
P-120-25-14 
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

P R E Z E S A  R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 

i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 

2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.2)) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 16 listopada 

2014 r. 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa 

kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
PREZES RADY MINISTRÓW 

DONALD TUSK 

                                                 
 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, 
poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, 
z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072. 

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, 
poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 
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Załącznik  
do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 
(poz. ...) 

 
KALENDARZ WYBORCZY 

 
Termin wykonania  

czynności wyborczej*)  
Treść czynności wyborczej 

1 2 
do dnia 7 września 2014 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie 

obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich 
granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych  
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej 
siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów 
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, 
– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji 
Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego  
o utworzeniu komitetu wyborczego 

do dnia 17 września 2014 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na 
członków terytorialnych komisji wyborczych 

do dnia 22 września 2014 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych 
terytorialnych komisji wyborczych 

do dnia 7 października 2014 r. do godz. 2400 – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list 
kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu 
wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy 

do dnia 12 października 2014 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, 
zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych  
i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib  
i numerów   

do dnia 17 października 2014 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do godz. 2400 

– podanie do publicznej wiadomości, w formie 
obwieszczenia, informacji o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych właściwych dla głosowania 
korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych  
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych 
komisji wyborczych,  
 
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym 
kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast 

do dnia 22 października 2014 r. – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą 
jednolitych numerów listom tych komitetów 
wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów  
co najmniej w połowie okręgów w wyborach  
do wszystkich sejmików województw 
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do dnia 24 października 2014 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego, 
wykonującego zadania o charakterze 
ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów 
wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną 
listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa 
i nie został im przyznany numer przez Państwową 
Komisję Wyborczą 

do dnia 26 października 2014 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów  
listom tych komitetów wyborczych, które 
zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów 
w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany 
numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez 
komisarza wyborczego wykonującego zadania 
o charakterze ogólnowojewódzkim, 
– powołanie przez gminną komisję wyborczą 
obwodowych komisji wyborczych, 
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy, 
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych 
zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy 
pomocy nakładek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Brailleʼa 

do dnia 27 października 2014 r. – rozplakatowanie obwieszczeń: 
a) terytorialnych komisji wyborczych  
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, 
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych 
kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast 

od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada  
2014 r. do godz. 2400 

– nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych 
przez komitety wyborcze audycji wyborczych  
w programach publicznych nadawców radiowych  
i telewizyjnych  

do dnia 7 listopada 2014 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania 

do dnia 11 listopada 2014 r. – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich 
do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania 
na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich 
stałego zamieszkania 

w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej 
w dniu 15 listopada 2014 r.  – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji 

wyborczych spisów wyborców 
w dniu 16 listopada 2014 r. 
godz. 700–2100 

– głosowanie 

 
*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej 

w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa 
pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są 
wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin. 
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UZASADNIENIE 
 
 

Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia z art. 371 § 2 i art. 474  

§ 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. 

zm.), a także przepisów art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 

stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) w związku z upływającą 

kadencją wybieranych w powszechnych wyborach organów samorządu terytorialnego (rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) 

i wyznaczoną na 16 listopada 2014 r. datą wyborów do tych organów. 

W projektowanym rozporządzeniu zarządza się wybory do ww. organów, 

określa datę wyborów oraz, w załączniku, terminy na dokonanie poszczególnych 

czynności wyborczych (kalendarz wyborczy).  

Skutkiem prawnym związanym z wejściem w życie aktu będzie przeprowadzenie 

czynności wyborczych i wyborów do wybieranych w powszechnych wyborach organów 

jednostek samorządu terytorialnego na obszarze całego kraju. Stosownie do postanowień  

art. 390a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz w związku z przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia 

granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz 

zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. poz. 1023) nie przeprowadza się w terminie 

wyznaczonym w niniejszym rozporządzeniu wyborów do Rady Miasta Zielona Góra i do 

Rady Gminy Zielona Góra. W tej sytuacji postanowienia przepisów art. 474 § 1 oraz art. 478 

§ 2 uniemożliwiają przeprowadzenie w tym terminie wyborów Prezydenta Zielonej Góry oraz 

Wójta Gminy Zielona Góra.  

Rozporządzenie powinno zostać ogłoszone i wejść w życie najpóźniej w dniu  

28 sierpnia 2014 r. (art. 371 § 3 ustawy – Kodeks wyborczy). 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 

zm.), w związku z tym nie wymaga notyfikacji. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt niniejszego 

rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji, w zakładce „Rządowy proces legislacyjny”. W toku prac legislacyjnych nad 
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projektem nie odnotowano zgłoszeń podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

Przedmiot regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie podlega przedłożeniu właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
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Nazwa projektu 
rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz 
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Sekretarz Stanu w MAC Pan Stanisław Huskowski 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji 
Publicznej MAC Pan Andrzej Rudlicki 
(andrzej.rudlicki@mac.gov.pl) 

Data sporządzenia 
25 lipca 2014 r. 
 
Źródło:  
Art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy – 
Kodeks wyborczy i art. 7 ust. 1 i 2 
ustawy o ustroju miasta stołecznego 
Warszawy 
 

Nr w wykazie prac Prezesa RM: 
144 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI  

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
W związku z upływem obecnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego zarządza się 
wybory do ww. organów na kolejną kadencję, określa datę wyborów oraz, w załączniku, terminy na 
dokonanie poszczególnych czynności wyborczych (kalendarz wyborczy). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Rozporządzenie umożliwi przeprowadzenie czynności wyborczych i wyborów do wybieranych 
w powszechnych wyborach organów samorządu terytorialnego. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 
OECD/UE?  

 
 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło 
danych  

Oddziaływanie 

Organy jednostek samorządu 
terytorialnego, wyborcy, 
osoby kandydujące w 
wyborach, komitety wyborcze 
oraz organy wyborcze 

  Możliwość kandydowania oraz 
głosowania w wyborach do organów 
jednostek samorządu terytorialnego 

    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy 
proces legislacyjny” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 
Projekt został zaopiniowany przez Państwową Komisję Wyborczą zgodnie z art. 371 § 2 ustawy  
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). 
 
 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
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Dodatkowe informacje, w tym 
wskazanie źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywoła 
skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. Środki na wybory są przewidziane w budżecie 
państwa i budżetach organów odpowiedzialnych za realizację 
czynności wyborczych; budżety te są źródłem finansowania 
wyborów. 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Niemierzalne  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikaj ących 
z projektu 

 nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Z dniem ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 
zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Nie dotyczy 
 
 


