
 

 

 

PAŃSTWOWA 
KOMISJA WYBORCZA 

ZPOW-6044-1/20 

UCHWAŁA NR 81/2020 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu II 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 405 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  
– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), po rozpatrzeniu odwołania, które 
wniósł pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Lepsze Jutro 
od postanowienia nr 22/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 6 marca 2020 r.  
w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą 
Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze Jutro w wyborach uzupełniających do Rady Gminy 
Magnuszew zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r. 

postanawia 

utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II 

Uzasadnienie 

Komisarz Wyborczy w Radomiu II postanowieniem nr 22/2020 odmówił przyjęcia 
zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Lepsze Jutro, które 
wpłynęło do Komisarza listem poleconym w dniu 4 marca 2020 r.  
Postanowienie zostało podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, zapewniającej obsługę Komisarza Wyborczego 
w Radomiu II, w dniu 9 marca 2020 r.  
W dniu 11 marca 2020 r., tj. w ustawowym terminie, wpłynęło do Państwowej Komisji 
Wyborczej odwołanie pełnomocnika wyborczego Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze 
Jutro. W odwołaniu pełnomocnik wyborczy wskazał, że: 
1) podjął próbę osobistego dostarczenia dokumentów w dniu upływu terminu, lecz dotarł 

do siedziby Komisarza Wyborczego w Radomiu II po godzinie urzędowania Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu; 
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2) podjął decyzję o nadaniu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego listem 
poleconym, „Zachowując tym samym termin zgłoszenia poprzez nadanie listem 
poleconym”; 

3) ma pełną świadomość, że nadanie listu poleconego nie wypełniło obowiązku z art. 9 
Kodeksu wyborczego, lecz w związku z tym, że spóźnienie nastąpiło wskutek zdarzenia 
losowego oraz z uwagi na to, że terminy upływu czynności wyborczych określone 
w zarządzeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wyborów 
uzupełniających do Rady Gminy Magnuszew (Dziennik Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego poz. 2380) nie były ograniczone godzinami pracy komisarza 
wyborczego, zwraca się z prośbą o uznanie nadania listu w dniu 2 marca 2020 r. 
za spełnienie warunku określonego w powołanym art. 9 Kodeksu wyborczego, 
co skutkować będzie przyjęciem zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego 
Wyborców Lepsze Jutro.  

Państwowa Komisja Wyborcza rozpatrując odwołanie zważyła co następuje. 
Zgodnie z art. 403 § 3 i 5 w związku z art. 386 § 1 Kodeksu wyborczego zawiadomienie 
o utworzeniu komitetu wyborczego może być dokonane do 55. dnia przed dniem wyborów. 
Jak natomiast wynika z kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do powołanego 
wyżej zarządzenia nr 61 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie 
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Magnuszew, termin zawiadomienia Komisarza 
Wyborczego w Radomiu II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania 
kandydatów na radnych upłynął w dniu 2 marca 2020 r. Należy przy tym podkreślić, 
że termin dokonania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego nie podlega 
przywróceniu niezależnie od przyczyny jego niedochowania. 
Poza tym, zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego, ilekroć w Kodeksie wyborczym jest 
mowa o upływie terminu do wniesienia skargi, odwołania lub innego dokumentu do sądu, 
organu wyborczego, urzędu gminy, konsula albo kapitana statku, należy przez to rozumieć 
dzień złożenia skargi, odwołania lub innego dokumentu w sądzie, organowi wyborczemu, 
w urzędzie gminy, w konsulacie lub kapitanowi statku.  
Dodatkowo, jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone 
kalendarzem wyborczym dokonywane są w godzinach urzędowania sądów, organów 
wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów (art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 
Z informacji podanej do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, zapewniającej obsługę Komisarza Wyborczego 
w Radomiu II, wynika, że Delegatura jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
od 7.30 do 15.30. 
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Z uwagi na powyższe zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborach 
uzupełniających do Rady Gminy Magnuszew musiało zostać doręczone w oryginale, 
w ustawowym terminie w godzinach urzędowania delegatury Krajowego Biura Wyborczego 
w Radomiu, tj. najpóźniej w dniu 2 marca 2020 r. do godz. 15.30.  
Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Lepsze Jutro wpłynęło 
zatem do Komisarza Wyborczego w Radomiu II po upływie terminu ustawowego, czego 
świadomość ma pełnomocnik wyborczy tego Komitetu, gdyż sam wskazał to w odwołaniu. 
W związku z tym, niezależnie od przyczyny przekroczenia terminu, Komisarz Wyborczy 
w Radomiu II słusznie odmówił przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu 
Wyborczego, gdyż jak wskazano powyżej, termin na dokonanie zawiadomienia 
o utworzeniu komitetu wyborczego nie podlega przywróceniu. 

W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że zarzuty 
przedstawione w odwołaniu są w całości bezzasadne, a postępowanie Komisarza 
Wyborczego w Radomiu II było prawidłowe.  

Z tych też względów Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak w sentencji uchwały.  
Stosownie do art. 405 § 2 Kodeksu wyborczego na uchwałę Państwowej Komisji 
Wyborczej nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący 
Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak 

Otrzymują: 
1.  

Pełnomocnik Wyborczy 
Komitetu Wyborczego Wyborców 
Lepsze Jutro 

2. Komisarz Wyborczy w Radomiu II 
3. a/a 
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