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1. Zagadnienia prawne związane 
z ubieganiem się o mandat 
radnego i prowadzeniem kampanii 
wyborczej

1.1. Wybory do organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego

 y Główne zasady wyborów do rad

Zgodnie z  treścią art.  169 §  2 Konstytucji RP wybory do organów stanowiących jed-
nostek samorządu terytorialnego są powszechne, równe, bezpośrednie i  odbywają się 
w głosowaniu tajnym. 

WAŻNE

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów oraz przeprowadzania wyborów, także warunki waż-
ności wyborów są określone w ustawie kompleksowo regulującej kwestie związane z wybo-
rami, tj. w Kodeksie wyborczym.

W  przepisach Konstytucji RP brak jest normatywnego wprowadzenia zasady propor-
cjonalności, zatem ustawodawca ma pełną swobodę w  określeniu, na jakiej zasadzie 
(proporcjonalności, większości lub systemu mieszanego) odbywa się podział mandatów 
w wyniku wyborów na danym szczeblu samorządu terytorialnego. Ma to uzasadnienie 
ze względu na bardzo duże zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod 
względem liczby ludności zarówno między jednostkami różnych szczebli, jak i przede 
wszystkim jednostkami tego samego szczebla. Stąd też wprowadzenie jednej lub nawet 
kilku uniwersalnych norm przedstawicielskich w odniesieniu do organów stanowiących 
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wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w skali całego kraju byłoby w praktyce 
niemożliwe do realizacji i wypaczałoby zasady demokratycznego państwa prawa. 

  ORZECZNICTWO 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3.11.2006 r. K 31/06
Do wyborów samorządowych odnosi się idea wolnych i demokratycznych wyborów, respektu-
jących zasady powszechności, równości, bezpośredniości i tajności, a także dyrektywa, że re-
zultat wyborów powinien odzwierciedlać wolę społeczności lokalnej. Ponadto, regulacja 
prawna wyborów samorządowych musi dodatkowo uwzględniać różnorodność i wielość po-
szczególnych szczebli samorządu terytorialnego w danym kraju.

 y Zasady kandydowania

Kandydować, jak i pełnić mandat radnego można tylko w jednym organie stanowiącym 
jednostki samorządu terytorialnego. Niniejsza zasada dotyczy również przypadków uzu-
pełniania organu stanowiącego lub jego wyboru przed upływem kadencji. 

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) do organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego posiada osoba mająca prawo wybierania do tych organów, 
a więc do:
1) rady gminy – obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywate-

lem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamiesz-
kuje na obszarze tej gminy (cenzus domicylu);

2) rady powiatu i sejmiku województwa – obywatel polski (cenzus obywatelstwa), który 
najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, od-
powiednio, tego powiatu i województwa.

Nie posiada prawa wybieralności osoba:
1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) wobec której zapadło prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa 

wybieralności w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjne-
go (tzw.  uznanie za kłamcę lustracyjnego) w  rozumieniu przepisów ustawy 
z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z  lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.  z  2007  r. Nr  63, 
poz. 425 ze zm.); 

6) obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wy-
bieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mrswglrwguydqojtgu4a
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=15000866&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=15000866&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=15000866&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrxgazdkmjvhaya
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrxgazdkmjvhaya
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WAŻNE

Należy przy tym zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję ustawodawcy, bowiem brak 
jest jakichkolwiek przepisów prawnych, które nakładałyby obowiązek lub upoważnienie 
dla sądu do informowania organów samorządowych o zapadłych wyrokach powodujących 
utratę prawa wybieralności.

 y Data wyborów

Wybory do rad i sejmików zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż 
na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opi-
nii Państwowej Komisji Wyborczej, wyznacza w drodze rozporządzenia datę wyborów 
na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad (sejmików), a także 
określa dni, w których upływają terminy wykonania określonych czynności wyborczych 
przewidzianych w Kodeksie wyborczym (tzw. kalendarz wyborczy). Rozporządzenie to 
podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej najpóźniej w 80. dniu przed dniem wyborów. 

