
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw (Dz. U. Nr 159, poz. 1547,
z póên. zm.1)) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i pre-
zydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z póên. zm.2))
Paƒstwowa Komisja Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wytyczne dla gminnych i miejskich
komisji wyborczych, dotyczàce sposobu post´powa-
nia, je˝eli w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta
miasta w ponownym g∏osowaniu mo˝e uczestniczyç
tylko jeden kandydat lub gdy na skutek zmian na liÊcie
kandydatów warunkiem przeprowadzenia g∏osowania
jest wydrukowanie nowych kart do g∏osowania, sta-
nowiàce za∏àcznik do uchwa∏y.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
i podlega og∏oszeniu.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 paêdziernika 2006 r.

w sprawie wytycznych dla gminnych i miejskich komisji wyborczych, dotyczàcych sposobu post´powania
w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, je˝eli w ponownym g∏osowaniu mo˝e uczestniczyç

tylko jeden kandydat lub gdy na skutek zmian na liÊcie kandydatów warunkiem przeprowadzenia
g∏osowania jest wydrukowanie nowych kart do g∏osowania

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 23 paêdziernika 2006 r. (poz. 774)

WYTYCZNE DLA GMINNYCH I MIEJSKICH KOMISJI WYBORCZYCH, 
DOTYCZÑCE SPOSOBU POST¢POWANIA, JE˚ELI W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA

MIASTA W PONOWNYM G¸OSOWANIU MO˚E UCZESTNICZYå TYLKO JEDEN KANDYDAT 
LUB GDY NA SKUTEK ZMIAN NA LIÂCIE KANDYDATÓW WARUNKIEM PRZEPROWADZENIA G¸OSOWANIA

JEST WYDRUKOWANIE NOWYCH KART DO G¸OSOWANIA

1. Gdy w pierwszym g∏osowaniu na wójta, burmistrza
i prezydenta miasta uczestniczy∏o dwóch lub wi´cej
kandydatów i ˝aden z kandydatów nie otrzyma∏
wi´cej ni˝ po∏owy wa˝nie oddanych g∏osów,
a przed ponownym g∏osowaniem pozosta∏ tylko 
jeden kandydat mogàcy uczestniczyç w tym g∏o-
sowaniu, gdy˝ pozostali kandydaci zostali skreÊ-
leni z listy kandydatów z przyczyn wymienionych
w art. 12 ust. 1 ustawy o bezpoÊrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wówczas
g∏osowanie ponowne przeprowadza si´ na jedne-
go kandydata. Gminna (miejska) komisja wyborcza
stwierdza ten fakt w drodze uchwa∏y, którà nie-
zw∏ocznie podaje do wiadomoÊci publicznej przez
rozplakatowanie obwieszczeƒ.

W opisanej wy˝ej sytuacji w ponownym g∏osowa-
niu drukuje si´ karty wed∏ug wzoru okreÊlonego
w za∏àczniku nr 3 do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 2 paêdziernika 2006 r. w sprawie
ustalenia wzorów kart do g∏osowania w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P.
Nr 70, poz. 711).

Protoko∏y g∏osowania w obwodach sporzàdza si´
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 10 do
uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia

25 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów
protoko∏ów sporzàdzanych przez obwodowe komi-
sje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmi-
strzów, prezydentów miast (M. P. Nr 68, poz. 699).

Protokó∏ wyborów sporzàdza si´ wed∏ug wzoru
stanowiàcego za∏àcznik nr 2 do uchwa∏y Paƒstwo-
wej Komisji Wyborczej z dnia 2 paêdziernika 2006 r.
w sprawie ustalenia wzorów protoko∏ów wyni-
ków g∏osowania i wyniku wyborów sporzàdzonych
przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wybo-
rach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
oraz wzoru zaÊwiadczenia o wyborze na wójta, bur-
mistrza i prezydenta miasta. (M. P. Nr 70, poz. 708).

Kandydata uwa˝a si´ za wybranego, je˝eli w g∏oso-
waniu otrzyma∏ wi´cej ni˝ po∏ow´ wa˝nie odda-
nych g∏osów. Je˝eli kandydat nie otrzyma∏ wi´cej
ni˝ po∏ow´ wa˝nie oddanych g∏osów, wyboru 
wójta dokonuje rada gminy w sposób wskazany
w art. 11 ust. 4 ustawy o bezpoÊrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Podany w niniejszych wytycznych sposób post´-
powania wynika z odpowiedniego stosowania



art. 11 ust. 3—5, art. 12 ust. 1 i art. 17 ust. 1 i 2 usta-
wy o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta.

