
 

ZPOW-6020-21/20 

UCHWAŁA NR 156/2020 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego do usunięcia wad zawiadomienia KOMITETU 

WYBORCZEGO KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

ANTONIEGO WESOŁOWSKIEGO o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 

2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 

(Dz. U. poz. 979) po rozpatrzeniu zawiadomienia, którego dnia 5 czerwca 2020 r. dokonał Krzysztof Paweł 

Prokopczyk – pełnomocnik wyborczy KOMITETU WYBORCZEGO KANDYDATA 

NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANTONIEGO WESOŁOWSKIEGO 

i stwierdzeniu, że nie spełnia ono warunków określonych w ustawie z dnia 2 czerwca 2020 r. 

o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 

postanawia 

wezwać pełnomocnika wyborczego do usunięcia wad zawiadomienia o uczestnictwie KOMITETU 

WYBORCZEGO KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANTONIEGO 

WESOŁOWSKIEGO w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

28 czerwca 2020 r., w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały. 

Wady zawiadomienia polegają na niedołączeniu: 

1) oświadczenia o uczestnictwie komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej 

w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., 

2) oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa, 

3) oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz o spełnieniu przez 

niego wymogów, o których mowa w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, 

4) pisemnej zgody kandydata na kandydowanie i na uczestnictwo jego komitetu w wyborach; 

5) pisemnego oświadczenia kandydata o posiadaniu prawa wybieralności, o którym mowa w art. 297 

§ 2 pkt 3 Kodeksu wyborczego 

– tj. naruszeniu art. 14 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach 

organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. 

z możliwością głosowania korespondencyjnego. 

https://sip.lex.pl/#/document/17679859?unitId=art(127)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17679859?unitId=art(127)par(3)&cm=DOCUMENT


 

Uzasadnienie 

W dniu 5 czerwca 2020 r. Krzysztof Paweł Prokopczuk – pełnomocnik wyborczy KOMITETU 

WYBORCZEGO KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Antoniego 

Wesołowskiego złożył zawiadomienie o uczestnictwie tego komitetu w wyborach zarządzonych na dzień 

28 czerwca 2020 r. Do zawiadomienia nie dołączono ustawowo wymaganych dokumentów, o których 

mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów 

powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania 

korespondencyjnego, wskazanych w pkt 1-5 niniejszej uchwały.  

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

wyborczego do usunięcia wad zawiadomienia, tj. do doręczenia Państwowej Komisji Wyborczej 

w wyznaczonym terminie oryginałów wskazanych wyżej dokumentów. 

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

uchwały pod rygorem odmowy przyjęcia zawiadomienia o uczestnictwie komitetu wyborczego 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak 

(dokument podpisany elektronicznie)  

 


