Warszawa, dnia 3 czerwca 2020 r.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-600-16/20
Informacja w sprawie składania zawiadomień o uczestnictwie w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. przez komitety
wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Państwową
Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

1.

Komitet wyborczy kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którego
zawiadomienie o utworzeniu zostało przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą
w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., może złożyć
do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o uczestnictwie tego komitetu
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Uprawnienie to nie dotyczy komitetów wyborczych, które uległy rozwiązaniu.
2. Pełnomocnik

wyborczy

komitetu

wyborczego

kandydata

na

Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w pkt 1, zawiadamia Państwową Komisję
Wyborczą o uczestnictwie tego komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w terminie
do dnia 5 czerwca 2020 r. do godziny 16:15.
Zawiadomienia można składać w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej
w Warszawie (przy ul. Wiejskiej 10), w godzinach pracy Krajowego Biura
Wyborczego, tj. od godz. 8.15 do godz. 16.15, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw
postanowienia Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie
pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego
komitetu wyborczego lub w inny sposób doręczone Państwowej Komisji Wyborczej
(np. pocztą). W razie wysłania zawiadomienia pocztą o dotrzymaniu terminu jego
złożenia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Państwowej Komisji Wyborczej
(art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

-23. Zawiadomienie o uczestnictwie komitetu wyborczego w wyborach musi zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, który
sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia
zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;
2) pełną nazwę komitetu wyborczego: „Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej ……………………….. (imię i nazwisko kandydata)”;
3) adres siedziby komitetu wyborczego;
4) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL
pełnomocnika wyborczego komitetu;
5) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL
pełnomocnika finansowego komitetu.
Ze względów organizacyjnych niezbędne jest podanie, na użytek Państwowej Komisji
Wyborczej, danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników
(numerów telefonów i faksów, adresów e-mail).
4. Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców.
(wzór zawiadomienia o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
informacji).
5. Do zawiadomienia załącza się:
1) podpisane przez członków komitetu wyborczego oświadczenie o uczestnictwie
komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (wzór oświadczenia o uczestnictwie
komitetu

wyborczego

w wyborach

Prezydenta

Rzeczypospolitej

Polskiej

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
informacji);
2) oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji
pełnomocnika wyborczego (pełnomocnictwa) (wzór oświadczenia pełnomocnika
wyborczego o przyjęciu funkcji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji);

-33) oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu
funkcji pełnomocnika finansowego (pełnomocnictwa) oraz spełnieniu wymogów
wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego (wzór oświadczenia
pełnomocnika finansowego o przyjęciu funkcji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
informacji);
4) pisemną

zgodę

kandydata

na

Prezydenta

Rzeczypospolitej

Polskiej

na kandydowanie w wyborach. Zgoda musi zawierać następujące dane kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) nazwisko rodowe,
c) imiona rodziców,
d) datę i miejsce urodzenia,
e) obywatelstwo,
f) wskazanie przynależności do partii politycznej lub wyraźne stwierdzenie,
że kandydat nie należy do partii,
g) numer ewidencyjny PESEL,
h) informację o udokumentowanym wykształceniu,
i)

informację o wykonywanym zawodzie,

j)

informację o miejscu (zakładzie) pracy,

k) adres zamieszkania,
l)

datę wyrażenia zgody na kandydowanie,

m) własnoręczny podpis kandydata.
(wzór zgody na kandydowanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji)
5) pisemną

zgodę

kandydata

na

Prezydenta

Rzeczypospolitej

Polskiej

na uczestnictwo jego komitetu wyborczego (wzór zgody na utworzenie komitetu
wyborczego stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji);
6) pisemne oświadczenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o posiadaniu prawa wybieralności (wzór oświadczenia o posiadaniu prawa
wybieralności stanowi załącznik nr 7 do niniejszej informacji);
6. Zawiadomienie przyjmuje wyznaczony członek Państwowej Komisji Wyborczej
lub sekretarz Komisji albo pracownik Krajowego Biura Wyborczego upoważniony

-4przez sekretarza Komisji, w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego,
tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do godz. 16.15.
7. Jeżeli zawiadomienie o uczestnictwie komitetu wyborczego w wyborach spełnia
warunki określone w Kodeksie wyborczym oraz w ustawie, Państwowa Komisja
Wyborcza, w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu;
uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi
wyborczemu.
8. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie
3 dni od jego złożenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie
3 dni od daty podania do publicznej wiadomości (na stronie internetowej: pkw.gov.pl
w zakładce „Aktualności”) uchwały o wadach zawiadomienia. Jeśli wady nie zostaną
w

terminie

usunięte

Państwowa

Komisja

Wyborcza

odmawia

przyjęcia

zawiadomienia. Uchwałę w tej sprawie podaje się niezwłocznie do publicznej
wiadomości (umieszczając ją na stronie internetowej: pkw.gov.pl w zakładce
„Aktualności”) oraz doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu.
9. Na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie przyjęcia zawiadomienia
pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego.
Skargę wnosi się bezpośrednio do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty
podania do publicznej wiadomości (na stronie internetowej: pkw.gov.pl w zakładce
„Aktualności”) uchwały o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Od orzeczenia Sądu
Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 300 § 2 Kodeksu wyborczego).
Uwaga!
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego termin wniesienia skargi do sądu jest
dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu.
O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data
nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

——
W załącznikach do niniejszej „Informacji" Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza,
do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych z zawiadomieniami
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zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi
na dzień 10 maja 2020 r., oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszanych przez te komitety.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Sylwester Marciniak

