
 

ZPOW-6020-18/20 

UCHWAŁA NR 42/2020 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

WOJCIECHA MATEŃKI do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu 

wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 90 § 5 i art. 299 § 2 

pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) 

po rozpatrzeniu zawiadomienia, którego dnia 25 lutego 2020 r. dokonała Ewa Brygida Lewicka 

– pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY 

KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJCIECHA 

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

postanawia 

wezwać pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

WOJCIECHA MATEŃKI do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu 

wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 

2020 r., w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały. 

Wada zawiadomienia polega na podaniu innego adresu zamieszkania, niż adres ujęcia w stałym 

rejestrze wyborców, członka komitetu wyborczego wskazanego w poz. 1 zawiadomienia 

o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz w poz. 1 oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Mateńki, będącego jednocześnie pełnomocnikiem 

finansowym tego komitetu, a także w oświadczeniu pełnomocnika finansowego komitetu 

wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego (pełnomocnictwa) oraz spełnieniu 

wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego o przyjęciu obowiązków. 

Uzasadnienie 

W dniu 25 lutego 2020 r. Ewa Brygida Lewicka – pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego 

pod nazwą KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJCIECHA MATEŃKI złożył zawiadomienie 

o utworzeniu komitetu wyborczego. 

Zgodnie z art. 90 § 5 Kodeksu wyborczego w zawiadomieniu w zawiadomieniu o utworzeniu 

komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podaje się imiona, 



 

nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL obywateli tworzących 

komitet wyborczy. Poza tym zgodnie z art. 299 § 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego 

w zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego podaje się m.in. adres zamieszkania 

pełnomocnika finansowego.  

Zgodnie z art. 18 § 1 Kodeksu wyborczego stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale 

zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Jak natomiast wynika 

z art. 18 § 5 Kodeksu wyborczego rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo 

wybieralności.  

Z uwagi na powyższe adres zamieszkania podany w zawiadomieniu o utworzeniu komitetu 

wyborczego oraz w oświadczeniu pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego 

o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego (pełnomocnictwa) oraz spełnieniu wymogów 

wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego powinien być zgodny z adresem ujęcia 

w stałym rejestrze wyborców. 

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Mateńki nie spełnia tego wymogu, gdyż jak wskazano 

powyżej, w przypadku członka komitetu wyborczego w poz. 1, będącego jednocześnie 

pełnomocnikiem finansowym komitetu, podano adres zamieszkania inny, niż adres ujęcia 

w stałym rejestrze wyborców. Ponadto nieprawidłowy adres został podany również 

w oświadczeniu pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji 

pełnomocnika finansowego (pełnomocnictwa) oraz spełnieniu wymogów wymienionych 

w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego, należało wezwać 

pełnomocnika wyborczego do usunięcia wady zawiadomienia, tj. do doręczenia oświadczenia 

pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o jego adresie zamieszkania zgodnym 

z adresem ujęcia w stałym rejestrze wyborców. 

Wadę zawiadomienia należy usunąć w terminie 3 dni od daty podania do publicznej 

wiadomości niniejszej uchwały pod rygorem odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu 

komitetu wyborczego. 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak 

 


