
 

 

PAŃSTWOWA 

KOMISJA WYBORCZA 

ZPOW-535-18/20 

UCHWAŁA NR 120/2020 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

w sprawie skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 12 § 13 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 

skargi wniesionej przez wyborców gminy Prabuty na postanowienie nr 22/2020 Komisarza 

Wyborczego w Gdańsku II z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych 

obwodów głosowania w Gminie Prabuty w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień10 maja 2020 r., 

postanawia 

pozostawić skargę bez rozpoznania 

Uzasadnienie 

Komisarz Wyborczy w Gdańsku II postanowieniem nr 22/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Prabuty w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień10 maja 2020 r., zwanym dalej 

„postanowieniem”, działając na podstawie art. 12 § 4 i 11 Kodeksu wyborczego, utworzył 

na obszarze gminy Prabuty trzy odrębne obwody głosowania (nr 16 w Szpitalu 

Specjalistycznym w Prabutach, nr 17 w NZOZ „Centrum Psychiatrii” Sp. z o.o. 

oraz nr 18 w Zakładzie Opieki Leczniczej w Prabutach), a także ustalił ich numery, granice 

oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.  

W dniu 9 kwietnia 2020 r., za pośrednictwem platformy ePUAP, wpłynęła do Państwowej 

Komisji Wyborczej skarga 36 wyborców gminy Prabuty na postanowienie.  
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W skardze wnoszący ją przede wszystkim: 

1) zarzucają naruszenie: 

a) art. 68 ust. 1, 3 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) art. 11 ust. 2 i 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 

z późn. zm.), 

c) art. 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw 

Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, z późn. zm.); 

2) wnoszą o uchylenie postanowienia w zakresie utworzenia obwodu odrębnego 

nr 16 w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach  

3) w uzasadnieniu przede wszystkim wskazują, że z uwagi na panującą epidemię wirusa 

SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygory sanitarne z tym związane, utworzenie 

obwodów głosowania w jednostkach wskazanych w postanowieniu byłoby sprzeczne 

z przepisami oraz zaleceniami wielu podmiotów i organizacji wymienionych 

w skardze. 

Państwowa Komisja Wyborcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie z art. 12 § 13 Kodeksu wyborczego na postanowienie komisarza wyborczego 

m.in. dotyczące utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, 

domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach 

zewnętrznych takich zakładów i aresztów, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje 

prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej, w terminie 3 dni od daty podania 

ich do publicznej wiadomości. 

Postanowienie zostało podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku, obsługującej Komisarza Wyborczego 

w Gdańsku II, w dniu 6 kwietnia 2020 r.  

Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego, ilekroć w Kodeksie jest mowa o upływie terminu 

do wniesienia skargi do organu wyborczego, należy przez to rozumieć dzień złożenia skargi 

organowi wyborczemu. 

Skarga wpłynęła wprawdzie do Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 9 kwietnia 2020 r., 

lecz jedynie za pośrednictwem platformy ePUAP (poświadczona profilem jednej osoby). 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że z uwagi na powołany art. 9 § 1 Kodeksu 

wyborczego skarga wniesiona w ten sposób nie spełnia przepisanych prawem warunków 
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pozwalających na jej merytoryczne rozpoznanie, gdyż nie może to zostać uznane za skuteczne 

wniesienie skargi.  

W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła, jak w sentencji uchwały. 

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie nie znajduje podstaw prawnych 

do kwestionowania postanowienia w trybie nadzoru.  

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak 

(dokument podpisany elektronicznie) 

Otrzymują: 

1.  

2. Komisarz Wyborczy w Gdańsku II 

3. a/a 


