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Zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rze-

czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, 

poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i 

Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188,  z 2004 r. Nr 25, poz. 

219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592) Państwowa Komisja Wy-

borcza przedstawia Marszałkowi Senatu oraz Sądowi Najwyższemu sprawozdanie z wybo-

rów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 

stycznia 2007 r. w województwie warmińsko-mazurskim w okręgu wyborczym nr 33. 



I. Podstawa prawna przeprowadzenia wyborów. 

Wybory zarządził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 4 grudnia 

2006 r. wyznaczając ich datę na niedzielę 28 stycznia 2007 r. Postanowienie Prezydenta 

wraz z kalendarzem wyborczym zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 5 grudnia 

2006 r.  Nr 222, poz. 1631. 

Wybory odbyły się w województwie warmińsko-mazurskim w okręgu wyborczym nr 33 

z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu. Wybierano jednego senatora. Wy-

bory przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wy-

borcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) zwanej dalej Ordynacją wyborczą. 

Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2006 r. informujące 

o zarządzonych wyborach i terminach wykonania czynności wyborczych oraz o grani-

cach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych senatorów (1 senator) i siedzibie okręgo-

wej komisji wyborczej zostały niezwłocznie podane do publicznej wiadomości na obsza-

rze okręgu wyborczego przez rozplakatowanie oraz zamieszczone na stronie interneto-

wej www.pkw.gov.pl . 

II. Komisje wyborcze i obwody głosowania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 44 ust. 1-3, art. 190 i 193 ust. 3 Ordy-

nacji wyborczej, uchwałą z dnia 7 grudnia 2006 r. powołała dla przeprowadzenia wybo-

rów 8 – osobową Okręgową Komisję Wyborczą w Elblągu. W jej skład weszło 7 sę-

dziów zgłoszonych przez Ministra Sprawiedliwości (1 sędzia Sądu Apelacyjnego w 

Gdańsku i 6 sędziów Sądu Okręgowego w Elblągu) oraz z urzędu, jako przewodniczący 

Komisji, Komisarz Wyborczy w Elblągu, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyj-

nego w Olsztynie. 

Z zachowaniem terminu ustalonego kalendarzem wyborczym wójtowie, burmistrzowie 

i prezydenci miast powołali 424 obwodowe komisje wyborcze, w skład których weszło 

2968 wyborców. 

http://www.pkw.gov.pl/
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III. Tworzenie komitetów wyborczych, zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na se-

natora.  

1. Zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej (art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 7, art. 98 ust. 4 

i art. 194) do zgłoszenia kandydatów na senatora są uprawnione komitety wyborcze 

partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych oraz komitety 

wyborcze wyborców, które w ustawowo określonym terminie zawiadomią Państwo-

wą Komisję Wyborczą o zamiarze udziału w wyborach oraz o utworzeniu komitetu 

wyborczego i uzyskają potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia. Państwowa Komisja 

Wyborcza w ustawowo wymaganym terminie do 11 grudnia 2006 r. przyjęła zawia-

domienia od 6 komitetów wyborczych: 

Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin, 

Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, 

Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, 

Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, 

Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, 

Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci. 

2. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, tj. do dnia 19 grudnia 2006 r. Okręgowa Komisja 

Wyborcza w Elblągu przyjmowała od pełnomocników komitetów wyborczych zgłosze-

nia kandydatów na senatora do rejestracji i wobec spełnienia ustawowych warunków za-

rejestrowała 5 kandydatów na senatora, zgłoszonych przez: Komitet Wyborczy Liga Pol-

skich Rodzin, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Komitet Wyborczy Pol-

skiego Stronnictwa Ludowego, Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Pol-

skiej, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci. Komi-

tet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość nie zgłosił kandydata na senatora. 

IV. Nadzór i pomoc Państwowej Komisji Wyborczej  

Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie po zarządzeniu wyborów  przekazała ko-

misjom wyborczym i urzędom gmin, a także zamieściła w internecie, informację 

w sprawie wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 r., w któ-

rej przypomniała obowiązujące przepisy prawa i procedury wyborcze, w szczególności 

dotyczące biernego i czynnego prawa wyborczego, sporządzania spisu wyborców, zgła-



 - 3 -

szania i rejestrowania kandydatów na senatora, zasad prowadzenia kampanii wyborczej 

oraz gospodarki finansowej. 

Państwowa Komisja Wyborcza przypomniała, iż: 

1) prawo wybierania senatora w wyborach uzupełniających mają osoby posiadające 

obywatelstwo polskie, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat; 

2) w urzędach gmin położonych na obszarze okręgu wyborczego nr 33 zostaną sporzą-

dzone spisy wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu, do których zostaną 

wpisani wyborcy zameldowani w gminie na pobyt stały oraz stale zamieszkujący w 

gminie bez zameldowania i dopisani do rejestru na własny wniosek; 

3) wyborcy czasowo pozostający w gminie w okresie wyborów mogą być dopisani do 

spisu na swój wniosek złożony do 10 dnia przed dniem wyborów. 

