
 

DPZ-6043-4/2021 

POSTANOWIENIE NR 9/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego  

pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI 2021 DOPIEWO 

do usunięcia wad zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach 

przedterminowych Wójta Gminy Dopiewo zarządzonych na dzień 7 marca 2021 r. 

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 398 pkt 1  

i art. 127 § 2 Kodeksu wyborczego ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) po rozpatrzeniu zawiadomienia, którego dnia 19 stycznia 2021 r. 

dokonał Ireneusz Jakub Majewski - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI 2021 DOPIEWO i stwierdzeniu,  

że nie spełnia ono warunków określonych w Kodeksie wyborczym 

postanawia 

wezwać pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI 2021 DOPIEWO do usunięcia wad 

zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach przedterminowych Wójta 

Gminy Dopiewo zarządzonych na dzień 7 marca 2021 r., w terminie 3 dni od daty podania  

do publicznej wiadomości niniejszego postanowienia. 

Wady zawiadomienia polegają na: 

- nie przedłożeniu oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz  

o spełnieniu przez niego wymogów, o których mowa w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, 

- nie przedłożeniu oświadczenia pełnomocnika wyborczego,  

- nie dołączeniu do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców wykazu 

obywateli popierających utworzenie komitetu, 

- nie przedłożeniu oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego, w którym spośród osób 

wchodzących w skład komitetu powołano pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika 

finansowego,  

- nie przedłożeniu zawiadomienia podpisanego przez pełnomocnika wyborczego. 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

W dniu 19 stycznia 2021 r. wpłynęło zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego  

od pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego Ireneusza Jakuba Majewskiego pod nazwą 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI 2021 DOPIEWO. 

W przedmiotowym zawiadomieniu oraz oświadczeniu o utworzeniu komitetu widnieje 

wyłącznie pełnomocnik wyborczy, który pełni funkcję pełnomocnika finansowego. Dołączono 

do zawiadomienia oświadczenie o przyjęciu przez niego obowiązków pełnomocnika 

wyborczego i jednocześnie pełnomocnika finansowego, brak jest natomiast pełnomocnika 

finansowego oraz oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz 

o spełnieniu przez niego wymogów, o których mowa w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego. 

Zgodnie z Informacją Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: ZPOW-

600-22/18 o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów 

tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

oraz art. 127 § 2 Kodeksu wyborczego pełnomocnikiem finansowym nie może być 

pełnomocnik wyborczy.  

Z uwagi na wyżej wymienione braki, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

SAMORZĄDNI 2021 DOPIEWO powinien ponownie złożyć zawiadomienie o utworzeniu 

komitetu wyborczego wyborców i oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego, a także 

oświadczenie pełnomocnika wyborczego i oświadczenie pełnomocnika finansowego, którzy 

wchodzą w skład komitetu, o przyjęciu pełnomocnictwa i spełnianiu przez pełnomocnika 

finansowego wymogów z art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego. 

Ponadto do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie dołączono 

wykazu obywateli popierających utworzenie komitetu, co jest wymagane na podstawie  

art. 403 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego oraz Informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  

13 sierpnia 2018 r. znak: ZPOW-600-22/18 o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców 

zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

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

pełnomocnika wyborczego do usunięcia wad zawiadomienia.  

 

 

 



 

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

wiadomości niniejszego postanowienia pod rygorem odmowy przyjęcia zawiadomienia  

o utworzeniu komitetu wyborczego. 

 

KOMISARZ WYBORCZY 

W POZNANIU I 

 

/-/ Krzysztof Józefowicz 

 


