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PAŃSTWOWA 

KOMISJA WYBORCZA 

ZPOW-701-2/21 

Pan 

Marcin WIĄCEK  

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Szanowny Panie Rzeczniku,  

Państwowa Komisja Wyborcza, odpowiadając na pismo z dnia 14 września 2021 r. 

znak VII.601.1.2021.CW, dotyczące wzoru wykazu podpisów mieszkańców, którzy chcą 

poprzeć inicjatywę przeprowadzenia referendum, wyjaśnia, co następuje. 

Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 741), odmiennie niż art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851), nie upoważniają Państwowej 

Komisji Wyborczej do ustalenia urzędowego wzoru wykazu podpisów mieszkańców 

uprawnionych do wybierania organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, 

którzy chcą poprzeć inicjatywę przeprowadzenia referendum. 

Państwowa Komisja Wyborcza zauważa przy tym, że zgodnie z przepisami ustawy 

o referendum lokalnym wszystkie czynności związane z zarządzeniem i przeprowadzeniem 

referendum lokalnego dotyczącego odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego 

wykonywane są przez właściwych komisarzy wyborczych, a nie przez Państwową Komisję 

Wyborczą. W związku z tym informacje i dokumenty dotyczące danego referendum, w tym 

m.in. postanowienie o jego przeprowadzeniu, zamieszczane są na stronach internetowych 

poszczególnych komisarzy wyborczych. 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje także, że w bieżącej kadencji 

przeprowadzono już 60 referendów w sprawie odwołania organu jednostki samorządu 

terytorialnego przed upływem kadencji. Trzy kolejne referenda zarządzone zostały 

na 10, 17 i 24 października br. Należy również zauważyć, że liczba wydanych przez 
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komisarzy wyborczych postanowień odrzucających wniosek o przeprowadzenie referendum 

jest bardzo mała.  

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie informuje, że niezależnie 

od powyższego, analogicznie jak czyni to w związku z przeprowadzanymi wyborami, 

zamieści na swojej stronie internetowej w zakładce „Wzory dokumentów”, do ewentualnego 

wykorzystania, pomocniczy wzór wykazu podpisów mieszkańców, którzy chcą poprzeć 

inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu 

terytorialnego przed upływem kadencji.  

Łączę wyrazy szacunku 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak 

(dokument podpisany elektronicznie) 


