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POSTANOWIENIE NR 14/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH II 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w związku ze stwierdzonym naruszeniem prawa w treści uchwały 

Gminnej Komisji Wyborczej w Świerklańcu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania 

sprostowania w protokole rejestracji listy kandydatów KOMITETU WYBORCZEGO NASZ 

SAMORZĄD na radnych w wyborach do Rady Gminy Świerklaniec zarządzonych na dzień 

23 maja 2021 r. w okręgu wyborczym nr 4 oraz protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych 

w wyborach do Rady Gminy Świerklaniec zarządzonych na dzień 23 maja 2021 r., 

Komisarz Wyborczy w Katowicach II  

 

postanawia: 

 

1. Uchylić uchwałę Gminnej Komisji Wyborczej w Świerklańcu z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

w sprawie dokonania sprostowania w protokole rejestracji listy kandydatów KOMITETU 

WYBORCZEGO NASZ SAMORZĄD na radnych w wyborach do Rady Gminy 

Świerklaniec zarządzonych na dzień 23 maja 2021 r. w okręgu wyborczym nr 4, 

zgłoszonej przez Pana Mariusza Andrzeja Augustynowicza - osobę upoważnioną przez 

pełnomocnika wyborczego; 

2. Uchylić protokół rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy 

Świerklaniec zarządzonych na dzień 23 maja 2021 r.; 

3. Przekazać sprawę Przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej w Świerklańcu 

do ponownego rozpatrzenia; 

4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również poprzez wywieszenie na tablicy 

informacyjnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. 

 

Uzasadnienie 

 

Postanowieniem nr 9/2021 z dnia 30 marca 2021 r., Komisarz Wyborczy w Katowicach II 

przyjął zawiadomienie dokonane przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Nasz Samorząd, 

pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania (organizacji społecznej) na 

zewnątrz, o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY NASZ SAMORZĄD 

w celu zgłoszenia kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy 

Świerklaniec zarządzonych na dzień 23 maja 2021 r. Jako pełnomocnika wyborczego komitetu 



wskazano Pana Jacka Tomasza Gerlicha (Gerlich), natomiast jako pełnomocnika finansowego 

komitetu wyborczego wskazano Pana Mariusza Andrzeja Augustynowicza (Augustynowicz).  

W dniu 16 kwietnia 2021 r., osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego 

KOMITETU WYBORCZEGO NASZ SAMORZĄD - Pan Mariusz Andrzej Augustynowicz, 

pełniący funkcję pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, dokonał zgłoszenia listy 

kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świerklaniec zarządzonych na dzień 23 maja 

2021 roku w okręgu nr 4. Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2021 r., Gminna Komisja Wyborcza 

w Świerklańcu rozpatrzyła przedmiotowe zgłoszenie listy kandydatów, a następnie dokonała jej 

rejestracji. 

Opisane postępowanie jest z poniższych względów sprzeczne z przepisami prawa. 

Zgodnie z art. 428 § 2 Kodeksu wyborczego: Zgłoszenia listy dokonuje pełnomocnik 

wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, zwani dalej "osobą 

zgłaszającą listę". Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z art. 127 § 2 pkt. 2 Kodeksu wyborczego: 

Pełnomocnikiem finansowym nie może być: „(…) pełnomocnik wyborczy, z zastrzeżeniem 

art. 403 § 5 pkt. 1 (..)”. Do zaistniałego stanu faktycznego art. 403 § 5 pkt. 1 Kodeksu wyborczego 

nie znajduje zastosowania, wobec czego należy przyjąć, że pełnomocnik finansowy nie może 

wykonywać obowiązków pełnomocnika wyborczego, nawet gdyby zostały mu one przekazane 

w drodze upoważnienia, o którym mowa w art. 428 § 2 Kodeksu wyborczego.  

Ustawodawca wyraźnie rozgraniczył funkcje pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika 

finansowego, a zatem dopuszczenie do możliwości upoważniania pełnomocnika finansowego 

przez pełnomocnika wyborczego, zmierzałoby do obejścia przepisów prawa. 

Mając na uwadze powyższe, Komisarz Wyborczy w Katowicach II postanowił jak na 

wstępie.  

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach II 

 

 

 

/-/ Paweł Wysocki 


