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UCHWAŁA Nr 5/2019 

Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej II 

z dnia 2 września 2019 r. 

 

w sprawie odmowy rejestracji i wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów  

KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW  

KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 

w okręgu wyborczym nr 30 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

na dzień 13 października 2019 r., do usunięcia wady zgłoszenia 

 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej II na podstawie art. 215 § 3 i 4 ustawy z dnia 

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

zgłoszenia listy kandydatów, którego dnia 31 sierpnia 2019 r. dokonał Pan Maciej Krzysztof 

Urbańczyk - osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego KOMITETU 

WYBORCZEGO WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY i 

stwierdzeniu, że nie spełnia ono warunków określonych w Kodeksie wyborczym 

postanawia 

odmówić rejestracji kandydatki Pani Mai Ewy Marandy, pozycja 7 zgłoszonej listy 

kandydatów KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I 

SAMORZĄDOWCY oraz wezwać osobę zgłaszającą listę kandydatów KOMITETU 

WYBORCZEGO WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY w 

okręgu wyborczym nr 30 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 

dzień 13 października 2019 r., do usunięcia wady zgłoszenia, poprzez zgłoszenie kandydatki 

– kobiety w miejsce Pani Mai Ewy Marandy, celem zachowania na liście nie mniej niż 35% 

liczby kandydujących kobiet w stosunku do liczby wszystkich kandydatów na liście, w 

terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały. 

Uzasadnienie 

W dniu 31 sierpnia 2019 r. Pan Maciej Krzysztof Urbańczyk - osoba upoważniona przez 

pełnomocnika wyborczego KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW KOALICJA 

BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, dokonał zgłoszenia listy kandydatów KOMITETU 

WYBORCZEGO WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY w 

okręgu wyborczym nr 30. 

Na zgłoszonej liście znajdowało się 11 kandydatów, z tego: 4 kobiety i 7 mężczyzn. Po 
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rozpatrzeniu zgłoszenia listy kandydatów okazało się, że kandydatka Pani Maja Ewa 

Maranda, w pozycji 7, zgłoszonej listy kandydatów KOMITETU WYBORCZEGO 

WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY nie posiada prawa 

wybieralności (biernego prawa wyborczego). Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) 

ma w wyborach do Sejmu – obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, 

który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat (art. 11 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego). 

Zgłoszona kandydatka, Pani Maja Ewa Maranda, w pozycji 7, jest urodzona w dniu 10 lipca 

2000 r., a więc ma 19 lat, zatem nie posiada prawa wybieralności (biernego prawa 

wyborczego) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 

października 2019 r. W przypadku zgłoszenia kandydatki, która nie posiada prawa 

wybieralności (biernego prawa wyborczego) okręgowa komisja wyborcza postanawia o 

odmowie rejestracji kandydatki (art. 215 § 4 Kodeksu wyborczego). Odmowa rejestracji 

kandydatki powoduje zmniejszenie się liczby kandydujących kobiet do mniej niż 35% liczby 

wszystkich kandydatów na liście, po odmowie rejestracji kandydatki nie posiadającej prawa 

wybieralności (biernego prawa wyborczego). Zgodnie z art. 211 § 3 pkt 1 Kodeksu 

wyborczego liczba kandydatów – kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich 

kandydatów na liście. Jeżeli wada zgłoszenia polega na niespełnieniu wymogu, o którym 

mowa w art. 211 § 3 pkt 1 Kodeksu wyborczego, to jest: na liście kandydatów liczba 

kandydatów – kobiet jest mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście, komisja 

wzywa osobę zgłaszającą listę do jej usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku nieusunięcia 

wady w terminie komisja postanawia o odmowie rejestracji listy w całości (art. 215 § 5 

Kodeksu wyborczego). Zatem wymagane jest usunięcie wady zgłoszenia poprzez zgłoszenie 

kandydatki posiadającej prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., w terminie 3 dni od 

daty otrzymania niniejszej uchwały. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 215 § 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 

Kodeks wyborczy, należało odmówić rejestracji kandydatki Pani Mai Ewy Marandy, z 

pozycji 7, ze zgłoszonej listy kandydatów KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW 

KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY oraz wezwać osobę zgłaszającą listę do 

usunięcia wady zgłoszenia.  

Wadę zgłoszenia należy usunąć w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały pod 

rygorem odmowy rejestracji. 

Pouczenie 

Postanowienie okręgowej komisji wyborczej, o którym mowa w art. 215 § 3 i 4 Kodeksu 

wyborczego, to jest: 
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- okręgowa komisja wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli kandydat 

nie posiada prawa wybieralności, 

- jeżeli zgłoszenie ma wady inne niż brak wymaganej liczby prawidłowo złożonych podpisów 

wyborców, komisja wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni 

wraz z uzasadnieniem podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości oraz doręcza się 

osobie zgłaszającej listę. 

Od postanowienia, wydanego na podstawie art. 215 § 3 i 4 Kodeksu wyborczego, to jest od 

niniejszego postanowienia, osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo odwołania do 

Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości 

postanowienia.  

 

Przewodnicząca: 

Natalia Włoch-Kliś  

Członkowie: 

1) Wiesław Płonka  

2) Marcin Kowrygo  

 

 

 

 

/pieczęć Komisji/ 


