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DRUGA TURA WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 
 – GWARANCJA DEMOKRACJI  
CZY ZBĘDNA DEKORACJA? 

UWAGI WSTĘPNE 

Od 1998 roku polscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast (w od-

niesieniu do których dalej będziemy używać zbiorczego pojęcia „wójtowie”
1
) 

wybierani są w bezpośrednim głosowaniu przez mieszkańców gminy, prze-

prowadzanym – co do zasady – łącznie z wyborami do rady gminy
2
. 

Wybory wójtów, co oczywiste, odbywają się w okręgach jednomandato-
wych. Może wówczas obowiązywać zasada większości względnej (gdy man-

dat zdobywa kandydat z największą liczbą głosów) albo większości bez-

względnej, gdy warunkiem zwycięstwa jest uzyskanie ponad połowy ważnych 

głosów
3
. Przyjęcie drugiego modelu rodzi konieczność określenia zasad prze-

prowadzania drugiej tury wyborów. Współcześnie w Polsce funkcjonują oba 

przywołane rozwiązania. Anglosaska reguła first past the post – w wolnym 

przekładzie: „kto pierwszy ten lepszy” – stosowana jest w wyborach senato-
rów oraz radnych w tych gminach, w których nie zachowano wyborów pro-

porcjonalnych (zatem z wymogu uzyskania większości bezwzględnej zrezy-

gnowano w przypadku wyborów do kolegialnych organów przedstawiciel-

skich – Senatu i rad gmin. Warunkiem zdobycia mandatu jest uzyskanie naj-
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większej liczby głosów. Teoretycznie, przy wielu kandydatach, zwycięzca 

może uzyskać zaledwie kilkanaście lub nawet kilka procent głosów, a jego 
przewaga nad konkurentami może być minimalna. W takim systemie wybor-

czym konieczne jest rozstrzygnięcie przypadku ewentualnej równości głosów, 

uniemożliwiającej wskazanie, których  dwóch kandydatów miałoby wziąć 
udział w drugiej turze wyborów. 

Model większości bezwzględnej znalazł zastosowanie przy wyborach pre-

zydenta Rzeczypospolitej oraz przy wyborach wójtów. Skorzystano z niego 

zatem w przypadku wyborów na urząd jednoosobowy, kierowniczy w ramach 
egzekutywy.  

W przypadku wyborów prezydenckich wymóg uzyskania większości bez-

względnej wynika z ustawy zasadniczej. W art. 127 Konstytucji zapisano, że 
na prezydenta zostaje wybrany kandydat, który otrzymał więcej niż połowę 

ważnie oddanych głosów, a jeśli nie dojdzie do wyboru, przeprowadza się 

ponowne głosowanie, które odbywa się czternastego dnia po pierwszym gło-

sowaniu (ust. 4). W głosowaniu ponownym wyboru dokonuje się spośród 
dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno naj-

większą liczbę głosów (ust. 5). Prezydentem zostanie ten z nich, który w po-

nownym głosowaniu uzyska więcej głosów (ust. 6). W ustawie zasadniczej 
pojawia się w tym miejscu pojęcie „więcej głosów”, jednak nietrudno do-

strzec, że w sytuacji, gdy warunkiem ważności głosu jest wskazanie jednego 

kandydata, zdobywający „więcej głosów” spełniałby jednocześnie warunek 
uzyskania bezwzględnej większości. Ustrojodawca wskazał też postępowanie 

w przypadku, w którym jeden z uczestników drugiej tury zmarł, zrezygnował 

albo utracił prawo wyborcze (ust. 5), nie dał jednak odpowiedzi na pytanie 

o rozstrzygnięcie problemu równowagi głosów. 
Wybory wójta (burmistrza, prezydenta) jedynie w części uregulowane zo-

stały tak, jak wybory prezydenta Rzeczypospolitej. W art. 473 kodeksu wy-

borczego (dalej k.w.) czytamy, że za wybranego na wójta uważa się tego kan-
dydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych 

głosów (§ 1), a jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał tak określonej liczby 

ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przepro-
wadza się ponowne głosowanie (§ 2), w którym wyboru dokonuje się spośród 

dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą 

liczbę ważnie oddanych głosów (§ 3 zd. 1). W tym jednak przypadku prawo-

dawca przewidział, że w praktyce, z uwagi na równą liczbę głosów, uprawnione 
do udziału w drugiej turze mogłyby być więcej niż dwie osoby. Wówczas 

o dopuszczeniu kandydata do wyborów w ponownym głosowaniu rozstrzyga 

większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał 
większą liczbę głosów, a jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa –  losowanie 

przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą (§ 3 zd. 2). Za wybranego 
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w ponownym głosowaniu uważa się tego kandydata, który otrzymał większą 

liczbę ważnie oddanych głosów (§ 4). Również w tym głosowaniu może dojść 
do uzyskania równej liczby głosów przez obu konkurentów. W takim przy-

padku za wybranego uważa się tego kandydata, który w większej liczbie ob-

wodów głosowania otrzymał więcej głosów niż drugi kandydat. Jeżeli liczby 
tych obwodów okażą się równe, o wyborze wójta rozstrzygnie losowanie 

przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą (§ 7). 

Odmiennie od wyborów prezydenckich uregulowano sytuację, w której je-

den z dwóch kandydatów uczestniczących w ponownym głosowaniu wycofa 
zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze albo umrze. W wyborach 

samorządowych nie dopuszcza się wówczas kandydata z kolejno największą 

liczbą głosów, ale w ponownym głosowaniu bierze udział tylko jeden kandy-
dat (§ 4). Takie rozwiązanie trudno ocenić pozytywnie. W praktyce może się 

okazać, że umrze lub zrezygnuje kandydat, który w pierwszej turze był bliski 

zwycięstwa (uzyskał np. 49% głosów), a na placu boju – jako jedyny – pozo-

stanie jego konkurent, którego poparcie mogło być znacznie mniejsze (np. 
15% głosów). Wady tego rozwiązania będą widoczne zwłaszcza wtedy, gdy 

kandydat z 49% głosów zawdzięczał wynik nie tyle osobistej popularności, 

ale pozycji ugrupowania, które go zgłosiło. Wyborcy, którzy go popierali nie 
będą gotowi, by głosować na kandydata ugrupowania przeciwnego. Należy 

także dostrzec, że ustawodawca nie zdecydował się uregulować przypadku, 

którym przed II turą wyborów nastąpiłby zgon lub rezygnacja obu kandyda-
tów, choć i taka sytuacja jest w praktyce możliwa. 

Przedstawione rozwiązanie jest wynikiem przejęcia do kodeksu wy-

borczego przepisów obowiązujących wcześniej w ustawie z 20 czerwca 2002 

roku O bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta  (zob. 
art. 4). Z jednym istotnym wyjątkiem – w ustawie z 2002 roku inaczej uregu-

lowano sytuację, w której w okresie pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów 

jeden z dwóch kandydatów wycofał się, zmarł lub utracił prawo wyborcze. 
Przed wejściem w życie kodeksu wyborczego w takim przypadku zastępował 

go kandydat, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym 

głosowaniu (art. 4 ust. 4 ustawy z 2002 r.); nie przewidziano jednak (jak 
w przypadku wyborów prezydenckich) odpowiedniego odroczenia wyborów, 

przez co kandydat dopuszczony jako zastępca mógłby być pozbawiony moż-

liwości prowadzenia kampanii wyborczej. 