W razie konieczności przeprowadzenia wyborów przedterminowych danej rady (sejmi-
ku) przed upływem kadencji lub wyborów nowej rady z przyczyn określonych w innych 
ustawach, wybory zarządza się i  przeprowadza w  ciągu 90 dni od daty wystąpienia 
tej przyczyny. W  takich przypadkach określone w  kalendarzu wyborczym terminy 
wykonania czynności wyborczych mogą być krótsze, a właściwy miejscowo wojewoda 
podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
w  sprawie wyborów w  formie obwieszczenia na obszarze działania rady (sejmiku), 
do której mają być przeprowadzone wybory. Kadencja rad (sejmików) wybranych 
w  wyborach przedterminowych upływa z  dniem kadencji rad (sejmików) wybranych 
w normalnym trybie. Co ważne, wybory przedterminowe nie są przeprowadzane, jeżeli 
ich data przypadałaby w okresie 12 miesięcy przed zakończeniem normalnej kadencji 
organu stanowiącego. Wówczas w takiej sytuacji Prezes Rady Ministrów wyznacza, na 
wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, osobę pełniącą funkcję 
rady (sejmiku) do końca kadencji.

WAŻNE

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20.7.2011 r. K 9/11 uznał m.in., że zawarcie w Kodek-
sie wyborczym możliwości przeprowadzenia dwudniowych wyborów do organów stano-
wiących jednostek samorządu terytorialnego jest niezgodne z Konstytucją RP.

 y Ustalenie liczby radnych

Liczbę radnych wybieranych do rad (sejmików) ustala, odrębnie dla każdej rady (sejmi-
ku), wojewoda, po porozumieniu z komisarzem wyborczym na podstawie liczby miesz-
kańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady (sejmiku), ujętych w  stałym 
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rejestrze wyborców na koniec roku poprzedzającego rok, w  którym wybory mają być 
przeprowadzone. Zarządzenie wojewody ustalające liczbę radnych wybieranych do rad 
(sejmików) ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym i podaje do publicznej 
wiadomości w  formie obwieszczenia w  każdej gminie najpóźniej na 4 miesiące przed 
upływem kadencji. Po jednym egzemplarzu zarządzenia przekazuje się niezwłocznie 
każdej właściwej radzie (sejmikowi) i komisarzowi wyborczemu oraz przesyła do Pań-
stwowej Komisji Wyborczej. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów przedter-
minowych danej rady (sejmiku) przed upływem kadencji lub wyborów nowej rady (sej-
miku) z innych przyczyn, wojewoda po porozumieniu z komisarzem wyborczym ustala 
liczbę radnych wybieranych do danej rady (sejmiku) na podstawie liczby mieszkańców, 
ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec kwartału poprzedzającego zarządzenie 
o wyborach, którą wtedy podaje się w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

Ustalenie liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego odbywa się na podstawie zasad określonych w Kodeksie wyborczym i od-
rębnych ustawach samorządowych. I tak w skład rady gminy wchodzą radni w liczbie:

 – piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców;
 – dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców;
 – dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców;
 – dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców 

oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż 
czterdziestu pięciu radnych.

W  skład rady powiatu wchodzą radni w  liczbie piętnastu w  powiatach liczących do 
40 000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, 
ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych. Z kolei w skład sejmiku województwa 
wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w wojewódz-
twach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne 
rozpoczęte 500 000 mieszkańców.

 y Obsadzenie mandatów bez głosowania

Mandaty radnych w  danym organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego 
są obsadzane bez głosowania, jeżeli w okręgu wyborczym w wyborach do rady zareje-
strowana liczba kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu 
wyborczym lub od niej mniejsza. W takim przypadku za wybranych na radnych tery-
torialna komisja wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów, a  pozostałe mandaty 
pozostają ewentualnie nieobsadzone.



