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Warszawa, 21 października 2013 r. 

 

 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie 

Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa 

 

 

Jako osoba figurująca w spisie wyborców m.st.Warszawy właściwym dla miejsca zameldowania (kopia 

dowodu osobistego w załączeniu), w związku z referendum z dnia 13 października 2013 w sprawie 

odwołania przed upływem kadencji Prezydenta m.st.Warszawy, na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 706, dalej „url”) niniejszym 

wnoszę protest z powodu naruszenia: 

1. art.170 w związku z art.31 Konstytucji RP w zakresie prawa do współdecydowania o sprawach 

wspólnoty samorządowej w drodze referendum poprzez zastosowanie niezgodnego z w/w 

przepisami Konstytucji RP artykułu 55 ust.2 ustawy o referendum lokalnym; 

2. art.32 Konstytucji RP poprzez nierówne potraktowanie z powodu zastosowania artykułu 55 ust.2 

url stron sporu referendalnego przy ustalaniu wyników referendum oraz narzucenie odmiennych 

warunków prowadzenia kampanii bez właściwej podstawy prawnej;  

3. art.2 Konstytucji oraz art.1 ust.2 ustawy o referendum lokalnym w związku z przepisami Kodeksu 

wyborczego oraz Konstytucji RP o tajności głosowania przez zastosowanie sprzecznego z 

Konstytucją art.60 url; 

4. art.13 w związku z art.12 oraz art. 13 § 12  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy i w 

związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym – przez niedopełnienie przez Prezydent m. st. 

Warszawy, jak i Komisarza Wyborczego, prawnie nałożonego obowiązku poinformowania 

mieszkańców Warszawy w sposób zwyczajowo przyjęty – poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w 

miejscach publicznych i urzędach, o zmianach w podziale na stałe obwody głosowania, 

co doprowadziło także do naruszenia art.170 w związku z art.31 oraz 32 Konstytucji. 

W związku z zarzutem o którym mowa w punkcie 1 powyżej wnioskuję o uchylenie protokołu ustalenia 

wyniku referendum gminnego ws. odwołania Prezydenta m.st.Warszawy z dnia 14 października 2013  i 

sporządzenia prawidłowego protokołu ustalenia wyników referendum na podstawie faktycznie 

oddanych głosów bez uwzględniania poziomu frekwencji. W przypadku nie uwzględnienia  pierwszego 

zarzutu, w związku z zarzutami 2-4 powyżej wnioskuję o ponowne przeprowadzenie referendum. 

Celem potwierdzenia stanu prawnego, w związku z domniemaniem niezgodności art.55 ust.2 ustawy o 

referendum lokalnym z Konstytucją, wnioskuję o zwrócenie się przez Sąd Okręgowy do Trybunału 

Konstytucyjnego w trybie art.3 ustawy o TK z pytaniami:  

 

1. czy artykuł 55 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym ustalając wymóg  
3
/5  

frekwencji z ostatnich wyborów do ważności referendum jest zgodny z art. 170,   

art. 31  i  art. 32 Konstytucji RP; 

2. czy artykuł 60 ustawy o referendum lokalnym jest zgodny z art.2 Konstytucji RP. 
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Uzasadnienie 

 

Na wstępie rozwiać należy ewentualne wątpliwości, czy ustawodawca w art. 66 ust.1 url wskazując na 

naruszenia ustawy miał na myśli ustawę o referendum lokalnym, czy też każdy inny akt prawny w 

randze ustawy, którego naruszenie istotnie wpłynęło na wynik głosowania. Pomocniczo przeciwko 

zawężającej wykładni w/w przepisu należy się odwołać do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 

1998 r. SN IV KKN 492/97, który dyskutując zakres jurysdykcji sądu karnego wyprowadził uniwersalną 

zasadę stwierdzając, iż odwołanie się przez ustawodawcę do bliżej nieokreślonej „ustawy” oznacza nie 

tylko ustawę w której takie odwołanie zostało zapisane, ale każdy akt prawny rangi ustawy
1
 (o ile 

ustawodawca nie zawęził zakresu swojego odesłania przykładowo poprzez zwrot „niniejszej ustawy”, 

jak to np. uczynił w art.33 ust.1 ustawy o referendum ogólnokrajowym).  Nawet gdyby jednak uchylić 

powyższy argument, nie można przekonująco dowodzić, iż ustawodawca w art.66 ust.1 nie miał na 

myśli naruszenia ustawy zasadniczej. 

