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POSTANOWIENIE NR 631/2019 

KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 
 

w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ do usunięcia wad zawiadomienia  

o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających  

do Rady Gminy w Kozłowie zarządzonych na dzień 2 lutego 2020 r. 

Komisarz Wyborczy w Olsztynie I na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 398 pkt 1 ustawy 

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

zawiadomienia, którego dnia 9 grudnia 2019 r. dokonało Prezydium Prawicy i stwierdzeniu,  

że nie spełnia ono warunków określonych w Kodeksie wyborczym 

postanawia 

wezwać pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ do usunięcia wad zawiadomienia  

o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Kozłowie 

zarządzonych na dzień 2 lutego 2020 r., w terminie 3 dni od daty podania do publicznej 

wiadomości niniejszego postanowienia. 

Wady zawiadomienia polegają na: 

1) nieprawidłowej nazwie organu partii politycznej upoważnionego do reprezentowania partii 

na zewnątrz (dotyczy druku zawiadomienia),  

2) braku uwierzytelnionego odpisu z ewidencji partii politycznych, 

3) braku formy elektronicznej symbolu graficznego komitetu wyborczego, 

4) dostarczeniu niekompletnego wyciągu ze statutu partii politycznej, 

5) brak wpisania pełnej nazwy komitetu w druku oświadczenia Pełnomocnika Wyborczego,  

6) brak wpisania pełnej nazwy komitetu w druku oświadczenia Pełnomocnika Finansowego. 

Uzasadnienie 

W dniu 9 grudnia 2019 r. Prezydium Prawicy złożyło zawiadomienie o utworzeniu komitetu 

wyborczego. W zawiadomieniu występują następujące wady:  

1) Nieprawidłowa nazwa organu partii politycznej upoważnionego do reprezentowania 

partii na zewnątrz (dotyczy druku zawiadomienia). 

Z § 24 ust. 2  fragmentem statutu wynika, iż  „Prezes Prawicy jednoosobowo 

reprezentuje Prawicę na zewnątrz lub czyni to Sekretarz Prawicy wraz z jednym 

członkiem Prezydium Prawicy…”. 

Tymczasem w druku zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii 

politycznej w pozycji dotyczącym „nazwy organu partii politycznej upoważnionego  

do reprezentowania partii na zewnątrz” wpisano PREZYDIUM PAWICY. Zatem 

zachodzi wątpliwość co do należytego umocowania organu partii politycznej, który 

dokonał zgłoszenia ww. zawiadomienia.   

 



 

2) Brak uwierzytelnionego odpisu z ewidencji partii politycznych. 

Zgodnie z pkt 8 ppkt 1 informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 

2018 r.  znak: ZPOW-600-13/18 do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego 

partii politycznej  dołącza się  uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych 

(uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji może dokonać członek organu 

upoważnionego do reprezentowania partii na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy 

komitetu wyborczego; odpis musi być aktualny, tj. zgodny z aktualnym stanem 

faktycznym i prawnym). Możliwe jest również załączenie kserokopii odpisu i  

przedstawienie jednocześnie do wglądu oryginału odpisu.  

Do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej  z dnia  

9 grudnia 2019 r. dołączono nieuwierzytelnione Postanowienie z dnia 11 września 

2019r., Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy 

Sekcja ds. rejestrowych (sygn. akt VII NsRejEwPzm 72/19). 

 

Brak uwierzytelnionego odpisu z ewidencji partii politycznych nie pozwala również 

stwierdzić czy zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej 

podpisały osoby upoważnione do podpisywania dokumentów w imieniu organu partii.  

 

3) Brak formy elektronicznej symbolu graficznego komitetu wyborczego. 

Zgodnie z pkt 8 ppkt 5 informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 

2018 r.  znak: ZPOW-600-13/18 do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego 

partii politycznej dołącza się fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego  

w formie papierowej oraz elektronicznej. Wzorem symbolu graficznego komitetu 

wyborczego partii politycznej może być wzorzec symbolu graficznego tej partii, 

wynikający z wpisu do ewidencji partii politycznych (art. 93 § 1 Kodeksu wyborczego). 