7

1.2. Komitety wyborcze i zgłaszanie kandydatów na radnych

  ORZECZNICTWO 

QQ Stwierdzenie nieważności uchwały w przedmiocie wygaśnięcia mandatu  rad-
nego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10.3.2008 r. II OSK 1814/07
1. Na wygaśnięcie mandatu można się powoływać dopiero z datą podjęcia stosownej uchwały. 
Bez podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego, mandat ten nadal ist-
nieje. Radny do chwili podjęcia przez radę gminy uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia man-
datu posiada zatem mandat i  jest członkiem rady gminy, zobowiązanym do brania udziału 
w pracach rady, a więc powinien być zawiadomiony o sesji rady, w której ma prawo czynnego 
uczestniczenia, za wyjątkiem głosowania w sprawie wygaśnięcia swojego mandatu (art. 25a 
ustawy o samorządzie gminnym).
2. Okoliczność, że mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13.3.2007 r. w okresie później-
szym przeprowadzono wybory uzupełniające do rady gminy, nie ma żadnego znaczenia dla 
oceny zgodności z prawem zaskarżonej uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego. Skoro bo-
wiem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi podstawę do wzruszenia aktu, wydanego 
na podstawie niekonstytucyjnego przepisu w sprawie zakończonej aktem administracyjnym lub 
orzeczeniem sądowym, to ta podstawa oceny legalności aktu ma zastosowanie także w sprawie 
będącej w toku rozpoznawania przez sąd administracyjny, należy zatem uwzględnić wyrok Try-
bunału Konstytucyjnego i jego skutki odnoszące się do stanu prawnego rozpoznawanej sprawy.
3. Ustawowy skład rady należy rozumieć jako jej aktualny skład z uwzględnieniem radnych 
wybranych w wyborach uzupełniających, ale i tych radnych, w sprawach których sąd stwier-
dził nieważność uchwał stwierdzających wygaśniecie mandatów.

1.2. Komitety wyborcze i zgłaszanie kandydatów na 
radnych

 y Zadania komitetów – zgłaszanie kandydatów

Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do organów stanowiących jednostek samo-
rządu terytorialnego przysługuje jedynie komitetom wyborczym, które mogą być two-
rzone przez partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje 
społeczne oraz przez wyborców. Komitety wyborcze wykonują również inne czynności 
wyborcze, a w szczególności prowadzą na zasadzie wyłączności kampanię wyborczą na 
rzecz zgłoszonych przez siebie kandydatów do organów stanowiących jednostek samo-
rządu terytorialnego. 

 y Ważność czynności komitetu

Czynności określone w  Kodeksie wyborczym, związane z  utworzeniem komitetu wy-
borczego, mogą być wykonywane od dnia ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów do 
dnia przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu 
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wyborczego. Jednak zgodnie z ciągle aktualnym poglądem w orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego przepisy prawne dotyczące komitetów wyborczych nie zakazują wprost powo-
łania wcześniej komitetu, a przewidują jedynie rygory czasowe co do zawiadomienia (…) 
o utworzeniu komitetu wyborczego (postanowienie SN z 18.9.2002 r. III SW 27/2). Mimo 
to należy mieć na uwadze, że wszelkie inne czynności podjęte przed dniem ogłoszenia 
aktu o zarządzeniu wyborów są nieważne z mocy prawa, a zatem uznaje się je za niebyłe.

 y Nazwa komitetu wyborczego

Nazwa: 
1) komitetu wyborczego partii politycznej zawiera wyrazy „Komitet Wyborczy” oraz 

nazwę partii politycznej lub skrót nazwy tej partii, wynikające z wpisu do ewidencji 
partii politycznych; 

2) koalicyjnego komitetu wyborczego zawiera wyrazy „Koalicyjny Komitet Wyborczy” 
oraz nazwę koalicji wyborczej lub skrót nazwy tej koalicji wyborczej. Nazwą koalicji 
wyborczej mogą być również nazwy partii politycznych tworzących koalicję wybor-
czą lub skróty nazw tych partii, wynikające z wpisu tych partii do ewidencji partii 
politycznych; nazwa koalicji wyborczej może składać się z co najwyżej 45 znaków 
drukarskich, wliczając spacje;

3) komitetu wyborczego organizacji zawiera wyrazy „Komitet Wyborczy” oraz nazwę 
organizacji lub skrót nazwy tej organizacji, wynikające z wpisu do rejestru organiza-
cji prowadzonego przez właściwy organ;

4) komitetu wyborczego wyborców zawiera wyrazy „Komitet Wyborczy Wyborców” 
oraz nazwę komitetu wyborczego lub skrót jego nazwy odróżniające się wyraźnie od 
nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych.