 

Przesądzenia wymaga także ewentualna wątpliwość, czy prawo, o którym mowa w art.170 Konstytucji 

należy do praw chronionych artykułem 31 Konstytucji RP, skoro Prawodawca umieścił go poza 

rozdziałem II ustawy zasadniczej „Wolności, Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela”. Mianowicie, 

uprawnienie to powinno być traktowane na równi z innymi prawami, bo tak go definiuje art.62 

Konstytucji umiejscowiony w tym właśnie rozdziale.  

 

ad.1 

 

Należy zauważyć, iż Konstytucja rozróżnia 4 rodzaje referendów: 

a. art.90 – referendum ratyfikacyjne traktatu międzynarodowego, którego zasady przeprowadzenia 

odsyłane są do referendum ogólnokrajowego. 

b. art.125 – referendum ogólnokrajowe z wymogiem 50% frekwencji dla jego ważności; zasady jego 

przeprowadzania określa ustawa. 

c. art.170 – referendum lokalne; zasady jego przeprowadzania określa ustawa. 

d. art.235 – referendum zatwierdzające zmiany w Konstytucji, gdzie nie ma wymogu frekwencji, a 

jedynie wymóg by większość głosujących poparła zmiany; brak delegacji dla ustawodawcy do 

określenia zasad jego przeprowadzania. 

 

Tylko dwa z czterech rodzajów referendów mają zastrzeżony w Konstytucji wymóg frekwencji 50% do 

ich ważności. Oznacza to, że tam, gdzie Prawodawca chciał wprowadzenia frekwencji jako warunku 

ważności referendum, tam uczynił to wprost odpowiednim zapisem w Konstytucji (patrz art.125 i 

odsyłający do niego art.90). Nie jest możliwe, by autor Konstytucji w przypadku jednego rodzaju 

referendum zastrzegał wymóg frekwencji do jego ważności, a w przypadku innych rodzajów 

referendów taki zapis wbrew swoim intencjom przeoczył. 

                                                     
1
 Cytat: „Odstępstwa od zasady samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego nie zostały ograniczone jedynie do wypadku 

wskazanego w art. 4 § 2 k.p.k. z 1969 r. (obecnie art. 8 § 2 k.p.k.). Mogą one bowiem wynikać także z innych postanowień 

ustawy, przy czym dotyczy to zarówno kodeksu postępowania karnego, jak też innych aktów normatywnych o randze ustawy”.  
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Brak w Konstytucji zapisu uzależniającego ważność referendum lokalnego i konstytucyjnego od 

frekwencji oznacza wolę Prawodawcy uznania ich ważności bez względu na frekwencję. Zwolennikom 

przeciwnego poglądu należy zadać „pomocnicze” pytanie: w jaki sposób Prawodawca miałby zapisać w 

Konstytucji ewentualną intencję ważności referendum bez względu na frekwencję? Otóż  taki zamiar 

musiałby przyjąć postać zapisu, iż „referendum lokalne jest ważne bez względu na frekwencję”. Gdzie 

jest jednak w Konstytucji zapis ustanawiający generalną zasadę frekwencji w głosowaniach 

powszechnych, by czynić od niego takim zapisem wyjątek? Dlaczego w takim razie domniemanie 

frekwencji jako ważności głosowania nie stosowałoby się do referendum konstytucyjnego lub 

wyborów powszechnych? „Sztukowanie” rzekomych luk w prawie podobnymi zapisami sprzeciwia się 

elementarnym standardom wykładni prawa i sztuki prawidłowej legislacji, a do tego właśnie prowadzi  

zasada neutralności Prawodawcy względem ograniczenia ważności referendum wymogiem frekwencji.  

