
Oświadczenie złożone 

przez senatora Marcina Bosackiego 

na 4. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 lutego 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

W dniu 5 lutego 2020 r. zarządzone zostały wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie 

z zarządzeniem pierwsza tura wyborów odbędzie się 10 maja 2020 r. Obywatele polscy na stałe lub czasowo 

przebywający za granicą w przeważającej większości będą chcieli uczestniczyć w wyborze prezydenta. 

Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego tworzenie obwodów głosowania za granicą i wskazywanie sie-

dzib komisji wyborczych za granicą należy do kompetencji Pana Ministra. 

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że we Włoszech, kraju zamieszkanym przez dziesiątki ty-

sięcy naszych rodaków, w ostatnich wyborach prezydenta Rzeczypospolitej w 2015 r. utworzone zostały 

2 obwody do głosowania – komisje wyborcze z siedzibą w Rzymie i w Mediolanie – gdzie łącznie oddano 

ponad 2 tysiące ważnych głosów. Jednak w wyborach parlamentarnych w 2019 r. utworzono 3 obwody do 

głosowania, tj. komisje w Rzymie, Mediolanie i w Palermo, gdzie łącznie oddano ponad 6 tysięcy ważnych 

głosów, czyli 3 razy więcej. Jako pozytywny krok należy ocenić utworzenie komisji wyborczej z siedzibą 

w Palermo. Istnieje jednak ogromna grupa obywateli polskich zamieszkujących tereny Półwyspu Apeniń-

skiego, pomiędzy Rzymem a Palermo, w tym przede wszystkim tereny Kalabrii. Nie wszystkich rodaków 

stać na wysiłek finansowy ani czasowy, aby dojechać do tak odległych miejsc jak Rzym lub Palermo, odda-

lonych o ok. 500 km. 

Od dłuższego czasu zaangażowana grupa obywateli polskich ze stowarzyszenia Polaków w Kalabrii po-

stuluje utworzenie kolejnego obwodu głosowania we Włoszech z siedzibą komisji wyborczej w centrum Ka-

labrii, w mieście Cosenza. Komisja wyborcza w Cosenzie byłaby dużym udogodnieniem nie tylko dla Pola-

ków z Kalabrii, ale też dla rodaków z sąsiednich Basilicaty, Apulii oraz południowej Kampanii. Z informacji 

uzyskanych przeze mnie wynika, że przedstawiciele stowarzyszenia otrzymali w ambasadzie Rzeczypospoli-

tej Polskiej pozytywne głosy w tej sprawie. 

Uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie informacji, czy w związku z wyborami prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej w 2020 r. zamierza utworzyć na terenie Republiki Włoskiej obwód głosowania z siedzibą 

komisji wyborczej w mieście Cosenza. 

Z poważaniem 

Marcin Bosacki 

 
 


