
 

ZPOW-6020-37/20 

UCHWAŁA NR 89/2020 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 18 marca 2020 r. 

w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego 

pod nazwą KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARII LEŚNIAK-WOJCIECHOWSKIEJ w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 299 § 1, § 3 pkt 4 i § 4 

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

po rozpatrzeniu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MARII LEŚNIAK-WOJCIECHOWSKIEJ, którego dnia 16 marca 2020 r. dokonał Krzysztof 

Bogusław Adamek – pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego i stwierdzeniu, 

że nie spełnia ono warunków określonych w Kodeksie wyborczym 

postanawia 

odmówić przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MARII LEŚNIAK-WOJCIECHOWSKIEJ w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., z powodu niedołączenia do zawiadomienia wykazu 

co najmniej 1 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i popierających kandydata. 

Uzasadnienie 

W dniu 16 marca 2020 r. wpłynęło do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie 

o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY KANDYDATA 

NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARII LEŚNIAK-

WOJCIECHOWSKIEJ podpisane przez Krzysztofa Bogusława Adamka – pełnomocnika 

wyborczego komitetu wyborczego. Zawiadomienie zostało wysłane za pośrednictwem poczty.  



 

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. Poza tym zgodnie z art. 299 § 4 Kodeksu wyborczego 

zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego może być dokonane najpóźniej w 55 dniu 

przed dniem wyborów. Stosownie do art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego termin ten upłynął w dniu 

16 marca 2020 r. o godz. 16:15. 

Zawiadomienie nie spełnia wymogu określonego w art. 299 § 1 i § 3 pkt 4, gdyż dołączono 

do niego jedynie 34 strony wykazu obywateli udzielających poparcia kandydatowi, na których 

znajduje się jedynie 321 podpisów. Z uwagi na to, że jak wskazano powyżej, termin dokonania 

zawiadomienia upłynął w dniu 16 marca 2020 r. o godz. 16.15, niedopuszczalne jest po jego 

upływie usunięcie wady zawiadomienia, polegającej na niedołączeniu do niego wymaganego 

wykazu. W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza nie sprawdzała załączonego 

do zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Marii Leśniak-Wojciechowskiej wykazu podpisów oraz innych 

wymogów formalnych tego zawiadomienia. Zgodnie bowiem z art. 97 § 2 Kodeksu 

wyborczego należało odmówić przyjęcia tego 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 

 