Nazwa i  skrót nazwy komitetu wyborczego powinny odróżniać się wyraźnie od nazw 
i ich skrótów innych komitetów wyborczych.

  ORZECZNICTWO 

QQ Nazwa komitetu wyborczego a prawomocność wpisu do ewidencji partii poli-
tycznych

Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych z 14.6.2005 r. III SW 7/05
Nazwa komitetu wyborczego wyborców powinna zawierać określenie odróżniające od nazw 
partii politycznych wpisanych do ewidencji, choćby postanowienie sądu stanowiące podstawę 
wpisu było nieprawomocne.

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=15000880&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=15000880&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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1.2. Komitety wyborcze i zgłaszanie kandydatów na radnych

 y Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego

Organ partii politycznej statutowo upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz 
pełni funkcję komitetu wyborczego partii. Zawiadamia on w okresie od dnia ogłoszenia 
rozporządzenia o zarządzeniu wyborów do 70. dnia przed wyznaczonym dniem wybo-
rów Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu i o zamiarze samodzielnego 
zgłaszania kandydatów, a także o powołaniu:
1) pełnomocnika wyborczego uprawnionego, z wyłączeniem spraw należących do za-

kresu gospodarki finansowej, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wy-
borczego;

2) pełnomocnika finansowego.

WAŻNE

Można pełnić funkcję pełnomocnika wyborczego lub pełnomocnika finansowego tylko jed-
nego komitetu wyborczego.

W przepisach Kodeksu wyborczego brak jest wskazania szczególnych wymagań, które 
powinien spełniać pełnomocnik wyborczy. Natomiast pełnomocnik finansowy przede 
wszystkim nie może łączyć swojej funkcji z funkcją pełnomocnika wyborczego (wyjątek: 
zakaz ten nie dotyczy komitetu wyborczego wyborców) oraz nie może być funkcjona-
riuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego, w którym zawarto 
następujący katalog osób:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł, senator, radny;
3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przy-

gotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania 
przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy 
i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie 
ustawy;

4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego 
lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także 
inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administra-
cyjnych; 

5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samo-
rządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe; 

6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej; 
7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo 

funkcjonariusz Służby Więziennej; 
8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową; 
9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czyn-

ności usługowe. 
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WAŻNE

Partia polityczna może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy dla samodzielnego zgłaszania 
kandydatów na radnych oraz ustanowić tylko jednego pełnomocnika wyborczego i  jednego 
pełnomocnika finansowego. Struktury terenowe partii politycznych nie mogą tworzyć komite-
tów wyborczych (Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 7.9.2010 r. o tworzeniu komi-
tetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, 
ZPOW-703-30/10).

Do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego załącza się:
1) oświadczenia pełnomocnika wyborczego i  pełnomocnika finansowego komitetu 

wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnika finanso-
wego – również o spełnieniu przez niego ustawowych wymogów, o których mowa 
wyżej;

2) uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych;
3) wyciąg ze statutu partii politycznej wskazujący, który organ jest upoważniony do jej 

reprezentowania na zewnątrz.

W zawiadomieniu podaje się również:
1) nazwę komitetu wyborczego utworzoną zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego 

oraz adres siedziby komitetu i numer ewidencyjny, pod którym partia polityczna jest 
wpisana do ewidencji partii politycznych;

2) imię (imiona), nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL pełno-
mocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

WAŻNE

Kandydaci zgłaszani przez partyjne komitety wyborcze nie tylko nie muszą być członkami 
danej partii, ale nawet mogą być członkami innych partii lub organizacji, przy czym zgła-
szanie tych ostatnich nie jest uwarunkowane wymogiem zawarcia koalicji wyborczej.