Naszym zadaniem jest przedstawienie, jak w praktyce funkcjonują prze-
pisy regulujące warunki wyboru wójta w pierwszej i drugiej turze. Poszuku-

jemy odpowiedzi na pytanie, czy w praktyce druga tura wyborów wójta jest 

w stanie przynieść zmianę kolejności kandydatów. Intuicyjnie założyć można, 
że w gminach, w których w pierwszej turze dwaj kandydaci uzyskali zbliżone 

poparcie (np. 33% i 34%), w drugiej turze możliwe jest każde rozstrzygnięcie. 
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Tam jednak, gdzie jednemu z kandydatów niewiele zabrakło do wyboru już 

w pierwszej turze, a jego przewaga nad drugim z konkurentów była zdecydo-
wana (np. 49,5% do 18%), trudno oprzeć się wrażeniu, że druga tura będzie 

jedynie zbędną formalnością. Spróbujemy ustalić, jaką przewagę w praktyce 

dawało się jeszcze „odrobić”, a powyżej jakiej różnicy poparcia zmiana ko-
lejności kandydatów przestawała być prawdopodobna. 

PRZEDMIOT BADAŃ 

Analizując praktykę wyborów wójtów sięgnęliśmy do wyników wyborów 

samorządowych przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014 roku. 
Z uwagi na liczbę wszystkich polskich gmin (2479) konieczne było zawężenie 

materiału badawczego. Zdecydowaliśmy się zająć wyborami przeprowadzo-

nymi w gminach z czterech województw – łódzkiego, podkarpackiego, świę-
tokrzyskiego i zachodniopomorskiego, które położone są w różnych częściach 

kraju. Łącznie znajdują się w nich 553 gminy (czyli ok. 22% wszystkich pol-

skich gmin, w łódzkim – 177, w podkarpackim – 160, w świętokrzyskim – 

102, w zachodniopomorskim – 114). O wybór na funkcję wójta ubiegało się 
w nich łącznie 1764 kandydatów (średnio – 3,19 kandydata w gminie

4
), zatem 

założyć można, że jest to próba wystarczająca do uchwycenia występujących 

prawidłowości. 
Opracowanie ma służyć ustaleniu, jakie rozstrzygnięcia są możliwe w wy-

borczej praktyce – w warunkach obowiązywania określonej treści przepisów. 

Co do zasady nie zajmowaliśmy się politycznymi przyczynami opisywanych 
zjawisk (nie dociekaliśmy więc, dlaczego w jednym z miast urzędujący prezy-

dent zwyciężył w pierwszej turze wyborów, mimo że miał aż ośmiu konku-

rentów, a w innym żaden z kandydatów nie przekroczył 21% głosów). 

Podstawę analiz i zestawień stanowiły wyniki głosowania i wyborów opu-
blikowane na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej

5
 Przy 

omawianiu wyników głosowań posługiwaliśmy się nie liczbami otrzymanych 

głosów, ale wynikami wyrażonymi w procentach – wówczas łatwiej porówny-
wać dane z mniejszych i większych gmin. 

                                                
4 W województwach: podkarpackim – 470, czyli średnio 2,94 kandydata w gminie, łódzkim 

– 563, czyli średnio 3,18 kandydata w gminie, świętokrzyskim – 342, czyli średnio 3,35 kan-
dydata w gminie, zachodniopomorskim – 389, czyli średnio 3,41 kandydata w gminie. 

5 http://samorzad2014.pkw.gov.pl/360_Wybory_Burmistrza_-_I_tura oraz http://samorzad 
2014.pkw.gov.pl/361_Wybory_Burmistrza_-_II_tura; stan na 20.06. 2016 r. 

http://samorzad2014.pkw.gov.pl/360_Wybory_Burmistrza_-_I_tura
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WYBORY JAKO PLEBISCYT 

Istotą demokratycznych wyborów jest rywalizacja kandydatów. Gdy o man-

dat ubiega się tylko jedna osoba, trudno mówić o „wybieraniu”, wiadomo też, 
że nie będzie konieczne przeprowadzanie drugiej tury wyborów. W takim przy-

padku wyborca powinien mieć jednak możliwość wyartykułowania oceny kan-

dydata, to jest dokonania podczas aktu głosowania rzeczywistego wyboru po-

między przynajmniej dwiema możliwościami. Obowiązujący kodeks wybor-
czy przewiduje wówczas głosowanie „za” lub „przeciw” kandydatowi. Zgodnie 

z art. 487 k.w. przy nazwisku jedynego kandydata znajdują się dwie kratki – 

oznaczone słowami „tak” oraz „nie”, a wyborca głosuje stawiając znak „x” 
w jednej z nich. Zgodnie z art. 482 § 3 k.w. warunkiem wyboru jest uzyskanie 

przez kandydata więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Jeśli warunek ten 

nie zostanie spełniony, wyboru wójta dokona rada gminy (art. 482 § 4 k.w.), 
przy czym polskie prawo wyborcze – niestety – nie przywiduje w takim przy-

padku wyłączenia od kandydowania osoby, która będąc jedynym kandydatem 

nie została wybrana na wójta. 

Zgłoszenie tylko jednego kandydata jest bardziej prawdopodobne w przy-
padku niewielkiej gminy. Urzędujący wójt ma oczywisty interes, by być jedy-

nym kandydatem. O ile jednak w większym mieście prezydent nie ma w prak-

tyce możliwości zniechęcenia wszystkich potencjalnych konkurentów, to 
w mniejszym środowisku takie działania mają większe szanse powodzenia (po-

lityczny przeciwnik wójta może na przykład obawiać się, że on – lub bliska mu 

osoba – utraci pracę w gminnej jednostce organizacyjnej lub nie uzyska pod-
wyżki wynagrodzenia). Warto przy tym dostrzec, że w mniejszych gminach 

zazwyczaj nie istnieją struktury partii politycznych, które z założenia byłyby 

zainteresowane zgłoszeniem w wyborach swoich kandydatów na wójta. 

W badanych województwach w 43 gminach (7,77% ogółu) zdarzyło się, że 
o wybór na wójta ubiegał się tylko jeden kandydat. W każdym przypadku 

uzyskał on więcej głosów „za” niż „przeciw” i został wybrany na urząd wój-

ta
6
. Nie w każdym regionie skala omawianego zjawiska była taka sama. 

Większy pluralizm zaobserwowaliśmy w przypadku województwa święto-

krzyskiego – tylko w pięciu gminach startował jeden kandydat (4,90% gmin), 

                                                
6 Należy przy tym zwrócić uwagę, że przy wyborach z udziałem jednego kandydata sposób 

publikowania wyników głosowania przez Państwową Komisję Wyborczą jest daleki od 

doskonałości. Na stronie internetowej Komisji odnajdujemy w każdym przypadku informację, 
że kandydat uzyskał 100% głosów, a ustalenie rzeczywistych wyników głosowania wymaga 
porównania liczby podanej jako liczba głosów z liczbą oddanych głosów ważnych (podczas 
gdy należało podać, ile kandydat uzyskał głosów „za”, a ile „przeciw”). 
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natomiast w województwie podkarpackim takich przypadków było aż 16 

(10% gmin tego województwa)
7
. 

Tam gdzie był tylko jeden kandydat na wójta wyborcy korzystali z możliwo-

ści oddawania głosów przeciw jego wyborowi. W siedmiu gminach jedyny 

kandydat otrzymał powyżej 90% głosów „za” (rekordzistą okazał się być Ma-
rek Iwasieczko z gminy Medyka z 94,86%, nieco gorszy wynik – 93,61% – 

osiągnął Andrzej Modrzejewski w gminie Sulmierzyce). W dwudziestu czterech 

gminach jedyny kandydat uzyskał od 80 do 90% głosów „za”, a w jedenastu – 

wynik w przedziale 70–80%. Nawet jednak najgorzej oceniony przez wybor-
ców kandydat – Andrzej Benedyk z gminy Żołynia (zaledwie 64,82% głosów 

„za”) – także został wybrany wójtem. Można zatem zakładać, że pozbawieni 

personalnego wyboru mieszkańcy w praktyce nie sprzeciwią się wyborowi 
jedynego zgłoszonego kandydata (wyjątek, który zdarzył się w drugiej turze 

wyborów, przedstawiamy niżej). 

