
ZPOW-6020-23/20 

UCHWAŁA NR 77/2020 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Kandydata 

na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Grzywy 

Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 299 § 1 i § 3 pkt 4 oraz art. 303 § 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa 

Komisja Wyborcza, wobec nieusunięcia przez pełnomocnika wyborczego Komitetu 

Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Grzywy 

w terminie wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, wskazanej w pkt 1 

sentencji uchwały nr 63/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2020 r., 

postanawia 

odmówić przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców 

Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Grzywy, w związku 

z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., z powodu niedołączenia do tego 

zawiadomienia wykazu co najmniej 1 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i popierających kandydata, sporządzonego zgodnie z wymogami 

określonymi w art. 303 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego. 

Uzasadnienie 

W dniu 4 marca 2020 r. wpłynęło do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie 

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Sławomira Grzywy.  

Zgodnie z art. 299 § 3 pkt 4 Kodeksu wyborczego do zawiadomienia należy dołączyć wykaz 

co najmniej 1 000 podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej popierających kandydata. 

Zgodnie natomiast z art. 303 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego wykaz obywateli popierających 

zgłoszenie, musi zawierać czytelne wskazanie imienia (imion) i nazwiska, adresu 
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zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL obywatela, który udziela poparcia, 

składając na wykazie własnoręczny podpis. Ponadto 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).”.  

Ustawodawca treść adnotacji zawarł w cudzysłowie, co wskazuje, że niedopuszczalne są 

żadne odstępstwa od przyjętej formuły.  

Do zawiadomienia dołączono 139 kart wykazu podpisów popierających zgłoszenie kandydata 

na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Grzywy.  

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że wszystkie podpisy zostały złożone na kartach 

niespełniających wymogu, o którym mowa w art. 303 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego, 

tj. zawierają one błędną adnotację o udzieleniu poparcia, niezgodną z treścią określoną 

w powołanym przepisie. Zakwestionowane przez Państwową Komisją Wyborczą karty 

wykazu zawierały adnotację o poparciu o następującej treści: „Udzielam poparcia 

Kandydatowi na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Sławomirowi Grzywie w wyborach 

przypadających w 2020 roku.” 

Wprawdzie poniżej wskazanego brzmienia adnotacji na kartach została odciśnięta czerwona 

pieczęć z datą „10. 05. 2020”, lecz nie można tego uznać za prawidłową adnotację.  

Ponadto na dole kart wykazu, pod danymi wyborców, zamieszczono napis:  

„Komitet wyborczy kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adamy Grzywy 

w wyborach przypadających w dniu 10.05.2020 roku”. Jednakże napis ten nie jest adnotacją, 

której brzmienie precyzyjnie określa Kodeks wyborczy. 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła ponadto, że po sprawdzeniu wszystkich 

doręczonych kart niespełniających wymogu, o którym mowa w art. 303 § 1 pkt 3 Kodeksu 

wyborczego, tj. zawierających nieprawidłową adnotację, okazało się, że: 

1) 753 podpisy zostały złożone prawidłowo, 

2) 323 podpisy zostały złożone nieprawidłowo, tj. zawierały one następujące wady: 

a) 37 przypadków braku własnoręcznego podpisu wyborcy, 

b) 5 przypadków innych nazwisk lub imion, 

c) 4 przypadki nieczytelnych lub niepełnych nazwisk lub imion, 

d) 163 przypadki podania błędnego adresu zamieszkania, 

e) 33 przypadki podania niepełnego lub nieczytelnego adresu zamieszkania, 

f) 1 przypadek braku podania numeru ewidencyjnego PESEL, 
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g) 60 przypadków błędnego, niepełnego lub nieczytelnego numeru ewidencyjnego 

PESEL, 

h) 10 przypadków wskazania numeru ewidencyjnego PESEL niezgodnego z danymi 

osobowymi wyborcy, 

i) 10 przypadków podpisów zakwestionowanych z powodu wielokrotnego podpisu 

tego samego wyborcy, po uznaniu jednego podpisu jako prawidłowy. 

Jednakże, jak wskazano powyżej, 753 prawidłowo złożone podpisy nie mogą zostać uznane 

za prawidłowo udzielone poparcie, ze względu na złożenie ich na niezgodnych z Kodeksem  

wyborczym kartach wykazu.  

Poza tym zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Grzywy nie spełniało wymogów określonych 

w art. 90 § 5 i art. 299 § 2 pkt 2 w związku z art. 18 § 1 i 5 Kodeksu wyborczego, 

gdyż w przypadku członków komitetu wyborczego wskazanych w poz. 7 i 8 oraz 14 

(będącego jednocześnie pełnomocnikiem wyborczym komitetu), podano adres zamieszkania 

inny, niż adres ujęcia w stałym rejestrze wyborców. Nieprawidłowy adres został podany 

również w oświadczeniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji 

pełnomocnika wyborczego.  

Z uwagi na powyższe zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Kandydata 

na Prezydenta Rzeczypospolitej Sławomira Grzywy, dokonane w dniu 4 marca 2020 r. 

przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wioletę Annę Pałkę, nie mogło być przyjęte i, 

zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego, Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą 

Nr 63/2020 z dnia 9 marca 2020 r. wezwała pełnomocnika wyborczego do usunięcia 

wad zawiadomienia, wskazując jednocześnie termin i sposób ich usunięcia. 

W dniu 11 marca 2020 r. doręczono Państwowej Komisji Wyborczej:  

1) 5 arkuszy wykazów podpisów zawierających łącznie 89 podpisów; 

2) pismo pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Grzywy zawierające m. in. oświadczenie 

o usunięciu wad zawiadomienia dotyczących adresów zamieszkania członków 

komitetu wyborczego, w tym pełnomocnika wyborczego, a także wniosek o zmianę 

kalendarza wyborczego ze względu na brak możliwości realizowania uprawnień 

wyborczych. 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że: 

1) wady dotyczące nieprawidłowych adresów członków komitetu wyborczego, w tym 
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pełnomocnika wyborczego, o których mowa w pkt 2 sentencji uchwały nr 63/2020 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2020, zostały usunięte; 

2) wada dotycząca niedołączenia do zawiadomienia co najmniej 1 000 podpisów 

popierających zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnych z przepisami Kodeksu wyborczego, o której mowa w pkt 1 sentencji 

uchwały nr 63/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2020, nie została 

usunięta.  

Państwowa Komisja Wyborcza zaznacza, że nawet gdyby uznać za prawidłowe wykazy 

podpisów zawierające niezgodną z Kodeksem wyborczym adnotację, to i tak Komitet 

Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Grzywy 

nie uzyskałoby ustawowego poparcia. Należy mieć bowiem na względzie, że nawet jeżeli 

wszystkie doręczone w dniu 11 marca 2020 r. podpisy poparcia (89) byłyby prawidłowe, 

zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego uzyskałoby poparcie jedynie 842 

wyborców (przy uwzględnieniu wykazów z nieprawidłową adnotacją). Nie zostałby zatem 

spełniony wymóg określony w art. 299 § 1 i § 3 pkt 4 Kodeksu wyborczego. Dlatego też 

Państwowa Komisja Wyborcza nie weryfikowała doręczonych w dniu 11 marca 2020 r. 

89 podpisów poparcia.  

Z uwagi na powyższe, tj. nieusunięcie wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu 

wyborczego, wskazanej w pkt 1 sentencji uchwały nr 63/2020 Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 9 marca 2020 r., zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego, należało 

odmówić przyjęcia zawiadomienia. 

Na niniejszą uchwałę pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego służy prawo 

wniesienia skargi do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty podania jej do publicznej 

wiadomości. 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak 


