_dolnośląski_3 
dolnośląskie   lubański wybory_dolnośląski_3 
dolnośląskie   lwówecki wybory_dolnośląski_3 
dolnośląskie   złotoryjski wybory_dolnośląski_3 
dolnośląskie   bolesławiecki wybory_dolnośląski_3 
dolnośląskie   zgorzelecki wybory_dolnośląski_3 
dolnośląskie   kamiennogórski wybory_dolnośląski_3 
dolnośląskie WAŁBRZYCH jaworski wybory_dolnośląski_4 
dolnośląskie   średzki wybory_dolnośląski_4 
dolnośląskie   świdnicki wybory_dolnośląski_4 
dolnośląskie   Wałbrzych wybory_dolnośląski_4 
dolnośląskie   wałbrzyski wybory_dolnośląski_4 
dolnośląskie LUBIN głogowski wybory_dolnośląski_5 
dolnośląskie   górowski wybory_dolnośląski_5 
dolnośląskie   Legnica wybory_dolnośląski_5 
dolnośląskie   legnicki wybory_dolnośląski_5 
dolnośląskie   lubiński wybory_dolnośląski_5 
dolnośląskie   polkowicki wybory_dolnośląski_5 
dolnośląskie   wołowski wybory_dolnośląski_5 

kujawsko-pomorskie BYDGOSZCZ Bydgoszcz wybory_kujawsko-pomorskie_1 
kujawsko-pomorskie   świecki wybory_kujawsko-pomorskie_1 
kujawsko-pomorskie   żniński wybory_kujawsko-pomorskie_1 



 

kujawsko-pomorskie   nakielski wybory_kujawsko-pomorskie_1 
kujawsko-pomorskie   tucholski wybory_kujawsko-pomorskie_1 
kujawsko-pomorskie   sępoleński wybory_kujawsko-pomorskie_1 
kujawsko-pomorskie   bydgoski wybory_kujawsko-pomorskie_1 
kujawsko-pomorskie TORUŃ aleksandrowski wybory_kujawsko-pomorskie_2 
kujawsko-pomorskie   Toruń wybory_kujawsko-pomorskie_2 

kujawsko-pomorskie   golubsko-
dobrzyński wybory_kujawsko-pomorskie_2 

kujawsko-pomorskie   toruński wybory_kujawsko-pomorskie_2 
kujawsko-pomorskie   lipnowski wybory_kujawsko-pomorskie_2 
kujawsko-pomorskie GRUDZIĄDZ Grudziądz wybory_kujawsko-pomorskie_3 
kujawsko-pomorskie   wąbrzeski wybory_kujawsko-pomorskie_3 
kujawsko-pomorskie   brodnicki wybory_kujawsko-pomorskie_3 
kujawsko-pomorskie   rypiński wybory_kujawsko-pomorskie_3 
kujawsko-pomorskie   grudziądzki wybory_kujawsko-pomorskie_3 
kujawsko-pomorskie   chełmiński wybory_kujawsko-pomorskie_3 
kujawsko-pomorskie WŁOCŁAWEK inowrocławski wybory_kujawsko-pomorskie_4 
kujawsko-pomorskie   Włocławek wybory_kujawsko-pomorskie_4 
kujawsko-pomorskie   włocławski wybory_kujawsko-pomorskie_4 
kujawsko-pomorskie   radziejowski wybory_kujawsko-pomorskie_4 
kujawsko-pomorskie   mogileński wybory_kujawsko-pomorskie_4 

lubelskie LUBLIN sala nr 
1 

Lublin 1uprawnieni 
do głosowania z 
nazwiskami do 

litery „Ł” włącznie 

wybory_lubelskie_1 

lubelskie   puławski wybory_lubelskie_1 
lubelskie   opolski wybory_lubelskie_1 
lubelskie   kraśnicki wybory_lubelskie_1 

