
 

 

PAŃSTWOWA 

KOMISJA WYBORCZA 

ZPOW-535-22/20 

UCHWAŁA NR 125/2020 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze 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 miejskiej Bolesławiec na postanowienie nr 20/2020 

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia 

odrębnych obwodów głosowania w Gminie Miejskiej Bolesławiec w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., 

postanawia 

pozostawić skargę bez rozpoznania 

Uzasadnienie 

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II postanowieniem nr 20/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Miejskiej Bolesławiec 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., 

zwanym dalej „postanowieniem”, działając na podstawie art. 12 § 4 i 11 Kodeksu 

wyborczego, utworzył na obszarze gminy miejskiej Bolesławiec dwa odrębne obwody 

głosowania (nr 22 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Bolesławcu oraz nr 23 w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu), a także ustalił ich 

numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.  

W dniu 16 kwietnia 2020 r. wpłynęła do Państwowej Komisji Wyborczej skarga 

19 wyborców gminy miejskiej Bolesławiec na postanowienie.  
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W skardze wnoszący ją przede wszystkim wskazują, że: 

1) z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 utworzenie obwodu głosowania 

w szpitalu i domu pomocy społecznej wiąże się z zagrożeniem życia i zdrowia 

dla pacjentów, pensjonariuszy oraz personelu medycznego i innych osób sprawujących 

opiekę; 

2) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II nie uzasadnił swojego postanowienia 

oraz nie odniósł się do panującego stanu epidemii; 

3) w obu placówkach, w których utworzono odrębne obwody głosowania, przebywają osoby 

zakażone wirusem SARS-CoV-2; 

4) skarga jest zasadna i konieczna. 

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 Jeleniej Górze, obsługującej Komisarza Wyborczego 

w Jeleniej Górze II, w dniu 6 kwietnia 2020 r.  

Zgodnie natomiast 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 temu organowi (data wpływu do organu, a nie data stempla pocztowego). Oznacza to, 

że Kodeks wyborczy w odmienny sposób określa dzień wniesienia skargi, niż przepisy innych 

ustaw. Wynika to m.in. ze specyfiki czynności wyborczych przewidujących zazwyczaj 

bardzo krótkie terminy. 

Jak wskazano wyżej skarga wpłynęła do Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 16 kwietnia 

2020 r., a więc po upływie ustawowego terminu, który upłynął w dniu 9 kwietnia 2020 r. 

Z uwagi na to skarga nie spełnia przepisanych prawem warunków pozwalających na jej 

merytoryczne rozpoznanie.  

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

3. a/a 


