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         Marszałek Sejmu 

         Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

 

W związku z interpelacją nr 5284 Pana Posła Jarosława Rzepy w sprawie głosowania na 

statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., 

uprzejmie informuję, że Minister Spraw Zagranicznych nie jest właściwym organem do 

udzielenia odpowiedzi, gdyż zakres kompetencji wykonywanych przez niego oraz podległą mu 

służbę konsularną nie obejmuje, ani też nigdy nie obejmował, organizacji  

i przeprowadzania wyborów na polskich statkach morskich.  

Zgodnie z podstawowym aktem prawnym normującym zasady wyborcze, jak i organizację 

poszczególnych wyborów w Polsce, w tym także wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, jakim jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 

684 z późn. zm.), minister właściwy do spraw zagranicznych tworzy w drodze rozporządzenia 

obwody głosowania dla wyborców przebywających za granicą (art. 14 § 2). Analogiczną 

kompetencję normotwórczą w zakresie obwodów głosowania dla wyborców przebywających 

na polskich statkach morskich ustawodawca przyznał ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki morskiej (art. 15 § 3).   

Obowiązek podania do wiadomości wyborców przebywających za granicą informacji  

o utworzonych obwodach głosowania spoczywa na konsulach (art. 16 § 3). Jednakże 

informację o utworzeniu obwodu głosowania na polskim statku morskim przekazuje 

wyborcom kapitan statku (art. 16 § 4).  

W podobny sposób Kodeks wyborczy rozdziela kompetencje do powołania obwodowych 

komisji wyborczych za granicą oraz na morskich statkach. Pierwsze powołują podlegli 

służbowo Ministrowi Spraw Zagranicznych właściwi terytorialnie konsulowie (art. 183 § 1),  

a drugie, czyli wykonujące swoje zadania na morskich statkach, kapitanowie (art. 183 § 4).   
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Również ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów 

powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która weszła 

w życie 9 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 827), wprowadzając głosowanie korespondencyjne, 

zasadniczo nie zmieniła ciążącego na konsulach zakresu odpowiedzialności. W dalszym ciągu 

to do nich należy organizacja i przeprowadzenie wyborów poza granicami kraju, w tym 

powołanie obwodowych komisji wyborczych. 

 

        Z poważaniem, 

      Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych 
        Piotr Wawrzyk 
                   Sekretarz Stanu 
 
     /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
         

 

 

 

 

 


