
 

 

Warszawa, dnia 3 czerwca 2020 r. 

PAŃSTWOWA 

KOMISJA WYBORCZA 

ZPOW-600-19/20 

Informacja 

o zasadach przyjmowania ponownych zgłoszeń kandydatów 

na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanych przez Państwową 

Komisję Wyborczą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., dokonywanych przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych, których zawiadomienie o uczestnictwie 

w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. zostało przyjęte przez 

Państwową Komisję Wyborczą  

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, którego zawiadomienie o uczestnictwie 

w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. zostało przyjęte przez Państwową 

Komisję Wyborczą może ponownie zgłosić kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarejestrowanego w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zgłoszenia 

dokonuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego najpóźniej do dnia 10 czerwca 

2020 r. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane przez dyżurującego członka Państwowej 

Komisji Wyborczej lub sekretarza Komisji albo upoważnionego pracownika Krajowego 

Biura Wyborczego, w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie 

przy ul. Wiejskiej 10, w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego od poniedziałku 

do piątku w godz. 8.15 – 16.15. Również w dniu upływu terminu na zgłoszenie 

kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w dniu 10 czerwca 2020 r., 

zgłoszenia kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są przyjmowane 

w godz. 8.15 – 16.15. 

Przyjmujący zgłoszenie sprawdza, czy spełnia ono wymogi określone w art. 14 ust. 6 

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), czyli czy: 
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1) zawiera imię (imiona), nazwisko, wiek (liczba lat ukończonych w dniu wyborów) 

i miejsce zamieszkania (miejscowość) zgłaszanego kandydata oraz informację 

o jego przynależności (lub braku przynależności) do partii politycznej; 

2) zawiera nazwę komitetu wyborczego; 

3) zawiera imię (imiona), nazwisko i adres do korespondencji pełnomocnika 

wyborczego komitetu wyborczego; 

4) zawiera imię (imiona), nazwisko i adres do korespondencji pełnomocnika 

finansowego komitetu wyborczego. 

Wzór zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik 

do niniejszej informacji. 

Jeżeli ponowne zgłoszenie kandydata zarejestrowanego przez Państwową Komisję 

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

spełnia ustawowe wymogi, Państwowa Komisja Wyborcza podejmie uchwałę o uznaniu 

kandydata za zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 

3 dni od jego złożenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni 

od daty podania do publicznej wiadomości (na stronie internetowej: pkw.gov.pl w zakładce 

„Aktualności”) uchwały o wadach zgłoszenia. Nieusunięcie wady w wyznaczonym terminie 

powoduje odmowę rejestracji kandydata. 

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego 

na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie rejestracji kandydata. Skargę wnosi 

się bezpośrednio do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty podania do publicznej 

wiadomości (na stronie internetowej: pkw.gov.pl w zakładce „Aktualności”) uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie rejestracji kandydata (art. 304 § 6 Kodeksu 

wyborczego). Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 304 § 7 

Kodeksu wyborczego). 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak 


