
 

ZPOW-6020-17/20 

UCHWAŁA NR 41/2020 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

WIESŁAWA LEWICKIEGO do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu 

wyborczego 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 i § 3 pkt 4 

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

po rozpatrzeniu zawiadomienia, którego dnia 25 lutego 2020 r. Arkadiusz Więzik — 

pełnomocnik wyborczy KOMITETU WYBORCZEGO KANDYDATA NA PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WIESŁAWA LEWICKIEGO i stwierdzeniu, 

że nie spełnia ono warunków określonych w Kodeksie wyborczym 

postanawia 

wezwać pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

WIESŁAWA LEWICKIEGO do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu 

wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 

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

Wady zawiadomienia polegają na niedołączeniu do zawiadomienia co najmniej 1 000 

podpisów popierających zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uzasadnienie 

W dniu 25 lutego 2020 r. Arkadiusz Więzik - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego 

pod nazwą KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WIESŁAWA LEWICKIEGO złożył zawiadomienie 

o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z art. 299 § 3 pkt 4 do zawiadomienia należy 

dołączyć wykaz co najmniej 1 000 podpisów obywateli mających prawo wybierania 

do Sejmu popierających kandydata. 

Do zawiadomienia dołączono 111 kart wykazu podpisów popierających zgłoszenie kandydata 

na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

  



 

W wyniku dokonanej weryfikacji wykazu podpisów stwierdzono, że: 

1) 801 podpisów zostało złożonych prawidłowo, 

2) 337 podpisów zostało złożonych nieprawidłowo, tj. zawierały one następujące wady: 

a) 27 przypadków błędnych lub niepełnych imion i nazwisk, 

b) 185 przypadków podania błędnego adresu zamieszkania, 

c) 32 przypadki podania błędnego numery PESEL, 

d) 93 przypadki podpisów zakwestionowanych z innych powodów, w tym: 

- 15 podpisów osób, które nie żyją od wielu lat i nie mogli udzielić skutecznego 

poparcia dla kandydata, 

- 48 przypadków wielokrotnego podpisu tego samego wyborcy. 

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

pełnomocnika wyborczego do usunięcia wady zawiadomienia, tj. złożenia co najmniej 199 

podpisów osób mających prawo wybierania i popierających kandydata. 

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

wiadomości niniejszej uchwały pod rygorem odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu 

komitetu wyborczego. 

Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w zawiadomieniu o utworzeniu 

komitetu wyborczego oraz w oświadczeniu o utworzeniu komitetu wyborczego podano adresy 

zamieszkania dwóch członków komitetu wyborczego (poz. 15 i poz. 16) niezgodne z adresem 

ujęcia w rejestrze wyborców. 

Państwowa Komisja Wyborcza wzywa pełnomocnika wyborczego do dostarczenia 

oświadczenia o adresie zamieszkania członków komitetu wyborczego ujętych we wskazanych 

wyżej dokumentach pod poz. 15 i poz. 16, który powinien być zgodny z ujęcia w rejestrze 

wyborców. Niezłożenie takiego oświadczenia skutkowało będzie pominięciem tych osób 

w składzie komitetu wyborczego. 

 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak 

 