 y Koalicje wyborcze

Koalicje wyborcze w celu wspólnego zgłaszania kandydatów mogą być tworzone wyłącz-
nie przez partie polityczne. Każda z partii politycznych może wchodzić w skład tylko 
jednej koalicji wyborczej. Wszelkie czynności wyborcze w  imieniu koalicji wyborczej 
wykonuje koalicyjny komitet wyborczy, który może być utworzony w okresie od dnia 
ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu wyborów do 70. dnia przed dniem wyborów 
przez organy partii politycznych upoważnione do reprezentowania partii na zewnątrz. 
Koalicyjny komitet wyborczy, w skład którego wchodzi co najmniej 10 osób wskazanych 
przez ww. organy, powołuje pełnomocnika wyborczego i  pełnomocnika finansowego 
na takich samych zasadach, jak w  przypadku komitetów wyborczych. Pełnomocnik 
wyborczy zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą do 70. dnia przed wyznaczonym 
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dniem wyborów o  utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego oraz o  powołaniu 
ww. pełnomocników.

Do zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego załącza się:
1) umowę o zawiązaniu koalicji wyborczej, wraz z następującymi danymi: imionami, 

nazwiskami, adresami zamieszkania i numerami ewidencyjnymi PESEL osób wcho-
dzących w skład komitetu wyborczego;

2) oświadczenia pełnomocnika wyborczego i  pełnomocnika finansowego o  przyjęciu 
pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnika finansowego – również o spełnieniu 
przez niego ustawowych wymogów;

3) uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych oraz partii politycznych two-
rzących koalicję wyborczą;

4) wyciągi ze statutów partii politycznych tworzących koalicję wyborczą wskazujące, 
który organ partii jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

W zawiadomieniu podaje się również:
1) nazwę koalicyjnego komitetu wyborczego utworzoną zgodnie z przepisami Kodeksu 

wyborczego oraz adres siedziby komitetu i numery ewidencyjne, pod którymi partie 
polityczne tworzące koalicję wyborczą są wpisane do ewidencji partii politycznych;

2) imię (imiona), nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL pełno-
mocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

 y Komitet wyborczy organizacji

Organ organizacji upoważniony do reprezentowania jej na zewnątrz, który jest określony 
w statucie organizacji lub regulaminie stowarzyszenia zwykłego, pełni funkcję komitetu 
wyborczego organizacji. Powołuje on pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finan-
sowego na takich samych zasadach, jak w  przypadku  komitetów wyborczych. Organ 
organizacji zawiadamia komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę 
organizacji o utworzeniu komitetu w okresie od dnia ogłoszenia rozporządzenia o za-
rządzeniu wyborów do 70. dnia przed wyznaczonym dniem wyborów oraz o powołaniu 
ww.  pełnomocników. Natomiast jeżeli komitet wyborczy organizacji zamierza zgłosić 
kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie, organ organizacji składa 
takie zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej.

Do zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji załącza się:
1) oświadczenia pełnomocnika wyborczego i  pełnomocnika finansowego o  przyjęciu 

pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnika finansowego – również o spełnieniu 
przez niego ustawowych wymogów;

2) uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie organu 
nadzorującego o tym, że wpłynęła do niego informacja o założeniu stowarzyszenia 
zwykłego, o której mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzysze-
niach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.);

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilruguytcnzvge2s44dboaxdcmbugi2teobx
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilruguytcnzvge2q
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3) wyciąg ze statutu albo regulaminu działalności organizacji wskazujący organ upo-
ważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

W zawiadomieniu podaje się również:
1) nazwę komitetu wyborczego utworzoną zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego 

oraz adres siedziby komitetu i  numer ewidencyjny, pod którym organizacja jest 
wpisana do rejestru organizacji;

2) imię (imiona), nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL pełno-
mocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

 y Komitety wyborcze wyborców

Obywatele w liczbie co najmniej 15, mający prawo wybierania (a więc przede wszystkim 
stale zamieszkujący na terenie jednostki samorządu terytorialnego danego szczebla), 
mogą tworzyć komitet wyborczy wyborców. Komitet wyborczy wyborców powołuje – 
wyłącznie spośród osób wchodzących w  skład komitetu – pełnomocnika wyborczego 
i pełnomocnika finansowego na takich samych zasadach, jak w przypadku komitetów 
wyborczych. Po zebraniu co najmniej 1000 podpisów obywateli mających prawo wy-
bierania, którzy popierają utworzenie komitetu wyborczego wyborców, pełnomocnik 
wyborczy zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o  utworzeniu takiego komitetu. 
Zawiadomienie to może być złożone do 70. dnia przed wyznaczonym dniem wyborów. 