WYBORY WÓJTA SPOŚRÓD DWÓCH KANDYDATÓW 

Szczególny charakter mają wybory, w których o mandat wójta ubiegają się 
dwie osoby. Z jednej strony jest wówczas wyraźna rywalizacja między kandy-

datami, a uczestnicy głosowania mają możliwość dokonywania rzeczywistego 

wyboru, a z drugiej – wiadomo, że do rozstrzygnięcia dojdzie już w pierwszej 
turze wyborów. Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że jest tak, jak 

gdyby druga tura odbywała się już w dniu pierwszej tury wyborów. Dla po-

rządku należy jednak zauważyć, że nawet jeśli do wyborów zgłosi się tylko 
dwóch kandydatów, to teoretycznie zdarzyć się może, iż konieczne będzie prze-

prowadzenie drugiej tury wyborów. Stanie się tak wówczas, gdy obaj kandydaci 

uzyskają równą liczbę głosów. W takim przypadku nie zostanie spełniony usta-

wowy wymóg uzyskania ponad połowy ważnych głosów. Głosowanie będzie 
powtórzone, a w drugiej turze wystąpią ci sami dwaj kandydaci, co w pierw-

szej. Sytuacja taka jest dość mało prawdopodobna i nie powinno dziwić, że 

w 2014 roku przypadek taki nie zaistniał w wybranych województwach. 
Wybory, w których o fotel wójta ubiegają się tylko dwie osoby, zdarzają 

się zdecydowanie często. Odnotowaliśmy 167 takich przypadków, co stanowi 

aż 30,2% ogółu. W województwie podkarpackim i łódzkim odsetek ten był 
jeszcze wyższy, wynosił odpowiednio 33,75% oraz 33,33%. 

Przy dwóch kandydatach różny był rozkład głosów między nimi. Najczę-

ściej różnica głosów była niewielka. W 68 gminach zwycięzca zdobył pomię-

                                                
7 W województwie łódzkim było to 13 gmin (7,34%), a w zachodniopomorskim – 9 gmin 

(7,89%). 
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dzy 50 a 60% głosów. Najmniejsza przewaga zwycięzcy zdarzyła się w gminie 

Płoty (pow. gryficki). Marian Czesław Maliński otrzymał 50,07% głosów, a Jan 
Przedaszek – 49,93% (w liczbach głosów było to 2009 do 2003). W gminie 

Cisna (pow. leski) kandydatów na wójta dzieliło tylko 5 głosów (Renata Maria 

Szczepańska – 50,30%, Jakub Marcin Wierzbicki – 49,70%). W gminie Rado-
myśl nas Sanem (pow. stalowowolski) różnica wyniosła 12 głosów (Jan Pyr-

kosz – 50,23%, Tomasz Połomski – 49,77%), W 55 gminach wójt został wy-

brany dzięki uzyskaniu od 60 do 70% głosów, zaś w 37 gminach mandat zdo-

był kandydat, który miał od 70 do 80% głosów. 
W siedmiu przypadkach przewaga zwycięzcy była miażdżąca, bowiem po-

parło go ponad 80% głosujących. Rekordowy wynik zanotowano w gminie 

Oporów (pow. kutnowski), w której Robert Zbigniew Pawlikowski uzyskał 
83,46% głosów. W gminie Biały Bór (pow. szczecinecki) burmistrzem został 

Paweł Stanisław Mikołajewski z 81,85% głosów, a w gminie Kamień w pow. 

rzeszowskim zwyciężył Ryszard Kazimierz Bugiel z 81,44% poparcia. 

Zwraca uwagę terytorialne zróżnicowanie rozkładu głosów. W dwóch woje-
wództwach najczęściej zwycięzca zdobywał od 50 do 60% głosów (w podkar-

packim 28 gmin – 51,85%, w łódzkim 23 gminy – 38,98%). W województwie 

świętokrzyskim w 11 gminach wybrany na wójta zdobył od 50 do 60% głosów,  
i również w 11 od 60 do 70% głosów (po 37,93% gmin z dwoma kandydatami). 

Za to w województwie zachodniopomorskim najczęściej przewaga zwycięzcy 

była duża – w 9 gminach (36%) zdobył on od 70 do 80% głosów. 

WYBORY WÓJTA PRZY WIĘKSZEJ LICZBIE KANDYDATÓW 

Zajmijmy się teraz gminami, w których do wyborów wójta przystąpiło 

trzech lub więcej kandydatów, czyli tymi, w których mogła zaistnieć koniecz-

ność przeprowadzenia drugiej tury wyborów. Intuicyjnie zakładamy, że ist-
nieje zależność między liczbą kandydatów, a zaistnieniem drugiej tury wybo-

rów: im więcej kandydatów, tym większe rozbicie głosów, czyli tym mniejsze 

szanse na rozstrzygnięcie już w pierwszej turze. Zebrane dane pozwalają na 
przeanalizowanie również tego zagadnienia. 

Trzech kandydatów ubiegało się o wybór w 156 gminach (28,21% ogółu ba-

danych gmin), w 61 z nich (39,1%) doszło do drugiej tury wyborów. W gmi-
nach, w których rozstrzygnięcie nastąpiło już 16 listopada różne były rozmiary 

zwycięstwa. W 28 gminach wybrany zdobył od 50 do 55% głosów, w 22 gmi-

nach – 55–60%, w 20 gminach – 60–65%, w 13 gminach – 65–70%, w 5 gmi-

nach – 70–75%, w 5 gminach – 75–80% i w 2 gminach ponad 80% głosów 
(w gminie Morawica w powiecie kieleckim zwyciężył Marian Adam Buras, 



38 Maciej Rakowski 

który zdobył aż 83,34% głosów ważnych, a w gminie Gorzkowice w powiecie 

piotrkowskim z poparciem 80,40% wójtem został Alojzy Włodarczyk. 
Czterech kandydatów rywalizowało w 88 gminach (15,91%), w 60 z nich 

(68,18%) doszło do drugiej tury wyborów. W 10 gminach zwycięzca w pierw-

szej turze uzyskał od 50 do 55% głosów, w 9 gminach – 55–60%, w 4 gmi-
nach – 60–65%, w 4 gminach – 65–70%, w 3 gminach – 70–75% głosów. 

Pięciu kandydatów startowało w 55 gminach (9,95%), w 40 z nich 

(72,73%) konieczna była druga tura wyborów. Tam, gdzie doszło do rozstrzy-

gnięcia w pierwszej turze w 10 gminach wybrany zdobył od 50 do 55% gło-
sów, w 3 gminach – 55–60%, w dwóch gminach 65–70%. 

Sześciu kandydatów było w 26 gminach (4,7%), w 22 z nich (84,62%) 

przeprowadzono drugą turę wyborów. Siedmiu kandydatów ubiegało się 
o mandat w 7 gminach (1,27%), w 6 z nich (85,71%) wójta wyłoniono dopie-

ro w drugiej turze wyborów. Ośmiu kandydatów wystartowało w 4 gminach 

(0,72%), w każdej z nich konieczne było przeprowadzenie drugiej tury.   

Dziewięciu kandydatów zarejestrowano również w czterech gminach, 
w dwóch z nich wójt został wyłoniony w pierwszej turze wyborów – w Łodzi 

(zob. niżej) oraz w Stąporkowie (pow. konecki), gdzie – pokonując ośmiu 

konkurentów – zwyciężyła Dorota Łukomska, która zdobyła 51,48% głosów. 

Wykres 1. Gminy według liczby kandydatów oraz tury, w której wybrano wójta 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rekordową liczbę kandydatów zgłoszono w wyborach prezydenta Zgierza 

– było ich aż 11. W pierwszej turze doszło do rozproszenia głosów i prezy-
denta nie wybrano. Do drugiej tury dostali się kandydaci z relatywnie nie-

wielką liczbą głosów: Przemysław Konrad Staniszewski (20,13%) i Iwona 

Małgorzata Wieczorek (18,27%)
8
, druga tura zakończyła się zwycięstwem 

P.K. Staniszewskiego, który otrzymał 61,67% głosów. 

