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Zastępca 

Rzecznika Praw Obywatelskich

fy u c  l/M C P u ty? ,
Państwowa Komisja-Wyborcza, odpowiadając na pismo z dnia 31 października 

2018 r. znak VII.602.40.2018.JZ, wyjaśnia, co następuje.

Zgodnie z art. 18 § 11 Kodeksu wyborczego rejestr wyborców prowadzi gmina 

jako zadanie zlecone.

Jak natomiast wynika z art. 20 § 1 Kodeksu wyborczego decyzję o wpisaniu 

lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, która złożyła wniosek w tej sprawie, 

wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. 

Poza tym jak wynika z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego, organ wykonawczy gminy przed 

wydaniem decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, 

jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie 

do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

Nie ma przy tym znaczenia w jaki sposób wniosek został złożony. 

Fakt, że wniosek został złożony np. za pośrednictwem platformy ePUAP nie zwalnia organu 

wykonawczego gminy z obowiązku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 

w zakresie spełnienia warunku stałego zamieszkania.

Przepisy prawa wyborczego nie zawierają katalogu czynności do jakich 

zobowiązany jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu sprawdzenia, czy osoba 

składająca wniosek stale zamieszkuje na terenie gminy, z zamiarem stałego pobytu. Zasady 

weryfikacji ustala zatem organ prowadzący rejestr we własnym zakresie, pod warunkiem, 

że sprawdzenie w ten sposób nie będzie naruszało przepisów innych ustaw i umożliwi 

wydanie decyzji o wpisanie lub odmowie wpisania do rejestru w terminie określonym 

w art. 20 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.
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Państwowa Komisja Wyborcza wielokrotnie wyrażała pogląd, że sprawdzenie, 

czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej 

gminy, polegać może, np. na przeprowadzeniu wywiadu z mieszkańcami danej 

miejscowości, właścicielami nieruchomości, sąsiadami, sołtysami. Sprawdzenie tego 

warunku może także polegać na przedstawieniu przez wnoszącego wniosek dokumentów 

potwierdzających, że stale zamieszkują na obszarze gminy (np. rachunków za media 

wystawionych na daną osobę). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może podejmować także 

inne, ustalone przez siebie, działania w celu ustalenia, czy wymieniony wyżej warunek 

został spełniony przez osobę składającą wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, 

z zastrzeżeniem, że działania te nie będą naruszały przepisów obowiązującego prawa.

Niedopuszczalne jest natomiast wydanie decyzji w sprawie wpisania wyborcy 

do stałego rejestru wyborców, bez uprzedniego zweryfikowania, czy rzeczywiście stale 

zamieszkuje on na obszarze danej gminy.

Państwowa Komisja Wyborcza zaznacza jednocześnie, że według jej oceny 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) nie umożliwia załączenia 

dodatkowych załączników (np. potwierdzających stałe zamieszkanie wnoszącego wniosek), 

gdyż tego rodzaju obowiązek nie wynika z przepisów Kodeksu wyborczego. Jak wskazano 

powyżej, sposób sprawdzania miejsca stałego zamieszkania wyborcy jest określany 

indywidualnie i nie musi on polegać na załączeniu określonego dokumentu. Natomiast 

złożenie przez wyborcę wnoszącego wniosek o wpisanie do rejestru wyborców jedynie 

oświadczenia o jego stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym przez niego adresem oraz 

załączenie kopii dowodu osobistego, nie jest spełnieniem warunku, o którym mowa 

w powołanym wyżej art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego. Jest to bowiem w rzeczywistości 

tylko powtórzenie pisemnej deklaracji, o której mowa w art. 19 § 1 pkt 2 Kodeksu 

wyborczego, gdzie wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla przy tym, że zasady wpisywania 

wyborców do rejestru wyborców od lat są takie same i nic się w tym zakresie nie zmieniło.

Państwowa Komisja Wyborcza raz jeszcze informuje, że nie przygotowywała 

aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji na stronie internetowej 

www.obywatel.gov.pl. Dlatego też przyczyny niewpisania do rejestru wyborców osób, które 

złożyły wnioski za pośrednictwem aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji,

http://www.obywatel.gov.pl
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wyjaśnić mogą poszczególne urzędy gmin (miast), do których zostały skierowane.

Cyfryzacji.

Jak wynika z wystąpienia Pana Rzecznika korespondencja w tej sprawie została 

skierowana do Ministra Cyfiyzacji.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie informuje, że do Komisji 

nie wpłynęły żadne zastrzeżenia dotyczące możliwości zgłaszania zamiaru głosowania 

korespondencyjnego z wykorzystaniem profilu zaufanego. Należy mieć przy tym 

na uwadze, że zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego ma formę uproszczoną, 

tj. stosownie do art. 53b § 2 Kodeksu wyborczego, może być dokonane ustnie, pisemnie, 

telefaksem lub w formie elektronicznej, w tym bez potrzeby wykorzystywania profilu

Natomiast kwestię techniczną dotycząca działania tej aplikacji wyjaśnić może Ministerstwo

zaufanego (np. e-mailem).

zewodniczący
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