WAŻNE

W  przypadku mniejszych komitetów, mających zamiar dokonać zgłoszenia kandydatów 
tylko w  jednym województwie, wystarczy liczba 5 obywateli oraz zebranie 20 podpisów 
osób, które mają prawo wybierania, do utworzenia komitetu wyborczego wyborców, a za-
wiadomienie o jego utworzeniu składa się właściwemu ze względu na siedzibę komitetu 
komisarzowi wyborczemu.

Do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców załącza się:
1) oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego;
2) oświadczenia pełnomocnika wyborczego i  pełnomocnika finansowego o  przyjęciu 

pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnika finansowego – również o spełnieniu 
przez niego ustawowych wymogów;

3) wykaz obywateli, zawierający ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz nume-
ry ewidencyjne PESEL, a także własnoręcznie złożone podpisy.

W zawiadomieniu podaje się również:
1) nazwę komitetu wyborczego utworzoną zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego 

oraz adres siedziby komitetu;
2) imię (imiona), nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL pełno-

mocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=15000901&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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WAŻNE

W sytuacji, gdy komitet wyborczy wyborców został utworzony jedynie w celu zgłoszenia 
kandydatów na radnych do rady gminy w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu, 
pełnomocnik wyborczy jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym tego komitetu 
z mocy prawa, a zawiadomienie o utworzeniu komitetu nie wymaga zebrania jakichkolwiek 
podpisów z poparciem. Tym samym pełnomocnik wyborczy musi spełniać także ustawowe 
wymogi stawiane pełnomocnikowi finansowemu.

 y Postanowienie o przyjęciu zawiadomienia

Właściwy organ wyborczy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o utwo-
rzeniu komitetu wyborczego, koalicyjnego komitetu wyborczego, komitetu wyborczego 
organizacji albo komitetu wyborczego wyborców, wydaje postanowienie o  przyjęciu 
zawiadomienia, jeśli spełnia ono ustawowe wymogi formalne. Postanowienie o  przy-
jęciu zawiadomienia doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu. Dopiero 
po wydaniu takiego postanowienia komitet może wykonywać wszelkie inne czynności 
wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości zarówno 
w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jak i  Biuletynie 
Informacji Publicznej informację o  przyjęciu zawiadomień. Zawiadomienia  złożone 
właściwemu komisarzowi wyborczemu są zamieszczane jedynie w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, właściwy organ wyborczy w  terminie 3 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia 
w terminie 5 dni. W przypadku nieusunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie 
właściwy organ wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie o odmowie 
przyjęcia zawiadomienia wraz z uzasadnieniem jest doręczane niezwłocznie pełnomoc-
nikowi wyborczemu, który ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu na 
postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Nie stanowi wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej 
lub komitetu wyborczego organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru 
prowadzonych przez właściwy organ, określenie w  nim nazwy lub skrótu nazwy tych 
samych lub niedostatecznie różniących się od nazw lub skrótów nazw innych komitetów 
wyborczych. Organ, który wydał wcześniej postanowienie o  przyjęciu zawiadomienia 
o  utworzeniu komitetu wyborczego, w  którym podano tę samą lub niedostatecznie 
różniącą się nazwę lub jej skrót, po porozumieniu z pełnomocnikiem wyborczym tego 
komitetu zmienia postanowienie, określając w nim nową nazwę komitetu lub jej skrót. 
W razie braku porozumienia organ, który wydał postanowienie, uchyla je i wzywa peł-
nomocnika wyborczego do usunięcia wady w terminie 3 dni.