Dane zawarte na wykresie 1 pozwalają na sformułowanie wniosku, że 

wśród gmin, w których o mandat wójta rywalizowało więcej niż dwóch kan-

dydatów, zdecydowanie najwięcej było takich, w których kandydatów zgło-
szono tylko trzech, mniej liczne były gminy z czterema kandydatami, jeszcze 

mniej było gmin, w których rywalizowało ich pięciu – i tak dalej. Przy trzech 

kandydatach bardziej prawdopodobne było dokonanie wyboru już w pierw-
szej turze głosowania, ale już przy czterech konkurentach należało raczej spo-

dziewać się, że konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury. Ze wzrostem 

liczby kandydatów malały szanse na rozstrzygnięcie w pierwszej turze. 

Stwierdzić można, że jeśli zarejestrowano więcej niż pięciu kandydatów na 
wójta, to szanse na dokonanie wyboru w pierwszej turze były bardzo niewiel-

kie. Łącznie były 42 takie gminy i tylko w sześciu z nich udało się wyłonić 

wójta już w pierwszym głosowaniu. Przypadek Łodzi wskazuje jednak, że 
było to możliwe nawet przy dziewięciu kandydatach – w pierwszej turze 

Hanna Zdanowska uzyskała 54,08% głosów
9
. 

SZANSE NA ZWYCIĘSTWO W DRUGIEJ TURZE 

Spośród 553 gmin z czterech wybranych województw w 196 nie doszło do 

rozstrzygnięcia w pierwszej turze i konieczne było przeprowadzenie drugiego 

głosowania na wójta. Było to 35,44% badanych gmin, a odsetek ten wzrasta 

do aż 57,14%, gdy uwzględnimy jedynie te jednostki, w których mogło dojść 
do drugiej tury wyborów (czyli wyłączając gminy, w których był tylko jeden 

lub dwóch kandydatów na wójta). 

W tych blisko dwustu gminach zdecydowanie częściej zwyciężał ten kan-
dydat, który w pierwszej turze uzyskał najwięcej głosów. Było tak w 139 

przypadkach (70,91%), natomiast jedynie w 55 gminach (28,06%) wójtem 

został ten z rywali, który w pierwszej turze zajął drugie miejsce. 

                                                
8 Kolejne dwa miejsca zajęli: Mieczysław Piotr Witczak – 14,58% i Wojciech Cezary 

Budziarski – 10,91%. 
9 A jej konkurenci uzyskali kolejno: Joanna Maria Kopcińska – 22,89%, Tomasz Dominik 

Trela – 9,23%, John Abraham Godson – 4,21%, Agnieszka Krystyna Wojciechowska van 
Heukelom – 3,5%, Piotr Wiktor Misztal – 3,14%, Piotr Biliński – 2,06%, Wojciech Stanisław 
Łaszkiewicz – 0,55%, Wenancjusz Filip Szuster – 0,34%. 
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Odrębnie należy potraktować dwie gminy, w których doszło do sytuacji 

szczególnej – w drugiej turze wyborcy mogli głosować tylko na jednego kan-
dydata. Stało się zatem tak, jak w omawianych wyżej przypadkach, w których 

do wyborów zgłosił się tylko jeden kandydat. Głosujący mieli możliwość 

oddania głosu za lub przeciw, a warunkiem wyboru było uzyskanie ponad 
połowy ważnych głosów. Oba takie przypadki zanotowano w województwie 

świętokrzyskim.  

W gminie Chmielnik (pow. kielecki), wyniki pierwszej tury były następu-

jące: Jarosław Jerzy Zatorski – 45,17%, Paweł Sławomir Wójcik – 37,11%, 
Mariusz Jan Ściana – 10,73%, Nina Cholewicka – 6,99%. Pomiędzy turami 

z wyborów wycofał się J. Zatorski, od 21 lat pełniący funkcję burmistrza. 

Tłumaczył wyborcom, że „nie wytrzymał psychicznie kampanii” i uzyskał 
zbyt słaby wynik w tych obwodach, w których znajdowały się najważniejsze 

z prowadzonych przezeń inwestycji. Nowym burmistrzem został P.S. Wójcik 

z Prawa i Sprawiedliwości, który 30 listopada otrzymał zaledwie 56,47% gło-

sów na tak (ponad 43% wyborców głosowało przeciw niemu, mimo że nie 
mieli innego kandydata, którego mogli poprzeć)

10
. 

W gminie Moskorzew (pow. włoszczowski) spośród czterech kandydatów do 

drugiej tury przeszli: Zbigniew Stanisław Krzysiek z 39,83% oraz Jarosław An-
drzej Klimek z 29,53%. Pierwszy z nich wycofał się przed drugą turą, więc jedy-

nym kandydatem pozostał dotychczasowy wójt J.A. Klimek. W lokalnych me-

diach podawano, że reprezentujący SLD Z.S. Krzysiek, będący w przeszłości 
starostą powiatu włoszczowskiego, zdecydował się objąć funkcję wicestarosty. 

Sam zainteresowany tłumaczył enigmatycznie, że w kampanii wydarzyło się „za 

dużo nieczystych rzeczy” i powoływał się na powody osobiste. W drugiej turze 

Klimek otrzymał tylko 48,46% ważnych głosów i nie mógł objąć funkcji. Dlate-
go wójt został wybrany przez radę gminy na nadzwyczajnej sesji; został nim An-

drzej Walasek (zdobywając 12 na 14 głosów), który wcześniej startował w pierw-

szej turze wyborów uzyskując trzeci wynik (20,1%)
11

. 

                                                
10 Świętokrzyskie. Burmistrz z 21-letnim stażem wycofał się z II tury wyborów, 

http://wyborcza.pl/1,91446,17004998,Swietokrzyskie__Burmistrz_z_21_letnim_stazem_wycofal.
html; I. Rzepecka, Burmistrz Chmielnika rezygnuje z walki o reelekcję, http://www.echodnia.eu/ 
swietokrzyskie/artyku ly-archiwalne/art/8094294,burmistrz-chmielnika-rezygnuje-z-walki-o-reele 
kcje,id,t.html; stan na 20.06. 2016 r. 

11 R. Banaszek, Zbigniew Krzysiek wycofuje się z drugiej tury wyborów na wójta 
Moskorzewa. Mieszkańcy oburzeni, http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/artykuly-archi 
walne/art/8095636,zbigniew-krzysiek-wycofuje-sie-z-drugiej-tury-wyborow-na-wojta-mosko 
rzewa-mieszkancy-oburzeni,id,t.html; Mieszkańcy nie wybrali, zrobili to radni. Gmina Moskorzew 

ma nowego wójta, http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo /mieszkancy-nie-
wybrali-zrobili-to-radni -gmina-moskorzew-ma-nowego-wojta,65859.html; Świętokrzyskie. 
W gminie Moskorzew wójta wybrali radni, http://wyborcza.pl/1,91446,17078940,Swietokrzyskie 
__W_gminie_Moskorzew_ wojta_wybrali_radni.html?disableRedirects=true. 
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Wydaje się, że w obu wyżej przedstawionych przypadkach rozwiązaniem 

lepszym dla demokracji lokalnej byłoby dopuszczenie do drugiej tury kandy-
data z trzecią liczbą głosów (tym bardziej, że w obu przypadkach rezygnację 

złożył kandydat, który był zdecydowanym zwycięzcą pierwszej tury). 

Jak już wskazano, z prawdopodobieństwem przekraczającym 70% można 
zakładać, że w drugiej turze mandat wójta zdobędzie zwycięzca pierwszej 

tury. Temu zagadnieniu warto przyjrzeć się bliżej i poszukać odpowiedzi na 

pytanie, w jakich okolicznościach odsetek ten stawał się jeszcze wyższy.  

