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W swoich wystąpieniach do Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 grudnia 2015 

roku i 10 maja 2016 roku przedstawiłem wynikające z sygnałów od obywateli i moich 

analiz, postulaty koniecznych zmian w przepisach regulujących udział w wyborach 

wyborców nigdzie niezamieszkałych.  

Z satysfakcją przyjąłem informację o skierowaniu, w wyniku tej korespondencji, 

przez Państwową Komisję Wyborczą w dniu 23 maja 2016 r. pisma do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (sygn. ZPOW 420-3/16). Zgodnie z moimi postulatami, 

została zawarta w nim prośba o rozważenie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz 

trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii 

Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941 ze zm.) w zakresie 

zasad dopisywania do rejestru wyborców osób nigdzie niezamieszkałych, a w szczególności 

w zakresie składania przez tych wyborców deklaracji zawierającej informacje niezbędne do 

wpisania do rejestru wyborców, o której mowa w art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), załączanej do wniosku  

o wpisanie do rejestru wyborców. 

Warszawa, 11 kwietnia 2017 r. 

 

Pan 

Mariusz Błaszczak 

Minister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 
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Z informacji jakie uzyskałem wynika, że Minister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji przedstawił Państwowej Komisji Wyborczej projekt rozporządzenia 

zmieniającego powołane rozporządzenie (w załączeniu przesyłam kopię korespondencji w 

tej sprawie). 

W projekcie uwzględniono propozycję dotyczącą umożliwienia wyborcy nigdzie 

niezamieszkałemu i nieposiadającemu adresu stałego zamieszkania wskazania w pisemnej 

deklaracji zawierającej informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców (zamiast 

adresu stałego zamieszkania) adresu umożliwiającego kontakt z nim na obszarze gminy,  

w której stale przebywa i złożył wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. 

W październiku 2016 roku uzyskałem informację (pismo Przewodniczącego 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2016 roku, sygn. ZPOW-0620-

82/15/16), że projekt rozporządzenia, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Państwową 

Komisję Wybiorczą miał zostać przekazany do uzgodnień międzyresortowych. 

W związku z powyższym, działając w oparciu o art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), 

uprzejmie proszę Pana Ministra o poinformowanie mnie o stanie prac nad projektem 

przedmiotowego rozporządzenia. 

 

 (-)[Adam Bodnar] 
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