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Szanowny Panie Marszałku 

 

Uprzejmie przekazuję Panu Marszałkowi moje wystąpienie skierowane do 

Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

z  dnia 10 kwietnia 2017 roku (w załączeniu), w którym po raz kolejny już podniosłem 

kwestię braku spójności pomiędzy art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o  pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) oraz art. 11 § 2 pkt 

1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 

i  1349). Na wspomniane wystąpienie do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej 

odpowiedzi, nie podjęto też postulowanej przeze mnie inicjatywy legislacyjnej. 

Pragnę zauważyć, że było to już kolejne moje pismo do Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP poświęcone powyższemu problemowi. 

W  sprawie tej prowadziłem w 2016 roku również korespondencję z Państwową Komisją 

Wyborczą, która wskazała, że „Państwowa Komisja Wyborcza wyraża pogląd, że kwestia 

braku spójności przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu wyborczego 

powinna być poddana pod rozwagę ustawodawcy, który z kolei powinien dążyć do 

usunięcia ewentualnych niespójności i rozbieżności w systemie prawnym” (pismo z dnia 13 

czerwca 2016 roku, sygn. ZPOW-0620-15/16).  
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Ostatnie publiczne wątpliwości dotyczące wyborów samorządowych w Łodzi  

w pełni potwierdzają słuszność mojego zalecenia o konieczności dokonania zmian 

legislacyjnych we wskazanym wyżej zakresie.  

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 958 ze zm.) uprzejmie proszę Pana Marszałka  

o uwzględnienie wskazanych wyżej uwag i rozważenie dokonania koniecznych zmian  

w prawie. 

 

                                                        Z wyrazami szacunku 

                                                        (podpis na oryginale) 
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Do wiadomości: 

Pan Wojciech Hermeliński 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 


