
UCHWAŁA NR 5/2019  

 Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu 

z dnia 16 września 2019 r. 

 

w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY w okręgu 

wyborczym nr 39 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

na dzień 13 października 2019 r.  

 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Poznaniu na podstawie art. 210 § 2 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 2 września 2019 r. dokonał Wojciech Artur Brym - pełnomocnik 

wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY i stwierdzeniu, że nie spełnia ono 

warunków określonych w Kodeksie wyborczym 

postanawia 

odmówić rejestracji listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY w okręgu 

wyborczym nr 39 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

13 października 2019 r., z powodu nie spełniania wymogów, o którym mowa w art. 210 § 2 

Kodeksu wyborczego,  gdyż nie zarejestrował list kandydatów na posłów do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej w co najmniej połowie okręgów wyborczych.    

Uzasadnienie 

W dniu 2 września 2019 r. Wojciech Artur Brym - pełnomocnik wyborczy komitetu 

wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA 

BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY zgłosił do Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu 

listę kandydatów  na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 39.  

Oświadczył, że  wnosi o skorzystanie z uprawnienia wynikającego z  art. 210 § 2 Kodeksu 

wyborczego, gdyż zgłasza listę bez wymaganej liczby podpisów  i wnosi  o zarejestrowanie 

listy kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 39, 

gdyż oczekuje na zarejestrowanie list tego Komitetu w co najmniej połowie okręgów 

wyborczych. 

 

Osoba zgłaszająca została poinformowana, że w tej sytuacji warunkiem zarejestrowania 

listy będzie informacja Państwowej Komisji Wyborczej o spełnianiu przez KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY warunków 

określonych w art. 210 § 2  Kodeksu wyborczego.  

 

Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 13 września 2019 r. poinformowała pismem 

ZPOW- 6120-43/19, że KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA 

BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY nie spełnił warunku, o którym mowa w art. 210 § 2 



Kodeksu wyborczego,  gdyż nie zarejestrował list kandydatów na posłów do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej w co najmniej połowie okręgów wyborczych.  

 

Mając powyższe na uwadze należy odmówić rejestracji listy kandydatów na posłów 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszonej przez KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY w okręgu wyborczym 

numer 39.  

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 

Na podstawie art. 218 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy od niniejszej 

uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowej 

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

 

Przewodniczący: 

Krzysztof Józefowicz  ...................................................  

Zastępcy przewodniczącego: 

1) Michał Inglot  ...................................................  

2) Tomasz Wojciech Kosmalewicz  ...................................................  

Członkowie: 

1) Marcin Grabowski  ...................................................  

2) Robert Grześ  ...................................................  

3) Agnieszka Marek  ...................................................  

4) Anna Mikołajczak  ...................................................  

5) Mariusz Przybylak  ...................................................  

 

 

 

/pieczęć Komisji/ 

 


