
USTAWA
 z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.)

Rozdział 6a Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych.

Rozdział 7 Głosowanie przez pełnomocnika.

Rozdział 11 Komitety wyborcze.
Art. 84. § 4. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz

w wyborach  wójta  [burmistrza,  prezydenta  miasta  –  przyp.  oprac.]  komitety  wyborcze
mogą być tworzone przez partie polityczne i koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i
organizacje społeczne, zwane dalej „organizacjami”, oraz przez wyborców.

Rozdział 11a Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni.
Art.  103a. § 1.  Pełnomocnik wyborczy [komitetu wyborczego – przyp. oprac.]   lub osoba

przez niego upoważniona ma prawo wyznaczyć  po jednym mężu zaufania  do komisji
wyborczych, …

Art. 103c. § 1. Zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenie i fundacja, do
których  celów  statutowych  należy  troska  o  demokrację,  prawa  obywatelskie  i  rozwój
społeczeństwa  obywatelskiego,  ma  prawo  wyznaczyć  po  jednym  obserwatorze
społecznym do komisji wyborczych, o których mowa w art. 152 § 2.

DZIAŁ II Organy wyborcze Rozdział 6 Terytorialna komisja wyborcza
Art. 178. § 1. Terytorialne komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 40 dniu przed dniem

wyborów:
1)  w  przypadku  wojewódzkiej  komisji  wyborczej  –  komisarz  wyborczy  wykonujący

czynności o charakterze ogólnowojewódzkim,
2) w przypadku powiatowej i gminnej komisji wyborczej – komisarz wyborczy – spośród

wyborców zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, zastrzeżeniem § 6.
Zgłoszenia  kandydatów  na  członków  terytorialnej  komisji  wyborczej  dokonuje  się
najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.

Rozdział 7 Obwodowe komisje wyborcze
Art.  182.  §  1.  Obwodową komisję  wyborczą  powołuje  spośród  wyborców,   najpóźniej  w

21dniu przed dniem wyborów, komisarz wyborczy, z zastrzeżeniem przepisów art. 183.
§ 2.W skład każdej obwodowej komisji wyborczej … powołuje się ... spośród kandydatów

zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby: ...
§  6.  Zgłoszenie do składu obwodowej  komisji  wyborczej  następuje po uzyskaniu  zgody

osoby, której ma dotyczyć.

DZIAŁ VII Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego Rozdział 7
Zgłaszanie kandydatów na radnych
Art. 399. Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej;
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu;
3) komitetowi wyborczemu organizacji;
4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Art.  402. §1.  Komitet  wyborczy  organizacji  obowiązany  jest  zawiadomić  komisarza
wyborczego  właściwego  ze  względu  na  siedzibę  organizacji  o  utworzeniu  komitetu  w
okresie  od  dnia  ogłoszenia  rozporządzenia  o  zarządzeniu  wyborów do  55 dnia  przed
dniem wyborów.
§ 2.  W przypadku  gdy komitet  wyborczy organizacji  zamierza  zgłosić  kandydatów na

radnych  w  więcej  niż  w  jednym  województwie,  komitet  wyborczy  zawiadamia
Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu w okresie od dnia ogłoszenia
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rozporządzenia o zarządzeniu wyborów do 55 dnia przed dniem wyborów.
Art. 403. § 1. Obywatele, w liczbie co najmniej 15, mający prawo wybierania, mogą utworzyć

komitet wyborczy wyborców.
§  2.  Po  zebraniu  co  najmniej  1000  podpisów  obywateli  mających  prawo  wybierania

popierających  utworzenie  komitetu  wyborczego  wyborców,  pełnomocnik  wyborczy
zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu, z zastrzeżeniem § 3.
Zawiadomienie może być dokonane do 55 dnia przed dniem wyborów.

§ 3. Jeżeli komitet wyborczy wyborców został  utworzony w celu zgłoszenia kandydatów
tylko w jednym województwie:

1) liczba obywateli, o których mowa w § 1, wynosi 5;
2)  liczba podpisów,  o których mowa w § 2,  wynosi  20,  a zawiadomienie,  o którym

mowa  w  §  2,  składa  się  komisarzowi  wyborczemu  właściwemu  ze  względu  na
siedzibę komitetu.

§  5.  W  przypadku  gdy  komitet  wyborczy  wyborców  został  utworzony  jedynie  w  celu
zgłoszenia  kandydatów  na  radnych  do  rady  gminy  w  gminie  liczącej  do  20  000
mieszkańców:

1)  pełnomocnik  wyborczy  jest  jednocześnie  pełnomocnikiem  finansowym  tego
komitetu;

2)  zawiadomienie o utworzeniu komitetu nie wymaga zebrania podpisów,  o których
mowa w § 3 pkt 2.

Rozdział 10 Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin
Art. 415. W gminie liczącej do 20 000 mieszkańców o wyborze na radnego rozstrzyga liczba

ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.
Art.  416.  §  1.  W  gminach  liczących  powyżej  20  000  mieszkańców podziału  mandatów

pomiędzy  listy  kandydatów  dokonuje  się  proporcjonalnie  do  łącznej  liczby  ważnie
oddanych głosów odpowiednio na kandydatów danej listy.

§  2.  W podziale  mandatów,  o  którym mowa  w §  1,  uczestniczą  listy  kandydatów tych
komitetów wyborczych, na których listy w skali gminy oddano co najmniej 5% ważnie
oddanych głosów.

Art. 426. § 5. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela polskiego urodzonego przed
dniem 1 sierpnia 1972 r.  do pisemnej  zgody kandydata na kandydowanie dołącza się
również oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006
r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 –
1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej
ustawy.

Art. 427. § 1. Każda zgłaszana lista kandydatów powinna być poparta podpisami:
1) w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców – co najmniej 25 wyborców;
2) w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 150 wyborców.

§  2.  Wyborca  może  udzielić  poparcia  dowolnej  liczbie  list  kandydatów.   Wycofanie
udzielonego poparcia nie rodzi skutków prawnych.

Art. 428. § 1. Listy kandydatów, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, zgłasza się do
gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów do godziny 24 00,
wraz z wykazem podpisów.

Rozdział 11 Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad powiatów
Art. 450. Do wyborów do rad powiatów w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio

przepisy rozdziału 10 dotyczące wyborów do rad w gminach liczących powyżej 20 000
mieszkańców, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.

Rozdział 12 Przepisy szczególne dotyczące wyborów do sejmików województw
Art. 459. § 1. Do wyborów do sejmików województw w zakresie nieuregulowanym stosuje się

odpowiednio  przepisy  rozdziału  10  dotyczące   wyborów do  rad  w  gminach  liczących
powyżej 20 000 mieszkańców, chyba że  przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.
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DZIAŁ VIII Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta Rozdział 2 Zgłaszanie kandydatów
na wójta
Art. 478. § 1. Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców
– z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Prawo zgłaszania kandydatów na wójta ma komitet wyborczy, który zarejestrował listy
kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. W
każdym  z  tych  okręgów  liczba  zarejestrowanych  przez  ten  komitet  kandydatów  na
radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu.

USTAWA
 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.)

USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 913  z późn. zm.) 
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