 

W konsekwencji za bezpodstawny należy uznać pogląd, iż Prawodawca poprzez zapis odsyłający 

ustalenie szczegółowych przepisów regulujących referendum lokalne do ustawy pozostawił uznaniu 

Parlamentu ewentualne wprowadzenie wymogu frekwencji do ważności głosowania. Ustawa „zwykła” 

nie może bowiem korygować autora ustawy zasadniczej, który generalnie miał na uwadze  kwestię 

frekwencji przy uchwalaniu Konstytucji, i tam, gdzie uznał ten wymóg za konieczny dla dobra 

publicznego zaznaczył to precyzyjnym zapisem.  

 

Uznaniu intencji Prawodawcy pozostawienia Parlamentowi ewentualnego wprowadzenia wymogu 

frekwencji jako warunku ważności referendum lokalnego sprzeciwia się także kształt analogicznych w 

tym zakresie przepisów Konstytucji regulujących wybory powszechne, w tym organów jednostek 

samorządu terytorialnego. Autor Konstytucji w art.100 ust.3  milczy w sprawie wymogu frekwencji dla 

ważności wyborów odsyłając w sprawie szczegółów tak jak w przypadku referendum lokalnego do 

właściwej ustawy. Czy oznacza to, że Parlamentowi wolno ustawą wprowadzić wymóg frekwencji dla 

ważności wyborów? Jeśli tak, to naruszona byłaby jedna z naczelnych zasad Konstytucji, że procedury 

funkcjonowania państwa nie mogą dopuszczać ich utknięcia w martwym punkcie, gdyby np. z powodu 

niskiej frekwencji nie mogły się odbyć ważne wybory. Jeśli nie, to dlaczego analogiczne zapisy 

dotyczące referendum lokalnego tj. brak wymogu frekwencji w Konstytucji i odesłanie w sprawie 

szczegółów do ustaw miałyby być inaczej wykładane w przypadku referendów lokalnych, a inaczej w 

przypadku wyborów? Obrońcy takiej tezy musieliby przedstawić podstawę prawną takiego 

zróżnicowania sposobu wykładni zapisów art.100 i art.170 Konstytucji dotyczących tego samego 

zagadnienia. Zaznaczyć należy, iż w przypadku referendum w sprawie odwołania organu 

wykonawczego gminy, ten mechanizm demokracji bezpośredniej nie ma charakteru uzupełniającego 

demokrację przedstawicielską, a jest rozwiązaniem o znaczeniu ustrojowym. Jest to bowiem jedyna od 

wprowadzenia w 2002 r. bezpośrednich wyborów wójta/burmistrza/prezydenta możliwość realizacji 

dyspozycji zawartej w art.169 ust.3 Konstytucji przewidującej ewentualność odwołania organu 

wykonawczego gminy, albowiem konsekwentnie zniesiono wówczas mechanizm odwoływania takiego 

organu przez organ stanowiący. Dlatego szczególnie w przypadku referendum lokalnego w sprawie 

odwołania prezydenta/burmistrza/wójta powinna obowiązywać wykładania przepisów 

konstytucyjnych regulujących wybory powszechne, która nie przewiduje możliwości wprowadzenia 

przez Parlament wymogu frekwencji dla ważności wyborów. 
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Nawet jeżeli jednak uznać, iż Prawodawca pozostawił uznaniu Parlamentu dowolne uregulowanie 

przepisów o referendum lokalnym aktem rangi ustawy, to ustawa ta mogła ograniczać prawo zawarte 

w art.170 Konstytucji tylko w zakresie dopuszczonym w art.31 ustawy zasadniczej. Oznacza to, że 

należałoby dowieść, w jaki sposób ograniczenie poprzez wprowadzenie frekwencji jako wymogu 

ważności referendum prawa do decydowania o sprawach wspólnoty samorządowej miało na celu 

zagwarantowanie bezpieczeństwa Państwa, porządku publicznego, moralności publicznej albo 

wolności i praw innych osób. Taka argumentacja nie istnieje. W szczególności, bezpieczeństwu 

państwa (o ile w przypadku jednej z gmin możemy mówić o Państwie) oraz porządkowi publicznemu 

nie zagraża rzekoma niestabilność władzy wykonawczej, skoro do roku 2002 władza wykonawcza 

mogła być odwołana w każdej chwili przez organ stanowiący. Nadto, o niestabilności nie może być 

mowy, albowiem procedury przewidują natychmiastowe powołanie przez premiera na miejsce 

odwołanej osoby komisarza (przed 2002 r. premier był uprawniony do powołania komisarza tylko w 

przypadku poważnej zwłoki w wyborze nowego organu wykonawczego przez organ stanowiący). 

