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BMP-0790-2-6/2021/MJ                  

  Pan 

  Stanisław Trociuk 

  Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

w nawiązaniu do wystąpienia (sygn. VII.602.3.2021.CW) dotyczącego zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie 

pomorskim uprzejmie informuję, że aktualna pozostaje odpowiedź na wystąpienie dotyczące rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów 

prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim (sygn. VII.602.8.2021.MM). 

Po raz kolejny należy podkreślić, że przesunięcie daty wyborów lokalnych było okolicznością szczególną, która 

nigdy wcześniej nie miała miejsca. Na zmianę terminu przedterminowych wyborów wpłynęła niekorzystna, 

dynamicznie zmienna sytuacja epidemiczna oraz ograniczenia i zakazy wprowadzone w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii, a także opinie Głównego Inspektora Sanitarnego o zasadności przesunięcia daty wszystkich 

planowanych przedterminowych wyborów, wyborów uzupełniających i referendów lokalnych. Trudno więc mówić 

o ugruntowanej praktyce w przekładaniu wyborów lokalnych i dostosowywaniu do nich terminów poszczególnych 

czynności wyborczych.  

Obecnie nie można przewidzieć, jak będzie kształtowała się sytuacja epidemiczna w Polsce i czy służby 

sanitarne będą rekomendować przesunięcie głosowań w wyborach lokalnych. Aktualnie, na podstawie rozporządzeń 

Prezesa Rady Ministrów, zostały zarządzone na 8 sierpnia 2021 r. przedterminowe wybory wójta gminy Lipinki 

Łużyckie w województwie lubuskim, a na 19 września 2021 r. przedterminowe wybory wójta gminy Zbuczyn  

w województwie mazowieckim oraz wójta gminy Nowa Wieś Lęborska w województwie pomorskim. 

Jednocześnie należy zauważyć, że stałym najwyższym organem właściwym w sprawach wyborów oraz 

sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego jest Państwowa Komisja Wyborcza (PKW). Organ  

ten posiada największe kompetencje do ustosunkowania się do stanowiska Pana Rzecznika, tym bardziej, że jest  

on umocowany ustawowo do wyrażania opinii w odniesieniu do projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów  

w sprawie wyborów do organów samorządu terytorialnego. Jak wskazano w odpowiedzi na wystąpienie dotyczące 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

przedterminowych wyborów prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim projekty rozporządzeń 

przekładających daty wyborów lokalnych były uzgadniane z PKW, która nie zgłosiła do nich uwag. 

Z poważaniem 

z up. Paweł Szefernaker 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


