
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 65. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 listopada 2014 r. 

 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do komendanta głównego Poli-

cji Marka Działoszyńskiego oraz do szefa Krajowego Biura Wyborczego Kazimierza Czaplickiego 

Szanowni Państwo! 

 

W dniu 16 listopada bieżącego roku w kilku obwodowych komisjach wyborczych na terenie powiatu łę-

czyckiego dokonano zdjęcia materiału wyborczego należącego do Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawie-

dliwość. Pierwszy taki przypadek miał miejsce w Leźnicy Małej (gmina Łęczyca), kiedy to przewodnicząca 

komisji obwodowej zdjęła plakat wyborczy od dwóch tygodni zawieszony na prywatnym sąsiednim ogrodze-

niu. Po zdjęciu materiału wyborczego przewodnicząca obwodowej komisji zabrała go do siedziby komisji. 

Podobne sytuacje miały miejsce w miejscowości Błonie (gmina Łęczyca) oraz Grodzisko (gmina Świnice 

Warckie) i Świnice Warckie na terenie powiatu łęczyckiego. O zdarzeniach tych została poinformowana 

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy, która przyjęła zgłoszenia, przyjechała na miejsca zdarzeń, jednak 

nie podjęła żadnej interwencji. 

 

Zgodnie z art. 109 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy „materiałem wyborczym jest 

każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z 

zarządzonymi wyborami”, zaś w myśl §3 przywołanego przepisu „materiały wyborcze podlegają ochronie 

prawnej”. Bez wątpienia plakaty wyborcze stanowią materiał wyborczy, a prawna ochrona materiałów wy-

borczych to nic innego jak zakaz – pod groźbą kary – ich niszczenia, usuwania, zamalowywania itp. Czyn 

taki jest wykroczeniem stypizowanym w przepisie art. 67 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykro-

czeń i zagrożony karą aresztu albo grzywny. 

 

Zasady umieszczania plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji pu-

blicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, tele-

komunikacyjnych i innych oraz ustawiania własnych urządzeń ogłoszeniowych określa art. 110 kodeksu wy-

borczego. Przepis ten wskazuje, że umieszczenie plakatów i haseł wyborczych wymaga uzyskania zgody 

właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu lub urządzenia. Jako uprawnionych do usunięcia plakatów 

lub haseł wyborczych ustawodawca wskazuje Policję lub Straż Miejską i to jedynie wówczas, gdy sposób 

umieszczenia plakatów lub haseł wyborczych może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu 

mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym (art. 110 §5 kodeksu wyborczego). Ponadto to pełnomocni-

cy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów plakaty i hasła wyborcze oraz urzą-

dzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej (art. 110 §6 kodeksu wyborczego). 

 

Przyjmując, że plakaty wyborcze są materiałem wyborczym, a rozmieszczanie plakatów lub haseł wybor-

czych służy prowadzeniu agitacji wyborczej, zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego w niniejszej sprawie 

plakat wyborczy umiejscowiony na prywatnym ogrodzeniu spełniał wszystkie wymogi kodeksu wyborczego, 

a jego usunięcie było bezprawne. 

 

Zgodnie z art. 185 kodeksu wyborczego do zadań obwodowej komisji wyborczej należy między innymi 

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania 

(art. 185 pkt. 2). Bez wątpienia czyn polegający na umieszczeniu plakatu wyborczego na ogrodzeniu w czasie 

kampanii wyborczej, kiedy prowadzenie agitacji wyborczej było dozwolone (od dnia przyjęcia przez właści-

wy organ zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego do 24 godzin przed dniem głosowania) nie sta-

nowił naruszenia prawa wyborczego. Zachowanie przewodniczących obwodowych komisji wyborczych po-

legające na usunięciu plakatu wyborczego nie znajduje uzasadnienia w kodeksie wyborczym i stanowi wy-

kroczenie podlegające odpowiedzialności karnej. 



W myśl przepisu art. 304 §1 kodeksu postępowania karnego „każdy dowiedziawszy się o popełnieniu 

przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję”, za-

wiadamiam więc Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kradzieży materiałów 

wyborczych oraz o niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łę-

czycy. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

 


