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Szanowny Panie Ministrze

Pragnę poinformować uprzejmie Pana Ministra, że do Rzecznika Praw Obywatelskich 

wpłynęło szereg skarg i sygnałów związanych z problematyką głosowania w wyborach do 

Sejmu RP i do Senatu RP od polskich wyborców przebywających za granicą. Są one 

wnikliwie przez Biuro RPO analizowane. 

W jednej ze skarg wskazano na trudności w głosowaniu w komisji wyborczej 

utworzonej w Republice Malty. Jak relacjonowała obywatelka, po złożeniu (drogą 

elektroniczną) wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym 

za granicą, otrzymała (z adresu: wybory@zch.msz.gov.pl) potwierdzenie zarejestrowania go 

w systemie. W wiadomości tej wskazano również adres wybranej komisji: „Birkirkara, 

Konsulat RP*, 11, Misrah 28 ta’ Frar 1883 Birkirkara BKR 1501” (adres ten jest tożsamy 

z adresem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 

2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu 

RP w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą; Dz. U. poz. 1767).

W swojej skardze przesłanej Rzecznikowi Praw Obywatelskich (poniżej pozwolę 

sobie zacytować jej fragmenty) obywatelka wskazała, że: „[…] Niestety pod takim adresem 

nie znalazłyśmy nic a tym bardziej komisji, po kilku godzinach poszukiwania i rozpytywania 

[…] chciałyśmy się już poddać. Ostatnia szansa telefon do Konsulatu i tutaj miły Pan 
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wyjaśnia, że adres jest zły a komisja znajduje się pomiędzy Kebab a Butterfly pub […] Na 

miejscu odnajdujemy kilkadziesiąt osób, które są oburzone faktem wprowadzenia wyborców 

w błąd. Odpowiedź od pracowników Konsulatu była […], że oni nie odpowiadają jaki adres 

komisji było podany […]”. W konkluzji swojej skargi, obywatelka stwierdziła, że „Jako 

obywatel RP mam prawo do głosowania ale rozumiem to, że również mam prawo do 

prawidłowego poinformowanie gdzie mogę tego dokonać. Chciałam złożyć oficjalne 

zażalenie na MSZ i Konsulat na Malcie o brak staranności w przygotowaniu do wyborów 

i celowe wprowadzenie w błąd potencjalnych wyborców”.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179 ze zm.)  uprzejmie 

proszę Pana Ministra o przedstawienie stanowiska w przedstawionej sprawie dotyczącej 

głosowania polskich wyborców w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w obwodzie 

głosowania utworzonym w Republice Malty.
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