Znaleźć można takie gminy, w których po pierwszej turze sprawa wyboru 
wójta wydawała się przesądzona; poniżej wskazujemy kilka takich przypad-

ków. 

W gminie Horyniec-Zdrój wyniki pierwszego głosowania przedstawiały 
się tak: Robert Marek Serkis – 48,34%, Ryszard Urban – 20,86%, Andrzej 

Stasicki – 20,43%, Beata Maria Ługowska – 5,95%, Stanisław Edward Łu-

czyszyn – 4,42%. Nie było zapewne zaskoczeniem, że w balotażu z dużą 

przewagą zwyciężył R. Serkis, na którego oddano 74,8% głosów.  
W gminie Chorkówka (pow. krośnieński) w głosowaniu przeprowadzonym 

16 listopada 2014 roku Andrzej Walenty Koniecki otrzymał 49,46%, Monika 

Subik – 26,5%, a Marcin Łukasz Szczur – 24,04%. Czternaście dni później 
zwyciężył A. Koniecki, choć jego przewaga nad rywalką nie była tak wielka, 

jak można było zakładać (53,44% do 46,56%).  

W gminie Rewal do drugiej tury awansowali Robert Marek Skraburski 
(48,76%) i Wojciech Paweł Pawluk vel Mikołajczuk (24,3%), a dalsze miej-

sca zajęli: Artur Bogumił Rogowski – 18,08% oraz Jacek Jędrzejko – 8,86%. 

Wójtem został R. Skraburski, który w drugiej turze otrzymał 58,66% głosów. 

W gminie Moryń (pow. gryfiński) wyniki pierwszej tury były następujące: 
Józef Ryszard Piątek zdobył 49,22% głosów, Jadwiga Teresa Fragstein-

Niemsdorff – 22,89%, Katarzyna Beata Potapińska – 15,98%, Piotr Sobczyń-

ski – 11,91%. Druga tura nie przyniosła niespodzianki. Zwyciężył J.R. Piątek 
z przygniatającą przewagą nad konkurentką (74,91% do 25,09%). 

Przykłady takie można mnożyć, przywołując m.in. gminy: Dolice (pow. 

stargardzki), Czapilnek (pow. drawski), Staszów, czy też Nową Słupię (pow. 
kielecki), gdzie w I turze Andrzejowi Czesławowi Gąsiorowi do zdobycia man-

datów zabrakło kilku głosów (zdobył 49,98%); w drugiej turze zwyciężył osią-

gając 52,89% (czyli przyrost poparcia był niewielki, ale wystarczający). 

Były też gminy, w których przed drugą turą polityczne prognozy musiały 
być zupełnie inne, a obserwatorzy zmagań o fotel wójta mogli jedynie stwier-

dzić, że w drugim głosowaniu możliwe jest każde rozstrzygnięcie; niżej poda-

jemy kilka przykładów. 
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W Łańcucie w pierwszej turze wyborów Rafał Robert Kumek otrzymał 

38,12% głosów, Stanisław Jan Gwizdak – 38,08%
12

, Joanna Rupar – 18,74%, 
a Halina Maria Murias – 5,05%. Czternaście dni później burmistrzem wybrany 

został S. Gwizdak (51,03% głosów), czyli kandydat, który do balotażu awanso-

wał w drugim rezultatem. 
W gminie Wilczyce (pow. sandomierski) w pierwszej turze Robert Paluch 

otrzymał 43,57% głosów, Adam Bodura – 42,73%, Krzysztof Kandefer – 

8,45%, Adam Janusz Śliwa – 5,26%; w drugiej turze zwyciężył R. Paluch 

(52,80%). 
W gminie Miedziana Góra (pow. kielecki) wyniki pierwszej tury nie dawały 

żadnemu z kandydatów przewagi – Zdzisław Feliks Wrzałka zdobył 39,73% 

głosów, Maciej Lubecki – 39,52% (o dziesięć głosów mniej), Jarosław Stani-
sław Wałek – 20,75%; wójtem został Z. Wrzałka (51,96% w drugiej turze). 

W gminie Łyszkowice (pow. łowicki) w pierwszej turze zwyciężył Adam 

Ruta (913 głosów, 31,87%) przed Wojciechem Antonim Trautem (912 głosów, 

31,83%), Piotrem Robertem Klimkiewiczem (18,88%), Agatą Beatą Kosiorek 
(10,92%) i Marianem Stanisławem Dańczakiem (6,49%). Różnica między 

dwoma kandydatami, którzy przeszli do drugiej tury była minimalna, a wójtem 

został wybrany A. Ruta (52,12%). 
Interesujący był rozkład głosów w pierwszej turze wyborów burmistrza 

w Konstantynowie Łódzkim: Henryk Stefan Brzyszcz zdobył 39,02% głosów, 

Halina Maria Fisiak 30,55%, a Krzysztof Maciej Waligórski 30,43%. W drugiej 
turze zwyciężył H. Brzyszcz (54,65%). 

Wskazać można również nieliczne przypadki, w których kandydatowi, któ-

ry wszedł do drugiej tury z drugą liczbą głosów udało się „oszukać przezna-

czenie”, choć miał znaczną stratę do konkurenta, który w pierwszej turze wy-
borów uzyskał wynik bliski 50% głosów lub zwyciężył ze znaczną przewagą. 

Bardzo interesujący jest przypadek gminy Lubenia (pow. rzeszowski). 

W pierwszej turze Adam Warzybok był bliski zwycięstwa uzyskując 49,53% 
głosów, Adam Skoczylas zdobył 34,78%, a Sławomir Wojciech Pitera 15,7%. 

Mimo takich wyników w drugiej turze zwyciężył A. Skoczylas (51,64%). 

Warto przy tym dostrzec, że A. Warzybok nie zachował poparcia tych wszyst-
kich, którzy głosowali na niego w pierwszej turze (16 listopada 2014 r. otrzy-

mał 1565 głosów, dwa tygodnie później tylko 1460). 

W gminie Świeszyno (pow. koszaliński) uzyskał w pierwszej turze Ry-

szard Józef Osiowy 43,06% głosów, Ewa Korczak 27,46%, Edward Wojtalik 
24,24% i Andrzej Stanisław Bieliński – 5,24%; mimo to w wyniku ponow-

nego głosowania wójtem została E. Korczak (50,52%).  

                                                
12 Różnica pomiędzy głównymi rywalami wyniosła zaledwie 3 głosy (2740 do 2737). 



Druga tura wyborów samorządowych – gwarancja demokracji czy… 43 

Nieco inaczej było w gminie Bircza (pow. przemyski), gdzie wyniki pierw-

szej tury pozostawiały kandydatowi z drugim wynikiem realne szanse na zwy-
cięstwo (Józef Zbigniew Żydownik uzyskał 34,49%, Grzegorz Jan Gągola – 

28,31%, Jerzy Zenon Góralewicz – 24,58%, Zbigniew Józef Urban – 

12,61%). Zaskakuje zatem nie to, że burmistrzem został G. Gągola, ale to, że 
w drugiej turze poparło go aż 63,7% głosujących. 

Ciekawy jest przypadek gminy Jeżów (pow. brzeziński). W pierwszej turze 

zwyciężył Tomasz Piechota (49,18%), przed Anną Szeligowską (43,79%) 

i Elżbietą Lillą Lechowską-Lisik (7,11%). Mimo że przewaga zwycięzcy była 
znacząca i mimo że niewiele było „do podziału” głosów, które padły na kan-

dydatów, którzy nie weszli do drugiej tury, to T. Piechota przegrał w balotażu, 

chociaż uzyskał więcej głosów niż pierwszej turze (przyrost z 925 do 964). 
Wyniki pierwszej tury wyborów wójtów warto poddać dokładniejszej ana-

lizie, zestawiając je z danymi o tym, kto ostatecznie zdobył mandat, dla usta-

lenia, w jaki sposób rozkład głosów w pierwszej turze determinował szanse 

kandydatów w głosowaniu balotażowym. Badaliśmy dwa parametry. Po 
pierwsze – procent głosów uzyskanych przez zwycięzcę pierwszej tury, który 

kształtował się poczynając od liczb nieznacznie przekraczających 20% do-

chodząc do liczb bliskich 50%. Po drugie – ujętą w procentach przewagę 
zwycięzcy pierwszej tury nad kandydatem, który zajął w niej drugie miejsce. 

