
Szanowni Państwo, oto zapytanie do PKW w Warszawie o bezpieczny sposób 

zbierania podpisów wysłane na adres mailowy i otrzymana odpowiedź 

Państwowej Komisji Wyborczej.  

 

Szanowni Państwo. 

W związku z zarządzeniem przez Prezesa Rady Ministrów na 17 maja br. przedterminowych 

wyborów Wójta Gminy Zgierz (Dz.U.2020.503), w sytuacji ograniczeń wprowadzonych 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wyłoniły się poważne problemy związane ze 

zbieraniem podpisów poparcia dla kandydata na wójta. Dlatego proszę o wyjaśnienie, czy 

honorowane będą podpisy zbierane przez Internet? Tzn. wyborcom byłyby przesyłane drogą 

elektroniczną druki, które wyborca drukowałby na swojej drukarce i następnie on oraz jego 

rodzina wypełniałaby i podpisywała deklarację poparcia dla kandydata. Sporządzony 

dokument byłby skanowany, a skan przesyłany do pełnomocnika wyborczego, który załączałby 

tak otrzymane listy do  dokumentów rejestracyjnych kandydata na wójta. 

Taka procedura pozwoliłaby wyborcom stosować się do obowiązujących rygorów stanu 

epidemii i jednocześnie, w miarę aktywnie, uczestniczyć w kampanii wyborczej.  

Podpis  

pełnomocnik wyborczy 

KWW My Społeczeństwo 

  

  

Otrzymana  odpowiedź z PKW : 
 

 

Szanowny Panie, 
 
w odpowiedzi na e-mail z dnia 30 marca 2020 r. informuję, że przepisy prawa wyborczego nie przewidują 

możliwości uzyskiwania podpisów poparcia pod kandydaturą na wójta w sposób, który opisał Pan w swojej 

wiadomości. Zgodnie z art. 478 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 

684 i 1504): "Wykaz podpisów wyborców popierających zgłoszenie kandydata na wójta musi zawierać na 

każdej stronie wykazu nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata, oraz adnotację: "Udzielam 
poparcia kandydatowi na wójta ...... (nazwa jednostki samorządu terytorialnego) ........... [imię (imiona) i 

nazwisko kandydata] w wyborach zarządzonych na ...... (dzień, miesiąc, rok)." 
Wspomniany wykaz musi ponadto zawierać: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz podpis 

osoby, która udziela poparcia. Podpis zaś musi być własnoręczny. Skan podpisu nie jest podpisem, a wyłącznie 

jego kopią. 
 

 

Z poważaniem, 

Milena Raciborska 

Specjalista 
Zespół Prawny i Organizacji Wyborów 



 

 


