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Informacja prasowa   

Warszawa, 4 października 2018 

 
21 października odbędą się wybory samorządowe. 
Wyborco! Przygotuj się!  
 
21 października wybierzemy władze samorządowe. To wyjątkowo ważne wybory, 
ponieważ władze gminy, powiatu i województwa decydują o ważnych, bliskich 
nam sprawach: przychodniach i szpitalach, drogach, komunikacji publicznej, 
bezpieczeństwie w okolicy, domach kultury, bibliotekach, muzeach i teatrach.  
 
Zadbajmy już teraz o to, abyśmy w dniu wyborów znaleźli się na listach wyborców.  
 
Ważne daty:  

 do 8 października osoby z niepełnosprawnością mogą zgłosić odpowiedniemu 
komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego. Na stronie 
Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/organy-
wyborcze/komisarze znajduje się spis komisarzy wyborczych. Zgłoszenia 
dokonać można listownie, faxem lub e-mailem, a nawet ustnie. Osoby te do 14 
października otrzymają pakiet wyborczy; 

 do 12 października osoby chore, z niepełnosprawnością oraz w wieku 75 lat i 
starsze mogą składać do wójta gminy, w której wpisani są do rejestru wyborców 
wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania; 

 do 16 października osoby, które chcą głosować w tej samej gminie, ale w innym 
obwodzie wyborczym mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w 
wybranym lokalu wyborczym; 

 najpóźniej do 19 października osoby, które mieszkają poza miejscem 
zameldowania mogą składać wnioski o dopisanie do rejestru wyborców w 
miejscu stałego zamieszkania. Warto jednak pamiętać, że urząd gminy ma 3 dni 
na rozpatrzenie wniosku i złożyć go do 16 października. 
 

19 października o godz. 24.00 zakończy się okres kampanii wyborczej i zacznie 
obowiązywać cisza wyborcza. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 
października. Lokale wyborcze otwarte będą tego dnia w godzinach 7.00-21.00. Druga 
tura wyborów – w gminach, gdzie w pierwszej turze w wyborach na wójtów, 
burmistrzów, prezydentów żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% poparcia – 
odbędzie się 4 listopada. 
 

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/organy-wyborcze/komisarze
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/organy-wyborcze/komisarze


W wyborach samorządowych wybierzemy radnych różnych szczebli samorządu 
terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:  

 Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybierać będziemy w wyborach 
większościowych (tu możliwe są dwie tury głosowania);  

 Rady gmin do 20 tys. mieszkańców wybierzemy w wyborach większościowych 
w jednomandatowych okręgach wyborczych – JOW (kto uzyska najwięcej głosów 
– ten uzyska mandat);  

 Rady gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, rady powiatów (ziemskich), rady 
dzielnic m.st. Warszawy i sejmiki województw wybierać będziemy w wyborach 
proporcjonalnych (w wielomandatowych okręgach wyborczych) z głosem 
preferencyjnym. Oznacza to głosowanie na listy komitetów wyborczych poprzez 
wskazanie na wybranej liście konkretnej osoby. 

„W systemie proporcjonalnym niezwykle ważnym parametrem jest wielkość okręgów 
wyborczych, czyli liczba mandatów do obsadzenia. Zmniejszanie tej wielkości wpływa na 
obniżenie szans ugrupowań o słabszym poparciu (chyba że jest ono wyraźnie 
skoncentrowane w jednym z okręgów wyborczych). Ustawowy próg uprawniający do 
uzyskania mandatu w wyborach proporcjonalnych wynosi  5%, w praktyce zdarza się, że 
nawet kilkunastoprocentowe poparcie nie zapewnia sukcesu” – wyjaśnia Adam Gendźwiłł, 
ekspert Fundacji im. Stefana Batorego, autor publikacji „Reguły wyborów 
samorządowych 2018”. 
 
Do pobrania:  
„Poradnik wyborcy”, Piotr Jakubowski  
„Reguły wyborów samorządowych”, Adam Gendźwiłł  
 
 
O kampanii profrekwencyjnej  
 
„Twój głos ma moc. Użyj jej!” – to hasło kampanii profrekwencyjnej, w której 
zachęcamy obywatelki i obywateli do udziału w tegorocznych wyborach 
samorządowych. Kampania ma charakter społeczny i apolityczny. Koalicja nie prowadzi 
agitacji na rzecz partii politycznych, komitetów wyborczych ani kandydatów. 
 
Koalicję, która zainicjowała kampanię „Twój głos ma moc” tworzą organizacje, które 
od lat zachęcają do zwiększania aktywności obywatelskiej. W jej skład wchodzą: 
Fundacja im. Stefana Batorego (koordynująca prace), Fundacja Aktywności Lokalnej 
FAL, Fundacja Projekt:Polska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 
OFOP, Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Centrum 
Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenie Homo Faber oraz Stowarzyszenie Komunikacji 
Marketingowej SAR. 
 
 
Więcej informacji:  
Marzena Płudowska  
mpludowska@batory.org.pl  
+48 508 850 464 

http://bit.ly/PoradnikWyborcy
http://bit.ly/Reguly_wyborow_samorzadowych
http://twojglosmamoc.pl/
mailto:mpludowska@batory.org.pl