2. JeÊli przed pierwszym g∏osowaniem na wójta, bur-
mistrza i prezydenta miasta, na skutek skreÊleƒ 
z listy kandydatów dokonanych po wydrukowaniu
kart do g∏osowania, pozostanie tylko jeden kandy-
dat, wówczas g∏osowania nie mo˝na przeprowa-
dzaç przy wykorzystaniu kart do g∏osowania z na-
zwiskami skreÊlonych kandydatów. Konieczne jest
wydrukowanie kart z nazwiskiem jednego kandyda-
ta (z dwoma kratkami oznaczonymi wyrazami „tak”
i „nie”) wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku
nr 3 do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 2 paêdziernika 2006 r. w sprawie ustalenia
wzorów kart do g∏osowania w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.

Równie˝ jeÊli przed ponownym g∏osowaniem, po
wydrukowaniu kart do g∏osowania, na skutek do-
konanych skreÊleƒ z listy kandydatów oka˝e si´, ˝e
na karcie do g∏osowania powinno byç umieszczo-
ne nazwisko innego kandydata, to g∏osowania nie
mo˝na przeprowadzaç przy wykorzystaniu karty do
g∏osowania z nazwiskiem skreÊlonego z listy kan-
dydata, lecz konieczne jest wydrukowanie kart
z w∏aÊciwymi nazwiskami dwóch kandydatów.

KoniecznoÊç wydrukowania nowych kart mo˝e 
wystàpiç w przeddzieƒ g∏osowania lub w dniu g∏o-
sowania. Wówczas wydrukowanie i dostarczenie 
w∏aÊciwych kart do g∏osowania do obwodowych
komisji wyborczych przed godzinà 600 w dniu g∏o-
sowania mo˝e okazaç si´ niemo˝liwe.

W takich przypadkach gminna lub miejska komisja
wyborcza powinna niezw∏ocznie:

— powiadomiç w∏aÊciwego komisarza wyborcze-
go o zaistnia∏ej sytuacji,

— zarzàdziç druk kart do g∏osowania,

— zwróciç si´ do wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) o pilne zlecenie druku kart do g∏osowa-
nia i dostarczenie ich w okreÊlonym terminie do
obwodowych komisji wyborczych,

— zawiadomiç obwodowe komisje wyborcze o ko-
niecznoÊci przerwania g∏osowania i przed∏u˝e-
nia go albo odroczenia g∏osowania do dnia na-
st´pnego, ze wzgl´du na koniecznoÊç wydruko-
wania i dostarczenia nowych kart do g∏osowa-
nia, ze wskazaniem terminu, kiedy karty zostanà
dostarczone i podj´te zostanie g∏osowanie,

— podaç do wiadomoÊci wyborców w gminie
(mieÊcie) informacj´ o zmianach na liÊcie kan-
dydatów oraz o koniecznoÊci i przyczynie prze-
rwania lub odroczenia g∏osowania, ze wskaza-
niem terminu podj´cia g∏osowania oraz godzi-
ny, do której g∏osowanie b´dzie trwa∏o. Ko-
nieczne jest podj´cie skutecznych dzia∏aƒ w ce-
lu upowszechnienia omawianej informacji na
terenie gminy (miasta), z wykorzystaniem do-
st´pnych Êrodków przekazu.

Obwodowe komisje wyborcze, po otrzymaniu za-
wiadomienia, podejmujà uchwa∏y w sprawie prze-
rwania i przed∏u˝enia lub odroczenia g∏osowania,
zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomie-
niu otrzymanym od gminnej (miejskiej) komisji 
wyborczej. W uchwale podaje si´ przyczyn´ prze-
rwy lub odroczenia g∏osowania oraz termin podj´-
cia przerwanego g∏osowania i czas jego trwania.
Uchwa∏´ obwodowa komisja wyborcza wywiesza
w lokalu wyborczym, w miejscu ∏atwo dost´pnym
dla wyborców. O zarzàdzonej przerwie lub odrocze-
niu g∏osowania obwodowa komisja wyborcza po-
wiadamia gminnà (miejskà) komisj´ wyborczà. Po-
wiadamianie wójta oraz komisarza wyborczego jest
zb´dne, gdy˝ zostali oni wczeÊniej powiadomieni
o koniecznoÊci przerwania bàdê odroczenia g∏oso-
wania przez terytorialnà komisj´ wyborczà.

Nie jest dopuszczalne odroczenie lub przerwa-
nie g∏osowania na wójta, burmistrza, prezydenta
miasta, a prowadzenie g∏osowania w wyborach
do rad. Po przerwaniu lub odroczeniu g∏osowania
urn´, karty do g∏osowania, spisy wyborców oraz
piecz´ç komisji nale˝y przechowaç w sposób okreÊ-
lony w art. 47 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.
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