lubelskie LUBLIN sala nr 
2 

Lublin 2 
uprawnieni do 
głosowania z 

nazwiskami od 
litery „M” do 

końca alfabetu 

wybory_lubelskie_2 

lubelskie   lubartowski wybory_lubelskie_2 
lubelskie   świdnicki wybory_lubelskie_2 
lubelskie   łęczyński wybory_lubelskie_2 
lubelskie   rycki wybory_lubelskie_2 
lubelskie   lubelski wybory_lubelskie_2 

lubelskie BIAŁA 
PODLASKA Biała Podlaska wybory_lubelskie_3 

lubelskie   łukowski wybory_lubelskie_3 
lubelskie   radzyński wybory_lubelskie_3 
lubelskie   włodawski wybory_lubelskie_3 
lubelskie   parczewski wybory_lubelskie_3 
lubelskie   bialski wybory_lubelskie_3 
lubelskie ZAMOŚĆ Zamość wybory_lubelskie_4 
lubelskie   biłgorajski wybory_lubelskie_4 
lubelskie   tomaszowski wybory_lubelskie_4 
lubelskie   Chełm wybory_lubelskie_4 



 

lubelskie   zamojski wybory_lubelskie_4 
lubelskie   hrubieszowski wybory_lubelskie_4 
lubelskie   krasnostawski wybory_lubelskie_4 
lubelskie   janowski wybory_lubelskie_4 
lubelskie   chełmski wybory_lubelskie_4 
lubuskie ZIELONA GÓRA Zielona Góra wybory_lubuskie_1 
lubuskie   żarski wybory_lubuskie_1 
lubuskie   nowosolski wybory_lubuskie_1 
lubuskie   żagański wybory_lubuskie_1 
lubuskie   świebodziński wybory_lubuskie_1 
lubuskie   krośnieński wybory_lubuskie_1 
lubuskie   wschowski wybory_lubuskie_1 

lubuskie GORZÓW 
WIELKOPOLSKI 

Gorzów 
Wielkopolski wybory_lubuskie_2 

lubuskie   strzelecko-
drezdenecki wybory_lubuskie_2 

lubuskie   międzyrzecki wybory_lubuskie_2 
lubuskie   gorzowski wybory_lubuskie_2 
lubuskie   zielonogórski wybory_lubuskie_2 
lubuskie   sulęciński wybory_lubuskie_2 
lubuskie   słubicki wybory_lubuskie_2 

łódzkie ŁÓDŹ sala nr 1 

Łódź 1 
uprawnieni do 
głosowania z 

nazwiskami do 
litery „Ł” włącznie 

wybory_łódzkie_1 

łódzkie   pabianicki wybory_łódzkie_1 
łódzkie   łódzki wschodni wybory_łódzkie_1 
łódzkie   rawski wybory_łódzkie_1 
łódzkie   brzeziński wybory_łódzkie_1 
łódzkie   łęczycki wybory_łódzkie_1 
łódzkie   łowicki wybory_łódzkie_1 

łódzkie ŁÓDŹ sala nr 2 

Łódź 2 
uprawnieni do 
głosowania z 

nazwiskami od 
litery „M” do 

końca alfabetu 

wybory_łódzkie_2 

łódzkie   skierniewicki wybory_łódzkie_2 
łódzkie   zgierski wybory_łódzkie_2 
łódzkie   kutnowski wybory_łódzkie_2 
łódzkie   Skierniewice wybory_łódzkie_2 

łódzkie PIOTRKÓW 
TRYBUNALSKI 

Piotrków 
Trybunalski  wybory_łódzkie_3 

łódzkie   radomszczański wybory_łódzkie_3 
łódzkie   opoczyński wybory_łódzkie_3 
łódzkie   piotrkowski wybory_łódzkie_3 
łódzkie   tomaszowski wybory_łódzkie_3 
łódzkie   pajęczański wybory_łódzkie_3 
łódzkie   bełchatowski wybory_łódzkie_3 



 

