
 

ZPOW-6020-12/20 

UCHWAŁA NR 152/2020 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego 

pod nazwą KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ ANDRZEJA VOIGTA w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 299 § 1 i § 3 pkt 4 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) 

po rozpatrzeniu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY 

KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA VOIGTA, którego 

dnia 4 czerwca 2020 r. dokonała Justyna Grażyna Voigt – pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego 

i stwierdzeniu, że nie spełnia ono warunków określonych w Kodeksie wyborczym 

postanawia 

odmówić przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA 

VOIGTA w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., 

z powodu niedołączenia do zawiadomienia wykazu co najmniej 1 000 obywateli mających prawo 

wybierania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i popierających kandydata. 

Uzasadnienie 

W dniu 4 czerwca 2020 r. zostało doręczone do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie 

o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY KANDYDATA 

NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA VOIGTA podpisane przez Justynę 

Grażynę Voigt – pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego.  

Zgodnie z art. 299 § 3 pkt 4 Kodeksu wyborczego do zawiadomienia należy dołączyć wykaz co najmniej 

1 000 podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej popierających 

kandydata. Poza tym zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach 

organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. 

z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979), zwanej dalej „ustawą”, w związku 



 

z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 

zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 988), zawiadomienie 

o utworzeniu komitetu wyborczego może być dokonane najpóźniej do dnia 5 czerwca 2020 r. do godziny 

1615. 

Zawiadomienie nie spełnia wymogu określonego w art. 299 § 1 i § 3 pkt 4, gdyż nie dołączono do niego 

wykazu obywateli udzielających poparcia kandydatowi. Z uwagi na to, że jak wskazano powyżej, termin 

dokonania zawiadomienia upłynął w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 1615, niedopuszczalne jest po jego 

upływie usunięcie wady zawiadomienia, polegającej na niedołączeniu do niego wymaganego wykazu 

podpisów. W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza nie sprawdzała spełnienia pozostałych 

wymogów Kodeksu wyborczego, gdyż zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego należało odmówić 

przyjęcia tego zawiadomienia. 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że doręczone zawiadomienie, mimo tego iż komitet wyborczy 

pod taką sama nazwą został utworzony w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r, nie może zostać uznane za zawiadomienie o uczestnictwie 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., o którym mowa 

w art. 14 ust. 1 ustawy, które nie wymaga załączania wykazu podpisów. Z treści dokonanego 

zawiadomienia wynika bowiem, że jest to zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego, o którym 

mowa w art. 299 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, a nie zawiadomienie o uczestnictwie komitetu wyborczego 

kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., 

o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy. Poza tym do zawiadomienia dołączono oświadczenie 

o utworzeniu komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 299 § 3 pkt 1 Kodeksu wyborczego, 

a nie oświadczenie o uczestnictwie komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 

ustawy. Przede wszystkim jednak skład Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Voigta wskazany w zawiadomieniu i oświadczeniu o utworzeniu komitetu wyborczego 

w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. jest inny, niż skład Komitetu Wyborczego 

Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Voigta utworzonego w związku z wyborami 

zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. W skład komitetu utworzonego w związku z wyborami 

zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. (łącznie 16 osób) wchodzi jedynie 7 tych samych osób, które 

wchodzą w skład komitetu wyborczego utworzonego w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 

10 maja 2020 r. (łącznie 15 osób). Poza tym w zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego 

w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. złożonym w dniu 4 czerwca 2020 r. zaznaczono, 

że dołączono do niego wykaz co najmniej 1000 podpisów oraz oświadczenie lustracyjne kandydata, 

z jednoczesnym wskazaniem, iż dokumenty te znajdują się w aktach Państwowej Komisji Wyborczej. 



 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że z ustawy nie wynika obowiązek załączania do zawiadomienia 

o uczestnictwie w wyborach tego rodzaju dokumentów, które są natomiast wymagane w przypadku 

zawiadamiania o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywanego w trybie art. 299 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego.  

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza ponadto, że w świetle art. 14 ust. 1 ustawy zawiadomienie 

o uczestnictwie w wyborach może być dokonane wyłącznie przez komitet wyborczy działający w tym 

samym składzie, co komitet wyborczy utworzony w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 

2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza zauważa także, iż po przyjęciu przez Państwową Komisję 

Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego niedopuszczalne są zmiany w składzie 

osobowym komitetu wyborczego, zatem doręczone w dniu 4 czerwca 2020 r. zawiadomienie i 

oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Voigta, nie może zostać uznane za zawiadomienie o uczestnictwie komitetu wyborczego 

kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., 

o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy, niewymagające jak wskazano wyżej dołączania wykazu 

podpisów. W dniu 5 czerwca 2020 r. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Voigta doręczył wprawdzie Państwowej Komisji Wyborczej zgodę Andrzeja Voigta na 

uczestnictwo jego komitetu w wyborach w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., lecz nie 

oznacza to, że dokonane zawiadomienie należy uznać za zawiadomienie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 

2 ustawy. 

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności, że do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego 

(w innym składzie niż w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.) nie dołączono wykazu 

co najmniej 1 000 podpisów oraz upłynął już termin na dokonywanie zawiadomienia, a więc również 

na usunięcie wady polegającej na doręczeniu wykazu podpisów, Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie 

z art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego, odmówiła przyjęcia tego zawiadomienia. 

Na niniejszą uchwałę pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego służy prawo wniesienia skargi 

do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości. 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak 

(dokument podpisany elektronicznie) 


