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URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO W ARSZAW Y 
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

Warszawa, J /] lipca 2020 r.
Znak sprawy: A0-l.5010. //.2020.AST

Pan
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

W sprawie: skargi Pana Piotra

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2020 r. znak: VII.602.562.2020.JZ w sprawie skargi Pana Piotra 
dot. Jego (i Jego żony) udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Spisy wyborców na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 
2020 r. zostały sporządzone na podstawie stałego rejestru wyborców. Zgodnie z przepisami Kodeksu 
wyborczego1 stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym 
przysługuje prawo wybierania. Do rejestru wyborców mogą zostać również wpisani na swój pisemny 
wniosek wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały.

Pani ' od dnia 10 grudnia 2018 r. jest zameldowana na pobyt stały
pod adresem: Warszawa, i z urzędu została ujęta w rejestrze wyborców. Pan
Piotr decyzją nr AO-D-VII-l.5010.1.425.2019.KGR z dnia 3 października 2019r., został
wpisany do rejestru wyborców pod w/w adresem. W związku z powyższym Pan Piotr I oraz
Jego żona zostali ujęci w spisie wyborców (zarówno na I jak i II turę) pod adresem: Warszawa 

, w obwodzie głosowania nr 370.

Jednocześnie informuję, iż do systemu kancelaryjnego Urzędu m.st. Warszawy nie wpłynęły złożone 
za pomocą platformy ePuap przez Pana Piotra i oraz Pani
wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne2 za prawidłowe funkcjonowanie platformy ePuap 
odpowiada minister właściwy do spraw informatyzacji.

1 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r., poz. 684 ze zm.).
2 Ustawa z dnia 17 lutego 2015r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020r., poz. 346 ze zm.).
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