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Szanowny Panie Rzeczniku,

W odpowiedzi na Pana pismo VII.602.13.2014.JZ z dnia 13 maja 2019 r. (data wpływu 

14 maja br.) uprzejmie informuję, co następuje.

Zmiany w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684), które 

były wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz. U. poz. 130, z późn. zm.) zostały wprowadzone na podstawie projektu poselskiego 

ustawy. W wyniku nowych regulacji ustawodawca zrezygnował z możliwości głosowania 

korespondencyjnego dla osób zamieszkałych za granicą.

W związku z powyższymi zmianami w nadchodzących wyborach posłów do Parlamentu 

Europejskiego zdecydowałem o powołaniu większej liczby obwodów głosowania (dla porównania 

w roku 2014 w wyborach do Parlamentu Europejskiego Minister Spraw Zagranicznych powołał 176 

obwodów głosowania, a w 2019 r. 203 obwody).

Liczba powoływanych przez konsulów obwodowych komisji wyborczych jest wypadkową 

kilku czynników. Rozmieszczenie obwodów głosowania uwzględnia przede wszystkim rzeczywiste 

potrzeby wyborców, oceniane na podstawie liczby obywateli polskich zamieszkujących lub 

przebywających na obszarze okręgu konsularnego oraz realne możliwości zorganizowania 

i zapewnienia obsługi logistycznej głosowania przez konsula.



Konsulowie RP, którzy zgłaszają propozycje utworzenia obwodów głosowania, każdorazowo 

przed wyborami starają się skonsultować sprawę powołania obwodów głosowania 

z przedstawicielami środowisk polonijnych, aby jak największa liczba obywateli polskich mogła 

skorzystać z czynnego prawa wyborczego. Jednakże należy mieć na uwadze fakt, że utworzenie 

dodatkowych obwodów głosowania poza przedstawicielstwami dyplomatycznymi wiąże się często 

z koniecznością uzyskania zgód państwa przyjmującego na utworzenie dodatkowych siedzib komisji, 

znalezienia odpowiednio dużych, dostosowanych do potrzeb wyborców lokali wyborczych w celu 

przeprowadzenia sprawnego głosowania oraz zapewnienia odpowiedniej liczby osób chętnych do 

udziału w pracach komisji. Głosowanie za granicą przeprowadzane jest bardzo często w obiektach 

należących do władz miejscowych (np. szkoły, świetlice). Lokal taki nie może być zwolniony do czasu 

ustalenia wyników głosowania, co w sytuacji przedłużającego się liczenia głosów i sporządzania 

protokołu zrodzić może problem związany ze zwrotem lokalu, by mógł pełnić swoje podstawowe 

funkcje. W tym miejscu warto również podkreślić, że niejednokrotnie występują problemy 

z dostępnością lokali spełniających niezbędne kryteria dotyczące ich usytuowania i zabezpieczenia. 

Z uwagi na to, że część lokali pozostaje we władaniu władz lub instytucji państwa przyjmującego 

istnieją w tym zakresie pewne ograniczenia.

Pragnę zaznaczyć, że z doświadczeń lat poprzednich wynika, że wybory do parlamentu 

krajowego czy wybory Prezydenta RP cieszą się zawsze dużo większym zainteresowaniem i dużo 

większą frekwencją wśród obywateli polskich. Dlatego też przed wyborami do Sejmu RP i Senatu RP, 

które mają odbyć się jesienią tego roku, przy uwzględnieniu propozycji zgłoszonych przez Konsulów 

RP, m.in. po konsultacjach z organizacjami polonijnymi, rozważę potrzebę utworzenia dodatkowych 

obwodów głosowania dla obywateli polskich, również w innych lokalizacjach, aniżeli w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego.

Z poważaniem,

infsitra Spraw Zagranicznych 
Piofr Wawrzyk 

Podsekretarz Stanu