Ta różnica pomiędzy wynikami mogła być minimalna, bliska zera, a mogła 

się też zbliżać do 30%. 
Dla gmin, w których odbyła się druga tura z udziałem dwóch kandydatów 

(było ich 194) łączna analiza obu wskazanych wyżej parametrów prowadzi do 

następujących wniosków: 

1. W 56 gminach (28,87%) zdarzyło się, że zwycięzca pierwszej tury uzy-
skał od 45 do 50% głosów ważnych. Tylko pięciokrotnie druga tura wyborów 

zakończyła się wówczas zwycięstwem kandydata, który osiągnął drugi wynik 

w pierwszej turze, zatem aż w 91,07% przypadków drugą turę wygrywał zwy-
cięzca pierwszej tury. 

Przyglądając się bliżej tej grupie gmin (poparcie zwycięzcy pierwszej tury 

na poziomie 45–50%), dostrzeżemy że: 
a) w pięciu gminach przewaga zwycięzcy nad kandydatem z drugim wyni-

kiem wynosiła 0–5%; w drugiej turze zwycięzca pierwszej tury wygrał 

dwa razy, a kandydat z drugiego miejsca – 3 razy; 

b) w dziewięciu gminach przewaga zwycięzcy nad kandydatem z drugim 
wynikiem wynosiła 5–10%; w drugiej turze zwycięzca pierwszej tury 

wygrał 7 razy, a kandydat z drugiego miejsca – 2 razy; 

c) w szesnastu gminach przewaga zwycięzcy nad kandydatem z drugim 
wynikiem wynosiła 10–15%; w drugiej turze zwycięzca pierwszej tury 
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wygrał czternaście razy, a kandydat z drugiego miejsca – zaledwie 2 ra-

zy
13

; 
d) w ośmiu gminach przewaga zwycięzcy nad kandydatem z drugim wyni-

kiem wynosiła 15–20%; w drugiej turze w każdym przypadku wygrał 

zwycięzca pierwszej tury; 
e) w dziesięciu gminach przewaga zwycięzcy nad kandydatem z drugim 

wynikiem wynosiła 20–25%; w drugiej turze w każdym przypadku wy-

grał zwycięzca pierwszej tury; 

f) w dziesięciu gminach przewaga zwycięzcy nad kandydatem z drugim 
wynikiem wynosiła 25–30%; w drugiej turze w każdym przypadku wy-

grał zwycięzca pierwszej tury. 

2. W 64 gminach (32,99%) zwycięzca pierwszej tury uzyskał od 40 do 
45% głosów ważnych. W 44 z tych gmin druga tura wyborów zakończyła się 

zwycięstwem kandydata, który osiągnął najlepszy wynik w pierwszej turze, 

co stanowi 68,75% tej kategorii. 

a) w dwudziestu czterech gminach przewaga zwycięzcy nad kandydatem 
z drugim wynikiem wynosiła 0–5%; w drugiej turze zwycięzca pierw-

szej tury wygrał 14 razy, a kandydat z drugiego miejsca – 10 razy; 

b) w piętnastu gminach przewaga zwycięzcy nad kandydatem z drugim 
wynikiem wynosiła 5–10%; w drugiej turze zwycięzca pierwszej tury 

wygrał 10 razy, a kandydat z drugiego miejsca – 5 razy; 

c) w piętnastu gminach przewaga zwycięzcy nad kandydatem z drugim 
wynikiem wynosiła 10–15%; w drugiej turze zwycięzca pierwszej tury 

wygrał 12 razy, a kandydat z drugiego miejsca – 3 razy; 

d) w siedmiu gminach przewaga zwycięzcy nad kandydatem z drugim wy-

nikiem wynosiła 15–20%; w drugiej turze sześciokrotnie wygrał zwy-
cięzca pierwszej tury, a kandydat z drugiego miejsca tylko raz; 

e) w dwóch gminach przewaga zwycięzcy nad kandydatem z drugim wy-

nikiem wynosiła 20–25%; w drugiej turze zwycięzca pierwszej tury raz 
wygrał, a raz przegrał

14
; 

f) w jednej gminie przewaga zwycięzcy nad kandydatem z drugim wyni-

kiem wynosiła 25–30%; w drugiej turze wygrał wówczas zwycięzca 
pierwszej tury. 

3. W 39 gminach (20,1%) zwycięzca pierwszej tury uzyskał od 35 do 40% 

głosów ważnych. W 24 z tych gmin (61,54%) druga tura wyborów zakończyła 

                                                
13  W gminie Szczerców (pow. bełchatowski) w I turze zwyciężył Grzegorz Kmita (48,3%), 

a drugi był Krzysztof Paweł Kamieniak (31,73%, zatem jego strata wynosiła 16,57%); w II 
turze zwyciężył P. Kamieniak zdobywając 51,7% głosów. W gminie Wadowice Górne (pow. 
mielecki). Podobnie było w gminie Lubenia – zob. wyżej. 

14  Ta ostatnia sytuacja zdarzyła się w gminie Ustrzyki Dolne. 
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się zwycięstwem kandydata, który osiągnął najlepszy wynik w pierwszej tu-

rze. 
a) w trzynastu gminach przewaga zwycięzcy nad kandydatem z drugim 

wynikiem wynosiła 0–5%; w drugiej turze zwycięzca pierwszej tury 

wygrał 6 razy, a kandydat z drugiego miejsca – 7 razy; 
b) w trzynastu gminach przewaga zwycięzcy nad kandydatem z drugim 

wynikiem wynosiła 5–10%; w drugiej turze zwycięzca pierwszej tury 

wygrał 10 razy, a kandydat z drugiego miejsca – 3 razy; 

c) w dziewięciu gminach przewaga zwycięzcy nad kandydatem z drugim 
wynikiem wynosiła 10–15%; w drugiej turze pięciokrotnie wygrał zwy-

cięzca pierwszej tury, a czterokrotnie kandydat z drugiego miejsca; 

d) w czterech gminach przewaga zwycięzcy nad kandydatem z drugim 
wynikiem wynosiła 15–20%; w drugiej turze trzykrotnie wygrał zwy-

cięzca pierwszej tury. 

4. W 18 gminach (9,28%) zwycięzca pierwszej tury uzyskał od 30 do 35% 

głosów ważnych. W 11 z tych gmin (61,11%) druga tura wyborów zakończyła 
się zwycięstwem kandydata, który osiągnął najlepszy wynik w pierwszej tu-

rze. 

5. W 13 gminach zwycięzca pierwszej tury uzyskał od 25 do 30% głosów 
ważnych. W 8 z tych gmin (61,54%) druga tura wyborów zakończyła się zwy-

cięstwem kandydata, który osiągnął najlepszy wynik w pierwszej turze. 

6. W 3 gminach (1,55%) zwycięzca pierwszej tury uzyskał tylko od 20 do 
25% głosów ważnych. W dwóch takich gminach (66,67%) druga tura wybo-

rów zakończyła się zwycięstwem kandydata, który osiągnął najlepszy wynik 

w pierwszej turze. 