łódzkie SIERADZ  Sieradzki  wybory_łódzkie_4 
łódzkie   łaski wybory_łódzkie_4 
łódzkie   wieluński wybory_łódzkie_4 
łódzkie   wieruszowski wybory_łódzkie_4 
łódzkie   poddębicki wybory_łódzkie_4 
łódzkie   zduńskowolski wybory_łódzkie_4 

małopolskie KRAKÓW Kraków wybory_małopolskie_1 
małopolskie   krakowski wybory_małopolskie_1 
małopolskie   olkuski wybory_małopolskie_1 
małopolskie   bocheński wybory_małopolskie_1 
małopolskie   wielicki wybory_małopolskie_1 
małopolskie   miechowski wybory_małopolskie_1 
małopolskie   proszowicki wybory_małopolskie_1 
małopolskie WADOWICE wadowicki wybory_małopolskie_2 
małopolskie   oświęcimski wybory_małopolskie_2 
małopolskie   myślenicki wybory_małopolskie_2 
małopolskie   chrzanowski wybory_małopolskie_2 
małopolskie   suski wybory_małopolskie_2 
małopolskie NOWY TARG nowotarski wybory_małopolskie_3 
małopolskie   limanowski wybory_małopolskie_3 
małopolskie   tatrzański wybory_małopolskie_3 
małopolskie NOWY SĄCZ Nowy Sącz wybory_małopolskie_4 
małopolskie   nowosądecki wybory_małopolskie_4 
małopolskie   gorlicki wybory_małopolskie_4 
małopolskie TARNÓW brzeski wybory_małopolskie_5 
małopolskie   Tarnów wybory_małopolskie_5 
małopolskie   tarnowski wybory_małopolskie_5 
małopolskie   dąbrowski wybory_małopolskie_5 

mazowieckie WARSZAWA 
sala nr 1 

Warszawa 1 
uprawnieni do 
głosowania z 

nazwiskami do 
litery „Ł” włącznie 

wybory_mazowieckie_1 

mazowieckie   wołomiński wybory_mazowieckie_1 
mazowieckie   legionowski wybory_mazowieckie_1 

mazowieckie   warszawski 
zachodni wybory_mazowieckie_1 

mazowieckie   nowodworski wybory_mazowieckie_1 
mazowieckie   grodziski wybory_mazowieckie_1 
mazowieckie   żyrardowski wybory_mazowieckie_1 

mazowieckie WARSZAWA 
sala nr 2 

Warszawa 2 
uprawnieni do 
głosowania z 

nazwiskami od 
litery „M” do 

końca alfabetu 

wybory_mazowieckie_2 

mazowieckie   piaseczyński wybory_mazowieckie_2 
mazowieckie   pruszkowski wybory_mazowieckie_2 
mazowieckie   otwocki wybory_mazowieckie_2 
mazowieckie RADOM Radom wybory_mazowieckie_3 



 

mazowieckie   radomski wybory_mazowieckie_3 
mazowieckie   grójecki wybory_mazowieckie_3 
mazowieckie   przysuski wybory_mazowieckie_3 
mazowieckie   szydłowiecki wybory_mazowieckie_3 
mazowieckie   kozienicki wybory_mazowieckie_3 
mazowieckie   lipski wybory_mazowieckie_3 
mazowieckie   białobrzeski wybory_mazowieckie_3 
mazowieckie   zwoleński wybory_mazowieckie_3 
mazowieckie SIEDLCE Siedlce wybory_mazowieckie_4 
mazowieckie   miński wybory_mazowieckie_4 
mazowieckie   garwoliński wybory_mazowieckie_4 
mazowieckie   sokołowski wybory_mazowieckie_4 
mazowieckie   węgrowski wybory_mazowieckie_4 
mazowieckie   siedlecki wybory_mazowieckie_4 
mazowieckie   łosicki wybory_mazowieckie_4 