Symbol graficzny dołączony w formie elektronicznej musi zostać przekazany 

na nośniku elektronicznym, który pozostaje w dokumentach zgłoszeniowych. Symbol 

graficzny dołączony w tej formie musi spełniać następujące wymagania: wymiar: 9mm 

x 9mm, rozdzielczość: 106x106 pikseli, kolor: czarno-biały (8bit), format: PNG, 

rozmiar: do 100KB. 

Do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej z dnia  

9 grudnia 2019 r. dołączono symbol graficzny komitetu wyborczego wyłączenie  

w formie papierowej (3 różnej wielkości symbole).   

 

Zgodnie z pkt 9 informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. 

znak: ZPOW-600-13/18 w przypadku, gdy symbol graficzny nie spełnia wymagań, w 

tym wskazanych w pkt 8 ppkt 5 ww. informacji, to  niedostarczenie symbolu 

graficznego spełniającego wymagania do czasu rozpatrzenia zawiadomienia, będzie 

równoznaczne z jego niezałączeniem. Po przyjęciu zawiadomienia przez Komisarza 

Wyborczego zgłoszenie symbolu graficznego będzie niemożliwe. 

 

4) Dostarczenie niekompletnego wyciągu ze statutu partii politycznej.  

Zgodnie z pkt 8 ppkt 2 informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 

2018 r.  znak: ZPOW-600-13/18 do zawiadomienia utworzeniu komitetu wyborczego 

partii politycznej załącza się wyciąg ze statutu partii politycznej pozwalający 

stwierdzić, który organ partii jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz; 

zgodność wyciągu ze statutem winna być potwierdzona podpisem członka organu partii 

politycznej upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz lub pełnomocnika 



 

wyborczego komitetu wyborczego. Możliwe jest również załączenie kserokopii wyciągu 

ze statutu partii politycznej i przedstawienie jednocześnie do wglądu oryginału statutu 

partii. 

Tymczasem, dołączony do zawiadomienia o utworzeniu komitetu uwierzytelniony 

przez pełnomocnika wyborczego dokument, stanowi zaledwie fragment statutu, bez 

wskazania chociażby tytułu, czy daty jego uchwalenia.  

 

5) Brak wpisania pełnej nazwy komitetu w druku oświadczenia Pełnomocnika 

Wyborczego. 
Zgodnie z pkt 3 informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.  

znak: ZPOW-600-13/18 nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi zawierać 

w pierwszej kolejności wyrazy „Komitet Wyborczy”, a następnie nazwę partii 

politycznej lub skrót nazwy tej partii, wynikające z wpisu do ewidencji partii 

politycznych (art. 92 § 1 Kodeksu wyborczego).  

W druku oświadczenia Pełnomocnika Wyborczego należy podać pełną nazwę komitetu. 

Tymczasem do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej z 

dnia 9 grudnia 2019 r. dołączono oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego w którym, 

wpisano nazwę komitetu: „PRAWICA PRZECZYPOSPOLITEJ”. 

  

6) Brak wpisania pełnej nazwy komitetu w druku oświadczenia Pełnomocnika 

Finansowego. 
Zgodnie z pkt 3 informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.  

znak: ZPOW-600-13/18 nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi zawierać 

w pierwszej kolejności wyrazy „Komitet Wyborczy”, a następnie nazwę partii 

politycznej lub skrót nazwy tej partii, wynikające z wpisu do ewidencji partii 

politycznych (art. 92 § 1 Kodeksu wyborczego).  

W druku oświadczenia Pełnomocnika Finansowego należy podać pełną nazwę 

komitetu. 

Tymczasem do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej  

z dnia 9 grudnia 2019 r. dołączono oświadczenie Pełnomocnika Finansowego w którym, 

wpisano nazwę komitetu: „PRAWICA PRZECZYPOSPOLITEJ”.  
 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego, należało wezwać 

pełnomocnika wyborczego do usunięcia wad zawiadomienia.  

Wady zawiadomienia należy usunąć w terminie 3 dni od daty podania do publicznej 

wiadomości niniejszego postanowienia pod rygorem odmowy przyjęcia zawiadomienia  

o utworzeniu komitetu wyborczego. 

 

KOMISARZ WYBORCZY 

W OLSZTYNIE I 

 

/-/ Mariusz Paweł Stachowiak 

  