Porządkując dane z punktu widzenia procentowej różnicy głosów pomię-
dzy zwycięzcą pierwszej tury wyborów a kandydatem, który jako drugi 

wszedł do balotażu, zauważamy, że: 

a) w 94 gminach różnica wynosiła od 0 do 5%; w 55 przypadkach 
(58,51%) w drugiej turze zwyciężył ten kandydat, który prowadził po 

pierwszej turze; 

b) w 48 gminach różnica mieściła się w przedziale 5–10%; w 34 przypad-
kach (70,84%) wójtem został zwycięzca pierwszej tury; 

c) w 44 gminach różnica wynosiła od 10 do 15%; w tej grupie 33 razy 

(75%) zdarzyło się, że zwycięzca z pierwszej tury po 14 dniach obronił 

swoją przewagę nad rywalem; 
d) w 19 gminach różnica wynosiła 15–20%; w 17 przypadkach (89,47%) 

w drugiej turze zwyciężył ten kandydat, który prowadził po pierwszej 

turze; 
e) w 12 gminach różnica mieściła się w przedziale 20–25%; w 11 przypad-

kach (91,67%) wójtem został zwycięzca pierwszej tury; 
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Wykres 2. Gminy, w których odbyła się II tura, według różnicy głosów  
pomiędzy dwoma kandydatami z największą liczbą głosów 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres 3. Gminy, w których odbyła się II tura, według różnicy głosów w I turze 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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f) w 11 gminach różnica zawierała się w przedziale 25–30%; przy takiej 

przewadze w każdym przypadku wójtem został wybrany ten kandydat, 
który prowadził po pierwszej turze. 

 

Dane liczbowe potwierdzają intuicyjnie przyjmowane założenie – im 
większa przewaga, tym trudniej ją odrobić. Przewagę większą niż 15% udało 

się zniwelować tylko w trzech przypadkach na 42 (7,14%). Największa róż-

nica głosów, przy której wybory przegrał zwycięzca pierwszej tury wyniosła 

20,04%. Do takiej sytuacji doszło podczas wyborów burmistrza w gminie 
Ustrzyki Dolne. W pierwszej turze kandydaci otrzymali następujące liczby 

głosów: Henryk Ignacy Sułuja – 44,31%, Bartosz Romowicz – 24,27%, Ewa 

Grażyna Sudoł – 16,73%, Marceli Kazimierz Kuca – 14,69%. Mimo to  
w drugiej turze zwyciężył B. Romowicz (52,28% głosów). 

Z przedstawionych wyżej danych daje się wyprowadzić kilka wniosków: 

1) gdy zwycięzca pierwszej tury uzyskuje ponad 45% głosów, to prawdopo-

dobieństwo jego sukcesu w drugiej turze jest bardzo wysokie (ok. 90%); 
2) prawdopodobieństwo to jest tym wyższe, im wyższa była jego przewaga 

nad rywalem z drugą liczbą głosów. Jeśli przekraczała 10%, to odrobienie strat 

było w praktyce niezwykle trudne (2 przypadki na 44). Najwyższa różnica gło-
sów, którą udało się zniwelować w drugiej turze wynosiła 20,04%, powyżej 

tego progu odrobienie strat okazywało się niemożliwe; 

3) gdy zwycięzca pierwszej tury uzyskuje od 40 do 45% nie ma jeszcze 
gwarancji sukcesu, gdyż jego rywal ma ok. 31% szans na odwrócenie kolejno-

ści w drugiej turze; 

4) jeśli w tej grupie gmin w pierwszej turze przewaga zwycięzcy nad rywa-

lem jest mniejsza niż 5%, to wynik drugiej tury pozostaje sprawą otwartą (kan-
dydat z mniejszą liczbą głosów ma ok. 42% szans na ostateczny sukces); 

5) jeśli jednak przewaga przekracza 15% prawdopodobieństwo jej odrobie-

nia jest niewielkie (20%), wciąż jednak jest to możliwe (inaczej niż w gminach, 
w których wynik zwycięzcy pierwszej tury zbliżał się do 50% głosów); 

6) w gminach, w których zwycięzca pierwszej tury uzyskał poparcie na po-

ziomie 35–40%, istnieje wysokie prawdopodobieństwo (38,5%) zmiany kolej-
ności kandydatów w drugiej turze; 

7) w kolejnych grupach gmin obowiązuje zasada, że im procentowo słabszy 

wynik zwycięzcy pierwszej tury, tym większe szanse jego rywala w turze dru-

giej (pewne odchylenia wynikały z niewielkiej próby). Jeśli zwycięzca pierw-
szej tury ma mniej niż 35% głosów, to jego szanse na zdobycie mandatu wyno-

szą ok. 68%; 

8) gdy w pierwszej turze zwycięzca ma nad najsilniejszym z rywali ponad 
15% przewagi, to prawdopodobieństwo jego sukcesu w drugiej turze jest bar-
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dzo wysokie (ponad 92%), a szanse na odrobienie przewagi przekraczającej 

20% są w praktyce znikome. 
Można na tej podstawie zaryzykować twierdzenie, że są takie przypadki, 

w których – mimo że w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 

50% ważnych głosów – przeprowadzanie drugiej tury nie ma sensu, gdyż jej 
wynik jest z góry znany. Dzieje się tak wówczas, gdy zwycięzca pierwszej tury 

uzyskuje ponad 45% głosów i jednocześnie ma nad najgroźniejszym z kon-

kurentów ponad 10% przewagi, a także wówczas, gdy wynik zwycięzcy pierw-

szej tury zawiera się w przedziale 40–45%, a jego przewaga nad rywalem wcho-
dzącym wraz z nim do drugiej tury jest większa niż 15% wszystkich głosów. 

Z drugiej strony można oczywiście powoływać się na kilka zaledwie przy-

padków, w których kandydatowi z drugiej pozycji udało się zwyciężyć mimo 
niezwykle trudnego położenia po pierwszej turze wyborów. W takich przy-

padkach można przypuszczać, że pomiędzy pierwszą a drugą turą zdarzyło się 

coś, co miało wpływ na spadek poparcia dla dotychczasowego lidera. Trudno 

więc, by było to przekonujący argument za przeprowadzaniem ponownego 
głosowania. Także przecież w gminach, w których wójta udało się wyłonić 

w pierwszej turze, wynik wyborów mógłby być inny, gdyby wybory zostały 

powtórzone. 

POSTULATY DE LEGE FERENDA 

Jak udało się wyżej wykazać, są sytuacje, w których przeprowadzanie dru-

giej tury wyborów wójta można uznać za zbędne, gdyż na podstawie wyników 
pierwszego głosowania można – z prawdopodobieństwem graniczącym 

z pewnością – przewidywać, kto zostanie wybrany. Naszym zdaniem istnieje 

szereg powodów, dla których głosowanie balotażowe nie powinno się wówczas 

odbywać. Po pierwsze, stanowi niepotrzebny wydatek ze środków publicznych 
i pracochłonne zadanie dla licznej grupy ludzi. Po drugie, o pół miesiąca opóź-

niony jest dzień, w którym wybrany wójt może rozpocząć urzędowanie (a pa-

miętać przy tym należy, że z uwagi na termin, w którym w Polsce przeprowa-
dzane są wybory samorządowe, takie opóźnienie ma znaczenie szczególne, 

gdyż przypada na czas najgorętszych prac nad budżetem gminy). Po trzecie, 

wybory należy przeprowadzać wówczas, gdy głosujący mają rzeczywisty wy-
bór, gdy zaś wynik jest w zasadzie przesądzony, dewaluuje się znaczenie tego 

podstawowego dla demokracji aktu (w analizowanych przypadkach wyborcy 

już wypowiedzieli się w pierwszej turze, więc nie byliby pozbawieni prawa 

decydowania). Po czwarte, przeprowadzanie drugiej tury niejako wymusza na 
obu rywalach i ich współpracownikach kontynuowanie kampanii wyborczej, 

która wiąże się z kosztami, choć niczego nie jest już w stanie zmienić. Po piąte 
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wreszcie, warto dostrzegać, że w praktyce polskich gmin pomiędzy pierwszą a 

drugą turą wyborów kwitnie polityczna korupcja – kandydaci, którzy pozostali 
na placu boju starają się pozyskać głosy tych, którzy już odpadli z rywalizacji. 