mazowieckie MAKÓW 
MAZOWIECKI przasnyski wybory_mazowieckie_5 

mazowieckie   wyszkowski wybory_mazowieckie_5 
mazowieckie   ostrołęcki wybory_mazowieckie_5 
mazowieckie   ostrowski wybory_mazowieckie_5 
mazowieckie   Ostrołęka wybory_mazowieckie_5 
mazowieckie   pułtuski wybory_mazowieckie_5 
mazowieckie   makowski wybory_mazowieckie_5 
mazowieckie   ciechanowski wybory_mazowieckie_5 
mazowieckie   mławski wybory_mazowieckie_5 
mazowieckie PŁOCK Płock wybory_mazowieckie_6 
mazowieckie   płoński wybory_mazowieckie_6 
mazowieckie   płocki wybory_mazowieckie_6 
mazowieckie   sochaczewski wybory_mazowieckie_6 
mazowieckie   gostyniński wybory_mazowieckie_6 
mazowieckie   sierpecki wybory_mazowieckie_6 
mazowieckie   żuromiński wybory_mazowieckie_6 

opolskie OPOLE Opole wybory_opolskie_1 
opolskie   opolski wybory_opolskie_1 
opolskie   strzelecki wybory_opolskie_1 
opolskie   brzeski wybory_opolskie_1 

opolskie   kędzierzyńsko-
kozielski wybory_opolskie_1 

opolskie   krapkowicki wybory_opolskie_1 
opolskie NYSA nyski wybory_opolskie_2 
opolskie   prudnicki wybory_opolskie_2 
opolskie   głubczycki wybory_opolskie_2 
opolskie KLUCZBORK oleski wybory_opolskie_3 
opolskie   namysłowski wybory_opolskie_3 
opolskie   kluczborski wybory_opolskie_3 

podkarpackie RZESZÓW sala 
nr 1 

Rzeszów 1 
uprawnieni do 
głosowania z 

nazwiskami do 
litery „Ł” włącznie 

wybory_podkarpackie_1 



 

podkarpackie   rzeszowski wybory_podkarpackie_1 
podkarpackie   dębicki wybory_podkarpackie_1 
podkarpackie   leżajski wybory_podkarpackie_1 

podkarpackie RZESZÓW sala 
nr 2 

Rzeszów 2 
uprawnieni do 
głosowania z 

nazwiskami od 
litery „M” do 

końca alfabetu 

wybory_podkarpackie_2 

podkarpackie   łańcucki wybory_podkarpackie_2 
podkarpackie   strzyżowski wybory_podkarpackie_2 

podkarpackie   ropczycko-
sędziszowski wybory_podkarpackie_2 

podkarpackie   kolbuszowski wybory_podkarpackie_2 
podkarpackie SANOK krośnieński wybory_podkarpackie_3 
podkarpackie   sanocki wybory_podkarpackie_3 
podkarpackie   jasielski wybory_podkarpackie_3 
podkarpackie   Krosno wybory_podkarpackie_3 
podkarpackie   brzozowski wybory_podkarpackie_3 
podkarpackie   leski wybory_podkarpackie_3 
podkarpackie   bieszczadzki wybory_podkarpackie_3 
podkarpackie JAROSŁAW jarosławski wybory_podkarpackie_4 
podkarpackie   przemyski wybory_podkarpackie_4 
podkarpackie   Przemyśl wybory_podkarpackie_4 
podkarpackie   lubaczowski wybory_podkarpackie_4 
podkarpackie   przeworski wybory_podkarpackie_4 
podkarpackie TARNOBRZEG mielecki wybory_podkarpackie_5 
podkarpackie   tarnobrzeski wybory_podkarpackie_5 
podkarpackie   stalowowolski wybory_podkarpackie_5 
podkarpackie   niżański wybory_podkarpackie_5 
podkarpackie   Tarnobrzeg wybory_podkarpackie_5 

podlaskie BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK wybory_podlaskie_1 
podlaskie   białostocki wybory_podlaskie_1 
podlaskie   hajnowski wybory_podlaskie_1 
podlaskie   bielski wybory_podlaskie_1 
podlaskie   sokólski wybory_podlaskie_1 
podlaskie   siemiatycki wybory_podlaskie_1 
podlaskie   moniecki wybory_podlaskie_1 
podlaskie AUGUSTÓW Suwałki wybory_podlaskie_2 
podlaskie   augustowski wybory_podlaskie_2 
podlaskie   suwalski wybory_podlaskie_2 
podlaskie   sejneński wybory_podlaskie_2 
podlaskie ŁOMŻA Łomża wybory_podlaskie_3 
podlaskie   kolneński wybory_podlaskie_3 
podlaskie   wysokomazowiecki wybory_podlaskie_3 
podlaskie   zambrowski wybory_podlaskie_3 
podlaskie   grajewski wybory_podlaskie_3 
podlaskie   łomżyński wybory_podlaskie_3 

