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w odpowiedzi na Pana pismo z dn. 16.07.2020 (nr VII.602.570.2020.JZ) dot. p.

50 w Nowym Delhi (obejmującej m.in. Bangladesz) przeprowadzone zostało wyłącznie w 

formie głosowania osobistego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawa Zagranicznych z 

dnia 8 czerwca 2020 (Dz.U. 2020 poz. 1014)

Warunki lokalne związane z wprowadzonymi w Indiach lockdownem, powodującym 

m.in. ograniczenie w funkcjonowaniu instytucji publicznych, w tym poczty, oraz zawieszenie 

usług kurierskich w Indiach sprawiły, że terminowe zrealizowanie wyborów w formie 

korespondencyjnej na terenie okręgu konsularnego było niemożliwe, co znalazło 

odzwierciedlenie w rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych, gdzie zdecydowano o 

ograniczeniu formy głosowania do głosowania osobistego. Podkreślam, że treść 

korespondencji kierowanej do Wydziału Konsularnego i Polonii przez ] wskazuje, że

ma ona świadomość istnienia ww. ograniczeń, na które Ambasada RP w Nowym Delhi nie 

ma wpływu.

Małgorzaty uprzejmie informuję, że głosowanie w Obwodowej Komisji Wyborczej nr
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Zaznaczam, że w przypadku pierwszej tury głosowania liczba wyborców 

zarejestrowanych w spisie wynosiła 55 osób (frekwencja: 89,09 %). Podczas drugiej tury 

liczba zarejestrowanych wyborców zwiększyła się zaś do 62 osób (frekwencja: 85,48 %). 

Nadmieniam, że pracownicy Wydziału Konsularnego i Polonii udzielali pomocy obywatelom 

Polski, którzy zgłaszali problemy z dotarciem do lokalu wyborczego, wydając im m.in. 

stosowne zaświadczenia do ewentualnego okazania policji lub władzom lokalnym. Według 

informacji otrzymanych od Konsula RP, p. Małgorzata nie dopisywała się do spisu

wyborców w OK W nr 50 za pośrednictwem platformy e-wybory.

Nadmieniam jednocześnie, że p. Małgorzata była przez Konsula RP oraz

innych upoważnionych pracowników Wydziału Konsularnego i Polonii instruowana o 

możliwości i sposobie wniesienia protestu wyborczego na gruncie obowiązujących 

przepisów. Odnosząc się do podniesionych w korespondencji z Wydziałem Konsularnym 

zarzutów dot. braku możliwości złożenia protestu za pośrednictwem konsula honorowego w 

Dhace warto zauważyć, że możliwość złożenia u Konsula pisma skutkująca zachowaniem 

terminu (tak jak w przypadku np. nadania listu poleconego na poczcie w Polsce) wynika z 

uprawnień nadanych art. 34 pkt 21) ustawy Prawo Konsularne i przepisów dot. 

przeprowadzenia wyborów. Dotyczą one jednak wyłącznie konsula zawodowego, a nie 

konsula honorowego. Zgodnie z ustawą Prawo Konsularne rola konsula honorowego ma 

charakter wspierający i organizacyjny (w ramach obowiązków wynikających z art. 129 

ustawy Prawo Konsularne) i nie ma on możliwości wykonywania czynności stricte 

konsularnych bez stosownego upoważnienia otrzymanego od Ministra Spraw Zagranicznych. 

Podkreślić należy, że przyjęcie przez Konsula pisma musi skutkować zachowaniem terminu 

na podstawie odrębnych przepisów, co wyklucza możliwość złożenia dowolnego dokumentu. 

W tym przypadku możliwości wnoszenia protestów wyborczych za pośrednictwem Konsula 

przewiduje Kodeks Wyborczy z 2011 r. (art. 321 par. 2).

W korespondencji podkreślono, że rola Konsula w procesie składania

protestu wyborczego ograniczona jest wyłącznie do jego przyjęcia i niezwłocznego 

przekazania do Sądu Najwyższego, jedynego organu właściwego do rozpoznania skargi, a 

także oceny spełnienia przez wnoszącego warunków formalnych. Oznacza to, że każdy 

protest wyborczy wniesiony do Konsula, nawet po upływie 3 dni od opublikowania uchwały 

PKW zostałby przekazany do Sądu Najwyższego władnego do oceny jego dopuszczalności i 

podjęcia postanowienia w sprawie nadania mu dalszego biegu.



Podsumowując powyższe rozważania, pragnę zaznaczyć, że decyzja Ministra Spraw 

Zagranicznych wskazała głosowanie osobiste jaką jedyną formę przeprowadzenia głosowania 

w OK W nr 50. W związku z powyższym Konsul RP zobowiązany był do sprawnego 

zorganizowania głosowania w tej formie. Personel Wydziału Konsularnego i Polonii w 

procesie przygotowywania wyborów rozumiał wyjątkowość sytuacji, z jaką wiązało się 

przeprowadzenie głosowania w warunkach pandemii COVID-19 w kraju objętym jednymi z 

najpoważniejszych w skali świata obostrzeń w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 

się wirusa. Z tego powodu cieszyć może wysoka frekwencja oraz wzrost liczby wyborców, 

którzy zdecydowali się zagłosować w trakcie drugiej tury, choć mamy świadomość, że mimo 

podjętych wysiłków niektóre osoby z przyczyn niezależnych od Ambasady RP w Nowym 

Delhi nie miały takiej możliwości.
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