
 

DOL-775-12-18/20 

POSTANOWIENIE NR 4/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III 

z dnia 17 lutego 2021 r. 

w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego 

pod nazwą WSPÓLNA I MIŁA w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miłki 

zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 r. 

 

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

405 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319)  

po rozpatrzeniu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą WSPÓLNA  

I MIŁA, którego dnia 16 lutego 2021 r. dokonała Anna Janczurewicz - pełnomocnik wyborczy 

komitetu wyborczego pod nazwą WSPÓLNA I MIŁA i stwierdzeniu, że nie spełnia ono 

warunków określonych w Kodeksie wyborczym 

postanawia 

odmówić przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą WSPÓLNA 

I MIŁA w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miłki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 

2021 r., z powodu złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego po upływie 

ustawowego terminu.  

Uzasadnienie 

Zgodnie z dyspozycją art. 403 § 2 zd. 2 Kodeksu wyborczego zawiadomienie o utworzeniu 

komitetu wyborczego może być dokonane w terminie do 55 dnia przed dniem wyborów. 

Według kalendarza wyborczego, określonego w § 1 pkt 2 zarządzenia nr 21 Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie 

wyborów uzupełaniających do Rady Gminy Miłki (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2021 r. poz. 

166) termin na wykonanie tej czynności wyborczej upłynął w dniu 15 lutego 2021 r. 

W dniu 20 stycznia 2021 r. Komisarz Wyborczy w Olsztynie III, działając na podstawie § 9 pkt 

2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia 

właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu 

pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r., poz. 246 ze zm.) wydał komunikat o miejscu  

i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, w którym wskazał, 

że w związku sytuacją epidemiologiczną zgłoszenie – zawiadomienie o utworzeniu komitetu 

wyborczego może zostać przesłane w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej  

na adres e-mail: ols-dyr@kbw.gov.pl. A oryginały zawiadomienia należało niezwłocznie 



 

przesłać pocztą tradycyjną. Wskazując jednocześnie w komunikacie, iż termin przyjmowania 

zgłoszenia upływa dnia 15 lutego 2021 r. o godzinnie 15:30 

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą WSPÓLNA I MIŁA dokonane 

przez Panią Annę Janczurewicz - pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, wpłynęło 

do Komisarza Wyborczego w Olsztynie III pocztą elektroniczną na wskazany adres mailowy 

w komunikacie w dniu 16 lutego 2021 r. Telefonicznie pełnomocnik wyborczy wyjaśniła,  

że zgłoszenie zostało wysłane już dnia 11 lutego 2021 r., na dowód czego przesłała 

potwierdzenie (printscreena) ze skrzynki mailowej. Analiza dostarczonych materiałów 

wykazała, że zawiadomienie z dnia 11 lutego 2021 r. zostało wysłane przez pełnomocnika 

wyborczego na nieprawidłowy adres mailowy (ols-dyr@kwb.gov.pl), wobec czego nie zostało 

skutecznie doręczone komisarzowi.  

Niezależnie od powyższego należy nadmienić, iż do dnia wydania niniejszego postanowienia 

nie wpłynął oryginał zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pocztą tradycyjną 

który to obowiązek wynikał z treści ww. komunikatu Komisarza Wyborczego w Olsztynie III. 

W związku z przekroczeniem ustawowego terminu na zawiadomienie komisarza  

o utworzeniu komitetu wyborczego, Komisarz Wyborczy w Olsztynie III postanowił jak 

w sentencji. 

Należy dodatkowo wskazać na wady zawiadomienia - nieprawidłowości dotyczą ustalenia: 

- nazwy komitetu (brak wymaganych wyrazów „Komitet Wyborczy Wyborców …”) 

- skrótu nazwy komitetu (brak wymaganych wyrazów „Komitet Wyborczy Wyborców …”  

albo „KWW …”). 

 

Wobec wystąpienia przesłanki determinującej odmowę przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu 

komitetu wyborczego, złożenie zawiadomienia po upływie terminu do wykonania tej czynności 

wyznaczonego w zarządzeniu Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 stycznia 

2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miłki, 

tj. po dniu 15 lutego 2021 r.,  wezwanie do usunięcia ww. wad było bezprzedmiotowe. 

 

Na podstawie art. 405 § 1 Kodeksu wyborczego pełnomocnik wyborczy komitetu 

wyborczego ma prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej  

w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości postanowienia komisarza 

wyborczego o odmowie przyjęcia zawiadomienia. 

 

KOMISARZ WYBORCZY 

W OLSZTYNIE III 

 

(-) Wioletta Rynkiewicz 

(miejsce na pieczęć Komisarza Wyborczego) 



 

 


