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POSTANOWIENIE NR 43/2022 

KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III 

z dnia 6 lipca 2022 r. 

w sprawie odmowy przyjęcia korespondencji nie spełniającej wymogów ustawowych 

zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW RAFAŁA PIELCZYK w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nędza 

zarządzonych na dzień 28 sierpnia 2022 r. 

 

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej 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 2022 r. poz. 1277) po 

rozpatrzeniu korespondencji doręczonej w dniu 5 lipca 2022 r. o godzinie 10:05 zawierającej: 

oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców RAFAŁA PIELCZYK, 

oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego oraz 

oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, którą 

przesłała za pośrednictwem Poczty Polskiej Patrycja Bugdoll - pełnomocnik wyborczy 

komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA 

PIELCZYK i stwierdzeniu, że nie spełnia ona warunków określonych w Kodeksie wyborczym 

postanawia 

odmówić przyjęcia korespondencji nie spełniającej wymogów ustawowych zawiadomienia o 

utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

RAFAŁA PIELCZYK w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nędza zarządzonych na 

dzień 28 sierpnia 2022 r., z powodu nie złożenia zawiadomienia Komisarzowi Wyborczemu w 

Bielsku-Białej III w terminie do 55. dnia przed dniem wyborów, to jest do dnia 4 lipca 2022 r. 

do godziny 15:30. 

Uzasadnienie 

W dniu 5 lipca 2022 r. o godzinie 10:05, Patrycja Bugdoll - pełnomocnik wyborczy komitetu 

wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA PIELCZYK 

doręczyła za pośrednictwem Poczty Polskiej korespondencję zawierającą oświadczenie o 

utworzeniu komitetu wyborczego wyborców RAFAŁA PIELCZYK, oświadczenie o przyjęciu 

obowiązków pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego oraz oświadczenie o przyjęciu 

obowiązków pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego.  

Powyższa korespondencja złożona została po upływie określonego w Kodeksie wyborczym 

terminu. 



 

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III zauważa, że zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu 

wyborczego, jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone 

kalendarzem wyborczym są dokonywane w godzinach urzędowania organów wyborczych. 

Zgodnie z Kodeksem wyborczym komitet wyborczy obowiązany jest zawiadomić komisarza 

wyborczego właściwego ze względu na siedzibę o utworzeniu komitetu w okresie od dnia 

ogłoszenia zarządzenia wyborów do 55. dnia przed dniem wyborów. Zatem, stosownie do 

kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do zrządzenia Nr 184/22 Wojewody Śląskiego 

z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady 

Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 4 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4066) zawiadomienia 

należało dokonać w terminie do dnia 4 lipca 2022 r., w godzinach urzędowania Komisarza 

Wyborczego w Bielsku-Białej III, czyli godzinach urzędowania Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego w Bielsku-Białej – obsługującej Komisarza Wyborczego. Delegatura w Bielsku-

Białej pracuje, w dni robocze, od poniedziałku do piątku – w godzinach od 7:30 do 15:30.  

Korespondencja zawierająca oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców 

RAFAŁA PIELCZYK, oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnomocnika finansowego 

komitetu wyborczego oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnomocnika wyborczego 

komitetu wyborczego wpłynęła po terminie, który jak wskazano wyżej, upłynął w dniu 4 lipca 

2022 r. o godzinie 15:30.  

Stanowi to nieusuwalną wadę zawiadomienia i skutkuje koniecznością odmowy przyjęcia 

zawiadomienia.  

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III stwierdza ponadto, że do powyższej korespondencji 

nie dołączono zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.  

W związku z przekroczeniem ustawowego terminu na zawiadomienie komisarza o utworzeniu 

komitetu wyborczego Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej 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 BIELSKU-BIAŁEJ III 

 

Natalia Włoch-Kliś 

 
(miejsce na pieczęć Komisarza Wyborczego) 


