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POSTANOWIENIE NR 28/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III 

z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego 

pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NOWOCZESNA WIEŚ” w wyborach 

uzupełniających do Rady Gminy Miłki zarządzonych na dzień 5 grudnia 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  

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NOWOCZESNA WIEŚ”, którego dokonała 

Katarzyna Anna Wąsiakowska - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NOWOCZESNA WIEŚ”. 

postanawia 

odmówić przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW „NOWOCZESNA WIEŚ” w wyborach uzupełniających  

do Rady Gminy Miłki zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r., z powodu złożenia 

zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego po upływie ustawowego terminu.  

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 403 § 3 i § 5 w związku z art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 

Kodeks wyborczy, zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego może być dokonane do 

55. dnia przed dniem wyborów. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki w okręgu 

wyborczym Nr 2, zarządzeniem Nr 266 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia                        

24 września 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miłki, zostały 

zarządzone na dzień 5 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 3548). 

Zgodnie kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do zarządzenia, termin 

zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie III o utworzeniu komitetu wyborczego 

oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych upływał dnia 11 października 2021 r.  

Zarządzenie to zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w dniu 27 października 2021 r. W dniu 28 października 2021 r. zostało ono 

również zamieszczone na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  

w Olsztynie, zapewniającej obsługę Komisarza.  



W dniu 29 września 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, ogłoszony tego samego dnia, w którym wskazał,  że termin przyjmowania 

zgłoszeń upływa w dniu 11 października 2021 r. o godzinie 1530, wskazując jednocześnie, 

że w razie wysłania dokumentów pocztą, o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia 

rozstrzyga data wpływu przesyłki do siedziby Komisarza Wyborczego w Olsztynie III. 

Powyższy termin został ustalony zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy Kodeks 

wyborczy. Zgodnie bowiem z art. 9 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania 

czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, 

termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (§ 2); jeżeli kodeks nie stanowi 

inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym oraz czynności, o których 

mowa w § 1, są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, 

urzędów gmin oraz konsulatów (§ 3).  

W dniu 11 października 2021 r. Pani Katarzyna Anna Wąsiakowska, pełnomocnik 

wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

„NOWOCZESNA WIEŚ” telefonicznie poinformowała pracownika Delegatury Krajowego 

Biura Wyborczego w Olsztynie, że zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego 

zostało wysłane dnia 7 października 2021 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej, na dowód 

czego przedstawiła nr przesyłki listowej. Analiza przedstawionych danych wykazała, iż  

w dniu 8 października 2021 r. o godzinie 759 przesyłka została wydana do doręczenia  

w Sekcji Rozdzielni Przesyłek Listowych Poczty Polskiej, jednakże nie została skutecznie 

doręczona Komisarzowi. W związku z zaistniałą sytuacją, pełnomocnik wyborczy złożył 

zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać 

kandydatów wraz z załącznikami za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP w formie 

pliku PDF. Dokument elektroniczny skrzynki podawczej e-PUAP potwierdza złożenie 

podpisu przez pełnomocnika wyborczego w dniu  11 października 2021 r. o godzinie 1508, 

które to zawiadomienie wpłynęło na skrzynkę e-PUAP Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego w Olsztynie w dniu 11 października 2021 r. o godzinie 1726. Oryginał 

zawiadomienia o utworzeniu KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW 

„NOWOCZESNA WIEŚ” wraz z załącznikami, za pośrednictwem Poczty Polskiej, w formie 

przesyłki  listowej, został doręczony do siedziby Delegatury  Krajowego Biura Wyborczego 

w Olsztynie w dniu 12 października o godzinie 1250. 



W świetle ww. przepisów ustawy Kodeks wyborczy oraz zgodnie z kalendarzem wyborczym, 

stanowiącym załącznik do ww. zarządzenia w sprawie wyborów do Rady Gminy Miłki, 

wydanym i opublikowanym komunikatem komisarza,  termin na dokonanie czynności – 

zawiadomienia Komisarza o utworzeniu komitetu wyborczego, upłynął dnia 11 października 

2021 r. o godzinie 1530. Zawiadomienie zatem nie wpłynęło w terminie.  

Wobec wystąpienia przesłanki determinującej odmowę przyjęcia zawiadomienia  

o utworzeniu komitetu wyborczego, złożenie zawiadomienia po upływie terminu  

do wykonania tej czynności, wyznaczonego w załączniku do zarządzenia Nr 266 Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających  

do Rady Gminy Miłki, tj. po dniu 11 października 2021 r., po godzinie 1530, wezwanie  

do usunięcia ww. wady było bezprzedmiotowe. 

Jednocześnie należy podkreślić, iż oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego 

jest kluczowym dokumentem zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i musi 

zawierać oryginalne podpisy wszystkich osób wchodzących w jego skład. Na marginesie 

należy również nadmienić, iż przepisy ustawy Kodeks wyborczy nie przewidują możliwości 

dokonywania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w formie elektronicznej,  

a tym samym możliwości złożenia podpisu elektronicznego jedynie przez pełnomocnika 

wyborczego na oświadczeniu o utworzeniu komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 403 

§ 4 pkt 1 Kodeksu wyborczego. Także komunikat Komisarza nie przewidywał takiej 

możliwości. 

W związku z przekroczeniem terminu, wyznaczonego na zawiadomienie 

komisarza o utworzeniu komitetu wyborczego, Komisarz Wyborczy w Olsztynie III 

postanowił jak w sentencji. 

 

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 

 