pomorskie GDAŃSK sala nr 
1 

Gdańsk 
1uprawnieni do wybory_pomorskie_1 



 

głosowania z 
nazwiskami do 

litery „Ł” włącznie 
pomorskie   Gdynia wybory_pomorskie_1 
pomorskie   gdański wybory_pomorskie_1 
pomorskie   Sopot wybory_pomorskie_1 

pomorskie GDAŃSK sala nr 
2 

Gdańsk 2 
uprawnieni do 
głosowania z 

nazwiskami od 
litery „M” do 

końca alfabetu 

wybory_pomorskie_2 

pomorskie   wejherowski wybory_pomorskie_2 
pomorskie   kartuski wybory_pomorskie_2 
pomorskie   pucki wybory_pomorskie_2 
pomorskie   nowodworski wybory_pomorskie_2 
pomorskie SŁUPSK Słupsk wybory_pomorskie_3 
pomorskie   słupski wybory_pomorskie_3 
pomorskie   bytowski wybory_pomorskie_3 
pomorskie   lęborski wybory_pomorskie_3 

pomorskie STAROGRAD 
GDAŃSKI chojnicki wybory_pomorskie_4 

pomorskie   człuchowski wybory_pomorskie_4 
pomorskie   tczewski wybory_pomorskie_4 
pomorskie   starogardzki wybory_pomorskie_4 
pomorskie   kościerski wybory_pomorskie_4 
pomorskie   kwidzyński wybory_pomorskie_4 
pomorskie   malborski wybory_pomorskie_4 
pomorskie   sztumski wybory_pomorskie_4 

śląskie KATOWICE Katowice wybory_śląskie_1 
śląskie   Bytom wybory_śląskie_1 
śląskie   Chorzów wybory_śląskie_1 
śląskie   Mysłowice wybory_śląskie_1 
śląskie   Piekary Śląskie wybory_śląskie_1 
śląskie   bieruńsko-lędziński wybory_śląskie_1 
śląskie   Świętochłowice wybory_śląskie_1 
śląskie   Tychy wybory_śląskie_1 

śląskie BIELSKO-BIAŁA 
sala nr 1 

Bielsko-Biała 1 
uprawnieni do 
głosowania z 

nazwiskami do 
litery „K” włącznie 

wybory_śląskie_2 

śląskie   cieszyński wybory_śląskie_2 
śląskie   pszczyński wybory_śląskie_2 

śląskie BIELSKO-BIAŁA 
sala nr 2 

Bielsko-Biała 2 
uprawnieni do 
głosowania z 

nazwiskami od 
litery „L” do końca 

alfabetu 

wybory_śląskie_3 

śląskie   żywiecki wybory_śląskie_3 



 

śląskie   bielski wybory_śląskie_3 
śląskie CZĘSTOCHOWA zawierciański wybory_śląskie_4 
śląskie   Częstochowa wybory_śląskie_4 
śląskie   częstochowski wybory_śląskie_4 
śląskie   lubliniecki wybory_śląskie_4 
śląskie   kłobucki wybory_śląskie_4 
śląskie   myszkowski wybory_śląskie_4 
śląskie GLIWICE tarnogórski wybory_śląskie_5 
śląskie   Gliwice wybory_śląskie_5 
śląskie   Zabrze wybory_śląskie_5 
śląskie   Ruda Śląska wybory_śląskie_5 
śląskie   mikołowski wybory_śląskie_5 
śląskie   gliwicki wybory_śląskie_5 
śląskie RYBNIK wodzisławski wybory_śląskie_6 
śląskie   raciborski wybory_śląskie_6 
śląskie   Rybnik wybory_śląskie_6 
śląskie   Jastrzębie-Zdrój wybory_śląskie_6 
śląskie   rybnicki wybory_śląskie_6 
śląskie   Żory wybory_śląskie_6 
śląskie SOSNOWIEC Sosnowiec wybory_śląskie_7 
śląskie   będziński wybory_śląskie_7 
śląskie   Dąbrowa Górnicza wybory_śląskie_7 
śląskie   Jaworzno wybory_śląskie_7 

