
 

ZPOW-6020-20/20 

UCHWAŁA NR 189/2020 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

w sprawie odmowy rejestracji  

kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Włodzimierza Witkowskiego 

w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

Na podstawie art. 304 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 127 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z art. 14 ust. 7 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 zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, którego dnia 10 czerwca 2020 r. dokonał Giedymin Wróblewski  

– pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY 

KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA 

WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO i stwierdzeniu, że nie spełnia ono warunków 

określonych w Kodeksie wyborczym 

postanawia 

odmówić rejestracji kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara 

Włodzimierza Witkowskiego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

na dzień 28 czerwca 2020 r., z powodu niedołączenia do zgłoszenia wykazu co najmniej 

100 000 obywateli popierających zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Uzasadnienie 

W dniu 10 czerwca 2020 r. Giedymin Wróblewski – pełnomocnik wyborczy komitetu 

wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, 
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zwanego dalej „Komitetem”, dokonał zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej 

w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Waldemara Włodzimierza 

Witkowskiego, zwanego dalej „Kandydatem” Do zgłoszenia dołączono 550 arkuszy wykazu 

podpisów obywateli popierających Kandydata, co stanowiło 5 558 podpisów wyborców 

(56 podpisów złożono na kartach dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. i 5 502 podpisy złożono na kartach dotyczących 

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.). 

W przedłożonym wniosku pełnomocnik wyborczy Komitetu wskazał, że dołącza podpisy „jako 

uzupełnienie zakwestionowanych przez Państwową Komisję Wyborczą w I fazie zbierania 

podpisów”, mając na myśli podpisy doręczone Państwowej Komisji Wyborczej w związku 

z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.  

Państwowa Komisja Wyborcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie z: 

1) art. 127 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej kandydata 

na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających 

prawo wybierania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) art. 90 § 2 Kodeksu wyborczego zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej 

musi być poparte podpisami co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) art. 296 Kodeksu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza 

co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej. Zgłoszenie musi być poparte podpisami zgłaszających; 

4) art. 303 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego zgłoszenie kandydata na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej powinno zawierać wykaz obywateli popierających zgłoszenie, 

zawierający czytelne wskazanie imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania 

oraz numeru ewidencyjnego PESEL obywatela, który udziela poparcia, składając 

na wykazie własnoręczny podpis; każda strona wykazu musi zawierać nazwę komitetu 

wyborczego zgłaszającego kandydata oraz adnotację: „Udzielam poparcia kandydatowi 

na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .............. [imię (imiona) i nazwisko kandydata] 

w wyborach zarządzonych na ......... (dzień, miesiąc, rok).”; 

5) art. 304 § 1 Kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza rejestruje kandydata 

na Prezydenta Rzeczypospolitej, jeżeli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami 
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Kodeksu wyborczego; 

6) art. 304 § 2 pkt 3 Kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza, sprawdzając 

prawidłowość zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

bada m. in., czy zgłoszenie kandydatury poparło podpisami co najmniej 100 000 

obywateli, w sposób określony w art. 303 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego; 

7) art. 14 ust. 7 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), zwanej dalej „ustawą”, 

przepisy ustawy nie wyłączają możliwości rejestracji kandydatów na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy w związku z zarządzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

w dniu 28 czerwca 2020 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że do zgłoszenia Kandydata dokonanego 

przez pełnomocnika wyborczego Komitetu w dniu 10 czerwca 2020 r. nie załączono wykazu 

podpisów co najmniej 100 000 obywateli popierających zgłoszenie Kandydata.  

Państwowa Komisja Wyborcza zauważa, że sposób realizacji określonych w kalendarzu 

wyborczym czynności w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., w tym 

czynności związanych ze zgłoszeniem kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

wynika wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów Kodeksu wyborczego 

i ustawy.  

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy w przypadku kandydata, zarejestrowanego przez Państwową 

Komisję Wyborczą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., zgłoszonego ponownie jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej przez odpowiedniego pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, który 

skutecznie zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą o uczestnictwie w wyborach, uznaje się 

danego kandydata za zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

Kandydat nie został jednak zarejestrowany w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

W związku z tym nie mógł on skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.  
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Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza jednocześnie, że zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy jej 

przepisy nie wyłączają możliwości rejestracji kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. zgodnie z przepisami Kodeksu 

wyborczego. W związku z tym Komitet mógł do dnia 10 czerwca 2020 r. do godz. 1615 zgłosić 

Kandydata w trybie, o którym mowa w art. 303 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. z obowiązkiem 

dołączenia do zgłoszenia wykazu co najmniej 100 000 podpisów poparcia.  

Tak więc nie ma podstaw prawnych do odstąpienia od konieczności dołączenia do zgłoszenia 

kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykazu co najmniej 100 000 obywateli 

mających prawo wybierania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Państwowa 

Komisja Wyborcza stwierdziła, że przepisy ustawy nie dają podstaw do uznania podpisów 

zebranych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. jako podpisy 

popierające kandydata w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza zaznacza, że m.in. w postanowieniu z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

sygn. akt. I NSW 11/20, dotyczącym skargi pełnomocnika wyborczego jednego z komitetów 

wyborczych na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odmowy rejestracji 

Kandydata w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Sąd Najwyższy wskazał, że: 

„Wymóg zebrania co najmniej 100 000 podpisów obywateli popierających danego kandydata 

na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma rangę konstytucyjną (art. 127 ust. 3 Konstytucji 

RP). Przepis art. 127 ust. 3 Konstytucji RP jest sformułowany w sposób jednoznaczny i nie 

nasuwa żadnych wątpliwości interpretacyjnych, że bierne prawo wyborcze w wyborach 

prezydenckich przysługuje kandydatowi, który zbierze przynajmniej 100 000 podpisów osób 

popierających jego kandydaturę.”. Również w postanowieniu z dnia 6 kwietnia 2020 r.  

I NSW 12/20 dotyczącym skargi innego pełnomocnika wyborczego na odmowę rejestracji 

kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Najwyższy wskazał, że Państwowa 

Komisja Wyborcza nie jest organem, który posiada legitymację do wprowadzenia zmian 

w obowiązujących regulacjach prawnych. 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że kandydaci, których Państwowa Komisja 

Wyborcza uznała za zarejestrowanych w trybie art. 14 ust. 5 ustawy, uzyskali wymagane 

w Konstytucji i Kodeksie wyborczym poparcie co najmniej 100 000 w związku z wyborami 

zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., w których głosowanie nie odbyło się. Natomiast 

Kandydat takiego poparcia nie uzyskał.  
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Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza ponadto, że zgodnie z art. 303 § 1 Kodeksu 

wyborczego, poza wykazem podpisów, zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, który nie został zarejestrowany w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., 

powinno zawierać imię (imiona), nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania (miejscowość) 

zgłaszanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej wraz ze wskazaniem jego 

przynależności do partii politycznej, a także nazwę komitetu wyborczego oraz imię (imiona), 

nazwisko i adres do korespondencji pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika 

finansowego. Zgłoszenie Kandydata nie spełnia tych wymogów. Jednakże z uwagi 

na niedołączenie do zgłoszenia wykazu podpisów obywateli popierających zgłoszenie 

Kandydata oraz brak możliwości jego uzupełnienia po upływie ustawowego terminu, 

Państwowa Komisja Wyborcza nie wzywała pełnomocnika wyborczego Komitetu do usunięcia 

wad zgłoszenia. Z uwagi na powyższe Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła 

jak w sentencji.  

Na niniejszą uchwałę pełnomocnikowi wyborczemu przysługuje prawo wniesienia skargi 

do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości. 

 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak 