W zamian za publiczne poparcie w kampanii rozdawane są stanowiska w urzę-

dzie i komunalnych spółkach; choćby z tego powodu warto zastanowić się nad 
zrezygnowaniem z drugiej tury tam, gdzie nie jest ona konieczna. 

Dlatego należy rozszerzyć katalog przypadków, w których podstawą objęcia 

mandatu wójta są wyniki pierwszej tury wyborów. Proponujemy zatem nowe 

brzmienie art. 473 § 1 k.w., który – naszym zdaniem – powinien brzmieć: 

Za wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który w głosowaniu: 

1) otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów lub 

2) otrzymał więcej niż 45% ważnie oddanych głosów i jednocześnie różnica gło-

sów pomiędzy dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą liczbę ważnie odda-

nych głosów jest większa niż 10% liczby wszystkich ważnie oddanych głosów lub 

3) otrzymał więcej niż 40% ważnie oddanych głosów i jednocześnie różnica gło-

sów pomiędzy dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą liczbę ważnie odda-

nych głosów jest większa niż 15% liczby wszystkich ważnie oddanych głosów. 

Możliwe byłoby – oczywiście – ograniczenie proponowanego katalogu do 
dwóch pierwszych punktów, wówczas również udałoby się uniknąć ponownego 

głosowania w wielu przypadkach, w których wynik wyborów jawi się jako 

pewny. Gdyby proponowany przepis składał się tylko z dwóch punktów, 
w badanych województwach liczba gmin, w których przeprowadzono drugą 

turę zmniejszyłaby się o 44 (w dwóch z nich zwyciężył kandydat drugi 

w pierwszej turze). Gdyby natomiast przyjąć pełnie proponowane brzmienie 

przepisu, to odnosiłby się on do 52 gmin (w których czterokrotnie zwyciężył 
kandydat z drugiej pozycji). Postulowana zmiana miałaby spore znaczenie 

praktyczne – zebrane dane wskazują, że dotyczyłaby blisko 10% polskich gmin. 

Celowe wydaje się również przywrócenie przepisu, który przed wejściem 
w życie kodeksu wyborczego obowiązywał jako art. 4 ust. 4 ustawy z 20 

czerwca 2002 roku O bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 

miasta. Przewidywał on, że w sytuacji, w której w okresie pomiędzy pierwszą 
a drugą turą wyborów jeden z dwóch kandydatów wycofał się, zmarł lub utra-

cił prawo wyborcze, zastępował go kandydat, który otrzymał kolejno najwięk-

szą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. Należało przepis ten uzupełnić 

o zastrzeżenie, że jeżeli rozstrzygnięcie o dopuszczeniu do drugiej tury kolej-
nego kandydata nastąpiłoby później niż na siedem dni przed dniem ponow-

nego głosowania, głosownie to byłoby odroczone o tydzień. 

Warto również wprowadzić do kodeksu wyborczego zastrzeżenie doty-
czące sytuacji, w której wybór wójta jest przeprowadzany przez radę gminy 

w przypadku gdy wybór ubiegał się tylko jeden kandydat i nie został wybrany 
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(gdyż liczba głosów na nie przewyższyła liczbę głosów na tak). Kandydat ten 

powinien być wykluczony od dalszego ubiegania się o wybór. Mieszkańcy 
wypowiedzieli się podejmując w głosowaniu jasną decyzję i byłoby rażącym 

pogwałceniem ich woli, gdyby mino to radni powierzyli tej samej osobie 

urząd wójta. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawione zostały problemy związane z drugą turą wyborów wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast. Zgodnie z art. 473 k.w. przeprowadzenie drugiej rundy wybo-
rów jest konieczne wówczas, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał ponad połowy ważnie odda-
nych głosów. W ponownym głosowaniu, przeprowadzanym po 14 dniach, bierze udział dwóch 
kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największe liczby głosów. 

Autor zebrał dane dotyczące wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ze 
wszystkich gmin województw: łódzkiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i zachodniopo-
morskiego (łącznie 533 gminy), dla wyborów samorządowych z 2014 r. Spośród tych gmin 
w 43 zgłoszono tylko jednego kandydata, a w 167 – dwóch. W pozostałych 323 gminach było 
przynajmniej trzech kandydatów (najwięcej – aż 11 w wyborach prezydenta Zgierza), z czego 
w 196 przypadkach konieczne było przeprowadzenie drugiej tury wyborów. Autor przedstawił 
dane wskazujące na związek pomiędzy liczbą zgłoszonych kandydatów, a prawdopodobień-
stwem wyboru w pierwszej turze. 

W drugiej turze wyborów w 71% przypadków zwyciężył ten kandydat, który zdobył naj-

więcej głosów w pierwszej turze. Analizie poddano dane w postaci procenta głosów zdobytych 
przez zwycięzcę pierwszej tury i procentowej różnicy głosów między nim a kandydatem 
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z drugiego miejsca – na tej podstawie autor wykazał, że przy odpowiednio dużej przewadze 
w pierwszej turze wyborów, zmiana kolejności kandydatów w ponownym głosowaniu jest 
bardzo mało prawdopodobna (choć w praktyce i takie sytuacje się zdarzyły). W tekście przed-
stawiona została propozycja zmiany kodeksu wyborczego, tak aby nie przeprowadzać drugiej 
tury tam, gdzie w pierwszym głosowaniu zwycięzca co prawda nie uzyskał połowy głosów, ale 

jego przewaga nad rywalami była odpowiednio duża. 
Odwołując się do przykładów z praktyki poddano krytyce obowiązujące rozwiązanie, zgodnie 

z którym w przypadku rezygnacji jednego z dwóch kandydatów rywalizujących w drugiej turze, 
głosowanie przeprowadza się tylko z udziałem jednego kandydata (zdaniem autora – należy w takim 
przypadku dopuścić do drugiej tury kandydata z kolejną liczbą głosów). 

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny w Polsce, wybory samorządowe, druga tura wybo-
rów, kodeks wyborczy, wójt, burmistrz, prezydent miasta. 

THE SECOND ROUND IN THE LOCAL ELECTIONS 
– THE GUARRANTY OF DEMOCRACY OR THE USELESS DECORATION? 
(summary) 

In the article there are presented some problems connected with the second round of 
elections of mayors and presidents of cities in Poland. Due to the art. 473 of the electoral code 
the second round of elections is necessary, when in the first voting none of the candidates got 
more than half of the total number of valid votes. In the second voting compete two candidates, 
who got the highest numbers of votes in the first round of elections. 

The author collected data for the elections of mayors and presidents in all the communities 
of four Polish voivodeships: łódzkie, podkarpackie, świętokrzyskie and zachodniopomorskie 
(with 533 communities) for the local elections of 2014. In 43 of these communities there was 
only one candidate, and in 167 – only two. In the rest of the communities (323) there were three 
or more candidates (the highest number – 11 – was observed in the elections of president of city 
of Zgierz). In 196 cases in this group it was necessary to hold the second voting. The author 
presents the data which shows the connection between the number of candidates and the 
probability of final success already in the first voting.   

In 71% of cases the second round of voting was won by the candidate, who had got the best 
result in the first voting. There were analyzed the detailed results of voting – the percent of 
votes received by the winner of the first voting and the difference (also in percents) between 
him and the candidate who took the second position in the first voting. The author shows, that 
when the advantage of the winner of the first voting is big enough, the probability of the 
success of his competitor is very little in practice (but also situations like that took place in 
2014). In the text there was presented the proposal of changes in the Polish electoral code, 
aiming to resign of the second round of voting in communities, where the winner of the first 
elections got less than 50% of votes, but his advantage over other candidates was big enough. 

Describing the examples from the elections of 2014 the author critics the article of the 
electoral code, which say, that when one of the candidates in the second round resigns, there is 
only one candidate left in the second voting (the author says, that in such a situation candidate 
with the next highest number of votes should enter the second round of the elections).  

Keywords: local government in Poland, local elections, second round of elections, electoral 
code, mayor, president of the city. 

 


