
                                                          WYKAZ 
przepisów prawnych dot.  wyborów  do organów samorz ądu terytorialnego               
według stanu  prawnego na dzie ń 13 września 2006 r. 
 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dz.U.97.78.483 art.169 konstyt. 1997.04.02  

.Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.  
      ustawa 1998.07.16  
Dz.U.  2003 r. Nr 159 , poz .1547 - j.t.  zm z 2004 r.Nr 25 , poz.219 , Nr 102 , 
poz.1055  , Nr 167 ,poz.1760  ,z  2005 r. Nr 175, p oz. 1457, z  2006 r. Nr 17, 
poz.128, Nr 34 , poz.242 , Nr  146 , poz. 1055 , Nr  159,poz. 1127          
Bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta  
      ustawa 2002.06.20  
  Dz.U. z 2002 r. Nr 113 , poz. 984 , Nr 127 , poz. 1089, Nr 214 , poz.1806 , Nr 214, 
poz.1806 , z 2004 r. Nr 102,poz.1055, z 2005 r. Nr 175, poz.1457  
   
Wzór spisu wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz sposób jego sporządzania, aktualizacji i udostępniania. 
 rozp.2002.08.26     Dz.U. z 2002 r. Nr 134 , poz.1136      
Wzór wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw. 
 rozp. 2002.08.30     Dz.U. z 2002r.Nr 139.poz.1168     

  Ustalenie wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji i wzoru protokołu rejestracji 
listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, 
wzoru potwierdzenia zgłoszenia i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta oraz zaświadczenia dla męŜa zaufania i dla zastępcy 
pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego. 
 uchw. 2002.09.09    M.P. z 2002 r. Nr 41, poz.641     
Regulaminy terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do 
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 
uchw.          2006.09.04    M.P. z 2006 r. Nr..., poz....... 
Określenie właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej 
w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz tryb 
pracy komisarzy wyborczych. 
 uchw. 2002.03.25    M.P. z 2002 Nr 13,poz. 225 , Nr 37, poz.589 , z 200 4 r. 
Nr 6 , poz.114        
Wzór pieczęci komisarza wyborczego. 
 uchw. 2002.03.25  M.P. z 2002r Nr 13. poz. 226  

  Wzory pieczęci terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. 
   uchw. 2002.09.16  M.P. z 2002 r. Nr 45, poz. 674   
Sposób zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzór zgłoszenia 
oraz zasady powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji 
wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady 
m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie.  
uchw. 2006.09.04      M.P. z 2006 r. Nr.... , poz.....   
     
NaleŜności przysługujące komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych 
oraz osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy. 



 rozp 2004.09.09   Dz.U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2125, z 2006 Nr 143,po z.1038 
Ustalenie wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście 
stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  
uchw. 2002.09.23   M.P. z 2002 r. Nr 45, poz. 677,Nr 52, poz.734 , z  2004 r Nr 26, 
poz. 449 , Nr 45, poz.782  
Ustalenie wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w 
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i 
rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. 
 uchw.2002.09.02    M.P. z 2002 r. Nr 39, poz.608  
Ustalenie wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje 
wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze radnego i o wyborze wójta, burmistrza i 
prezydenta miasta, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic miasta stołecznego 
Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
 uchw.2002.09.16     M.P. z 2002 r. Nr 45, poz.675  
Wytyczne dla gminnych i miejskich komisji wyborczych o sposobie postępowania, 
jeŜeli w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w ponownym głosowaniu  
moŜe uczestniczyć tylko jeden kandydat lub gdy na skutek zmian na liście 
kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart 
do głosowania. uchw. 2002.10.21  M.P. z 2002 r. Nr 50, poz.726  
Tryb postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania 
audycji wyborczych, sposób przygotowania i emisji tych audycji oraz sposób 
upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.  
rozp. 2002.09.26 Dz.U . z 2002r.Nr 164, poz.1350  
Tryb postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania 
audycji wyborczych, sposób przygotowania i emisji tych audycji oraz sposób 
upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  
rozp. 2002.09.26  Dz.U. z 2002 r. Nr 164, poz.1351, z 2004 r Nr 1, p oz.8 , z 2005 r 
Nr 59 , poz. 513 , Nr 109, poz. 923    
Sposób przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów 
organów jednostek samorządu terytorialnego.  
rozp. 2002.11.27  Dz.U. z 2002r. Nr 209, poz.1781 , z 2005 r Nr 25 ,  poz.210  
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