śląskie   Siemianowice 
Śląskie wybory_śląskie_7 

świętokrzyskie KIELCE Kielce wybory_świętokrzyskie_1 
świętokrzyskie   kielecki wybory_świętokrzyskie_1 
świętokrzyskie   konecki wybory_świętokrzyskie_1 
świętokrzyskie   skarżyski wybory_świętokrzyskie_1 
świętokrzyskie   starachowicki wybory_świętokrzyskie_1 
świętokrzyskie   włoszczowski wybory_świętokrzyskie_1 
świętokrzyskie BUSKO-ZDRÓJ buski wybory_świętokrzyskie_2 
świętokrzyskie   pińczowski wybory_świętokrzyskie_2 
świętokrzyskie   jędrzejowski wybory_świętokrzyskie_2 
świętokrzyskie   kazimierski wybory_świętokrzyskie_2 

świętokrzyskie OSTROWIEC 
ŚWIĘTOKRZYSKI ostrowiecki wybory_świętokrzyskie_3 

świętokrzyskie   staszowski wybory_świętokrzyskie_3 
świętokrzyskie   sandomierski wybory_świętokrzyskie_3 
świętokrzyskie   opatowski wybory_świętokrzyskie_3 

warmińsko-
mazurskie OLSZTYN Olsztyn wybory_warmińsko-

mazurskie_1 
warmińsko-
mazurskie   olsztyński wybory_warmińsko-

mazurskie_1 
warmińsko-
mazurskie   działdowski wybory_warmińsko-

mazurskie_1 
warmińsko-
mazurskie   szczycieński wybory_warmińsko-

mazurskie_1 
warmińsko-
mazurskie   bartoszycki wybory_warmińsko-

mazurskie_1 



 

warmińsko-
mazurskie   lidzbarski wybory_warmińsko-

mazurskie_1 
warmińsko-
mazurskie   nidzicki wybory_warmińsko-

mazurskie_1 
warmińsko-
mazurskie   ostródzki wybory_warmińsko-

mazurskie_1 
warmińsko-
mazurskie ELBLĄG Elbląg wybory_warmińsko-

mazurskie_2 
warmińsko-
mazurskie   elbląski wybory_warmińsko-

mazurskie_2 
warmińsko-
mazurskie   braniewski wybory_warmińsko-

mazurskie_2 
warmińsko-
mazurskie   iławski wybory_warmińsko-

mazurskie_2 
warmińsko-
mazurskie   nowomiejski wybory_warmińsko-

mazurskie_2 
warmińsko-
mazurskie GIŻYCKO ełcki wybory_warmińsko-

mazurskie_3 
warmińsko-
mazurskie   giżycki wybory_warmińsko-

mazurskie_3 
warmińsko-
mazurskie   kętrzyński wybory_warmińsko-

mazurskie_3 
warmińsko-
mazurskie   piski wybory_warmińsko-

mazurskie_3 
warmińsko-
mazurskie   mrągowski wybory_warmińsko-

mazurskie_3 
warmińsko-
mazurskie   gołdapski wybory_warmińsko-

mazurskie_3 
warmińsko-
mazurskie   olecki wybory_warmińsko-

mazurskie_3 
warmińsko-
mazurskie   węgorzewski wybory_warmińsko-

mazurskie_3 
wielkopolskie POZNAŃ Poznań wybory_wielkopolskie_1 
wielkopolskie   poznański wybory_wielkopolskie_1 
wielkopolskie   średzki wybory_wielkopolskie_1 
wielkopolskie   śremski wybory_wielkopolskie_1 
wielkopolskie   obornicki wybory_wielkopolskie_1 
wielkopolskie PIŁA wągrowiecki wybory_wielkopolskie_2 
wielkopolskie   pilski wybory_wielkopolskie_2 
wielkopolskie   chodzieski wybory_wielkopolskie_2 