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniła też, że: 

1) zasady zgłaszania kandydatów na senatora wskazując, że zgłoszeń dokonuje się naj-

później do dnia 19 grudnia 2006 r. do godz. 24.00 do Okręgowej Komisji Wyborczej 

w Elblągu i mogą ich dokonywać wyłącznie te komitety wyborcze, które uzyskały od 

Państwowej Komisji Wyborczej potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o udziale w 

wyborach; 

2)  każdy komitet wyborczy może zgłosić tylko jednego kandydata na senatora; 

3)  kandydatem na senatora może być obywatel polski, mający prawo wybierania, który 

najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat; 

4)  zgłoszenie kandydata musi być poparte podpisami co najmniej 3000 wyborców stale 

zamieszkałych w okręgu wyborczym.  

Przypomniane zostały również określone zasady prowadzenia przez komitety wyborcze 

kampanii wyborczej oraz gospodarki finansowej, w tym obowiązek przedłożenia Pań-

stwowej Komisji Wyborczej, w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów, sprawozdania wy-

borczego o dochodach i wydatkach komitetu wyborczego na kampanię wyborczą. Pań-

stwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 114 ust. 3 Ordynacji wyborczej, podała także 

do publicznej wiadomości informację o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wybor-

ców stanowiącą podstawę do obliczenia limitu dopuszczalnych wydatków na kampanię 

wyborczą. Komitet wyborczy, który uzyskał mandat senatora ma prawo do dotacji pod-
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miotowej z budżetu państwa przysługującej do wysokości wydatków zawartych w spra-

wozdaniu wyborczym (art. 128 i art. 218 Ordynacji wyborczej). 

Do przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających miały odpowiednio za-

stosowanie wytyczne i wzory dokumentów i formularzy wyborczych wydane przez Pań-

stwową Komisję Wyborczą dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP oraz określony w 

załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. (M.P. 

Nr 15, poz. 219) wzór zaświadczenia dla mężów zaufania w wyborach uzupełniających 

do Senatu. 

 

V. Kampania wyborcza. Przebieg głosowania i ustalenie wyników wyborów. 

Kampania wyborcza była mało intensywna. Znikome było także społeczne zaintereso-

wanie problematyką wyborów. Nie zgłoszono w tych sprawach pytań, interwencji i 

skarg. Nie było przypadków naruszenia ciszy wyborczej.  

W dniu głosowania lokale wyborcze były otwarte w godzinach określonych Ordynacją 

wyborczą, tj. od 6.00 do 20.00. Obwodowe komisje wyborcze otrzymały w terminie spi-

sy wyborców, karty do głosowania i formularze protokołów głosowania. W celu zapew-

nienia pomocy komisjom obwodowym i nadzorowania ich pracy oraz rozpatrywania 

ewentualnych skarg wyborców, w przeddzień i w dniu głosowania pełnione były dyżury 

w urzędach gmin, dyżury członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu, a także 

członków Państwowej Komisji Wyborczej. Pytań ani skarg nie zgłoszono. 

Frekwencja w wyborach była niska i wyniosła 2,56%. Niewielki był udział mężów za-

ufania w obserwacji głosowania; według informacji Okręgowej Komisji Wyborczej  w 

Elblągu byli oni obecni w  26 obwodach głosowania (na ogółem 424 obwody). Nie 

wnieśli zarzutów i uwag do pracy komisji obwodowych. 

Przy przyjmowaniu protokołów głosowania z obwodów i ustalaniu wyników głosowania 

i wyborów przez Okręgową Komisję Wyborczą nie było pełnomocników żadnego komi-

tetu wyborczego.  

W dniu 29 stycznia 2007 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Elblągu przekazała Pań-

stwowej Komisji Wyborczej protokół wyników głosowania i wyników wyborów senato-
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ra w województwie warmińsko - mazurskim w okręgu wyborczym nr 33. Państwowa 

Komisja Wyborcza po otrzymaniu protokołu sprawdziła prawidłowość ustalonych wy-

ników i w tym samym dniu, czyli 29 stycznia 2007 r. sporządziła obwieszczenie o wyni-

kach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 

w dniu 28 stycznia 2007 r. Na podstawie ustalonych wyników Państwowa Komisja Wy-

borcza stwierdziła, że w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu nr 33 najwięk-

szą liczbę głosów otrzymał i został wybrany senatorem Pan Władysław Mańkut, zgło-

szony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci. 

Wyniki wyborów Komisja podała do publicznej wiadomości na stronie www.pkw.gov.pl 

i w dzienniku prasowym „Rzeczpospolita” oraz przekazała obwieszczenie do ogłoszenia 

w Dzienniku Ustaw RP. Obwieszczenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 6 

lutego 2007 r. Nr 17, poz. 105.Obwieszczenie stanowi załącznik do niniejszego spra-

wozdania. Obwieszczenie zostało przekazane Marszałkowi Senatu. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie posiadanych dokumentów stwierdza, że 

nie są jej znane fakty, które mogą być podstawą kwestionowania ważności wyborów. 

http://www.pkw.gov.pl/
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