
 

ZPOW-6020-20/20 

UCHWAŁA NR 160/2020 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego do usunięcia wady zawiadomienia KOMITETU 

WYBORCZEGO KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO o uczestnictwie w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 14 ust. 4 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) po rozpatrzeniu zawiadomienia, którego dnia 5 czerwca 2020 r. dokonał Giedymin 

Wróblewski – pełnomocnik wyborczy KOMITETU WYBORCZEGO KANDYDATA 

NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA 

WITKOWSKIEGO i stwierdzeniu, że nie spełnia ono warunków określonych w ustawie z dnia 2 czerwca 

2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 

postanawia 

wezwać pełnomocnika wyborczego do usunięcia wady zawiadomienia o uczestnictwie KOMITETU 

WYBORCZEGO KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., w terminie 3 dni od daty podania do publicznej 

wiadomości niniejszej uchwały. 

Wada zawiadomienia polega na niedołączeniu do zawiadomienia oświadczenia o uczestnictwie komitetu 

wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 

2020 r., tj. naruszeniu art. 14 ust. 3 pkt 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. 



 

Uzasadnienie 

W dniu 5 czerwca 2020 r. Giedymin Wróblewski – pełnomocnik wyborczy KOMITETU WYBORCZEGO 

KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Waldemara Włodzimierza 

Witkowskiego złożył zawiadomienie o uczestnictwie tego komitetu w wyborach zarządzonych na dzień 

28 czerwca 2020 r. Do zawiadomienia nie dołączono ustawowo wymaganego dokumentu, o którym mowa 

w art. 14 ust. 3 pkt 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, a mianowicie oświadczenia o uczestnictwie komitetu wyborczego w wyborach 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Do zawiadomienia dołączono wprawdzie dokument 

stwierdzający, że w trakcie wideokonferencji z członkami komitetu, wszyscy członkowie oświadczyli, 

że komitet wyborczy gotowy jest uczestniczyć w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., 

jednakże oświadczenie to nie jest oświadczeniem o uczestnictwie komitetu wyborczego w wyborach 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w rozumieniu 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. 

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

wyborczego do usunięcia wady zawiadomienia, tj. do doręczenia Państwowej Komisji Wyborczej 

w wyznaczonym terminie oryginału wskazanego wyżej dokumentów, podpisanego przez wszystkich 

członków Komitetu Wyborczego. 

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

uchwały pod rygorem odmowy przyjęcia zawiadomienia o uczestnictwie komitetu wyborczego 

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

 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak 

(dokument podpisany elektronicznie)  

 