wielkopolskie   czarnkowsko-
trzcianecki wybory_wielkopolskie_2 

wielkopolskie   złotowski wybory_wielkopolskie_2 
wielkopolskie KONIN gnieźnieński wybory_wielkopolskie_3 
wielkopolskie   koniński wybory_wielkopolskie_3 
wielkopolskie   wrzesiński wybory_wielkopolskie_3 
wielkopolskie   Konin wybory_wielkopolskie_3 
wielkopolskie   kolski wybory_wielkopolskie_3 
wielkopolskie   słupecki wybory_wielkopolskie_3 
wielkopolskie   turecki wybory_wielkopolskie_3 

wielkopolskie OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI ostrowski wybory_wielkopolskie_4 



 

wielkopolskie   jarociński wybory_wielkopolskie_4 
wielkopolskie   Kalisz wybory_wielkopolskie_4 
wielkopolskie   krotoszyński wybory_wielkopolskie_4 
wielkopolskie   pleszewski wybory_wielkopolskie_4 
wielkopolskie   kaliski wybory_wielkopolskie_4 
wielkopolskie   ostrzeszowski wybory_wielkopolskie_4 
wielkopolskie   kępiński wybory_wielkopolskie_4 
wielkopolskie KOŚCIAN nowotomyski wybory_wielkopolskie_5 
wielkopolskie   szamotulski wybory_wielkopolskie_5 
wielkopolskie   Leszno wybory_wielkopolskie_5 
wielkopolskie   kościański wybory_wielkopolskie_5 
wielkopolskie   międzychodzki wybory_wielkopolskie_5 
wielkopolskie   gostyński wybory_wielkopolskie_5 
wielkopolskie   rawicki wybory_wielkopolskie_5 
wielkopolskie   grodziski wybory_wielkopolskie_5 
wielkopolskie   leszczyński wybory_wielkopolskie_5 
wielkopolskie   wolsztyński wybory_wielkopolskie_5 

zachodniopomorskie SZCZECIN Szczecin wybory_zachodniopomorskie_1 
zachodniopomorskie   policki wybory_zachodniopomorskie_1 
zachodniopomorskie   gryfiński wybory_zachodniopomorskie_1 
zachodniopomorskie   goleniowski wybory_zachodniopomorskie_1 
zachodniopomorskie KOŁOBRZEG kołobrzeski wybory_zachodniopomorskie_2 
zachodniopomorskie   świdwiński wybory_zachodniopomorskie_2 
zachodniopomorskie   łobeski wybory_zachodniopomorskie_2 
zachodniopomorskie STARGARD myśliborski wybory_zachodniopomorskie_3 
zachodniopomorskie   pyrzycki wybory_zachodniopomorskie_3 
zachodniopomorskie   stargardzki wybory_zachodniopomorskie_3 
zachodniopomorskie   choszczeński wybory_zachodniopomorskie_3 
zachodniopomorskie   wałecki wybory_zachodniopomorskie_3 
zachodniopomorskie   drawski wybory_zachodniopomorskie_3 
zachodniopomorskie KOSZALIN Koszalin wybory_zachodniopomorskie_4 
zachodniopomorskie   szczecinecki wybory_zachodniopomorskie_4 
zachodniopomorskie   białogardzki wybory_zachodniopomorskie_4 
zachodniopomorskie   koszaliński wybory_zachodniopomorskie_4 
zachodniopomorskie   sławieński wybory_zachodniopomorskie_4 

zachodniopomorskie KAMIEŃ 
POMORSKI kamieński wybory_zachodniopomorskie_5 

zachodniopomorskie   Świnoujście wybory_zachodniopomorskie_5 
zachodniopomorskie   gryficki wybory_zachodniopomorskie_5 

 

 

 

  