Co więcej, jak powyżej już uzasadniono, wprowadzenie w art.55 ust.2 url frekwencji jako wymogu 

ważności referendum nie tylko nie chroni, ale wręcz ogranicza prawa obywateli, którzy aktywnie 

angażują się w sprawy publiczne przez faktyczne traktowanie osób nie angażujących się w sprawy 

publiczne jako głosy negatywne. 

 

Inne niż ustawowe ograniczenie tego prawa mogłoby mieć miejsce tylko poprzez konkretny zapis w 

Konstytucji wprowadzający wymóg frekwencji dla ważności referendum lokalnego, jak to Prawodawca 

uczynił w przypadku referendum ogólnokrajowego (art.125 ust.3 Konstytucji RP). W przypadku 

referendum lokalnego, ale też referendum w sprawie zatwierdzenia zmian w konstytucji (art.235 ust.6) 

takiego zapisu nie ma. 

 

ad.2 

Wprowadzony w art.55 ust.2 url wymóg frekwencji do ważności referendum w sprawie odwołania 

organu wykonawczego gminy ogranicza prawo przyznane obywatelowi w art.170 Konstytucji, w tym 

przypadku przez innych członków wspólnoty samorządowej, w szczególności tych, którzy zważywszy 

frekwencję w głosowaniu powszechnych na poziomie nie przekraczającym 50% (w ostatnich przed 

referendum wyborach Prezydenta m.st.Warszawy, do których odsyła w w/w artykule ustawodawca 

frekwencja wyniosła 48,45%) nie angażują się w sprawy publiczne. W konsekwencji takiego brzmienia 

art.55 ust.2 url przy ustalaniu w trybie art.63 ust.1 w/w ustawy wyników referendum osoby 

uprawnione do głosowania, które nie wzięły w nim udziału są efektywnie uwzględniane jako głosy 

oddane przeciwko pytaniu referendalnemu, ku czemu ustawa zasadnicza nie daje żadnych podstaw. 

Jeżeli frekwencja wynosi poniżej 100% (a racjonalny Prawodawca nie mógł założyć maksymalnej 

frekwencji) istnieje nierówność głosu uprzywilejowująca głos obywateli zainteresowanych 

negatywnym przesądzeniem wyników referendum poprzez absencję. Jak zauważono w Kodeksie 

Dobrych Praktyk Referendalnych uchwalonego na zlecenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady przez 

jedną z jej agend, Komisję na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisja Wenecka), przy wysokiej 

stałej absencji w głosowaniach powszechnych nawet niewielka mniejszość korzystając z progu 

frekwencyjnego do ważności referendum jest w stanie zablokować decyzję popieraną przez ogromną 
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większość angażujących się w sprawy publiczne obywateli
2
. W przypadku referendum z 13 października 

2013 w Warszawie, do jego ważności zabrakło 45.698 głosów. Oznacza to, że 45.698 nieoddanych po 

wezwaniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, premiera Donalda Tuska i prezydenta Bronisława Komorowskiego 

głosów efektywnie było równoważne 322.017 głosom oddanym za odwołaniem Prezydent 

m.st.Warszawy. Nierówności głosów dowodzi także następujące zestawienie. Mianowicie, aby 

pozostać na swoim stanowisku, w przypadku braku progu frekwencyjnego Prezydent m.st.Warszawy 

musiałaby przekonać do zagłosowania przeciwko jej odwołaniu tyle samo osób, ile zagłosowało za jej 

odwołaniem, czyli 322.017 osób. Tymczasem pod reżimem art.55 ust.2 url, zważywszy frekwencję 

osiągniętą w 2010 r. na poziomie 649.049 oddanych głosów, do której odwołuje się ustawodawca w 

w/w artykule, wystarczyło Pani Prezydent dysponować poparciem 
2
/5 + 1 głosujących w 2010, czyli 

259.620 osób. Oznacza to, że głos nie oddany miał wartość 1,31 głosu oddanego przeciw odwołaniu 

(
322.017

/259.620). Takiej możliwości wzmocnienia siły głosu swoich zwolenników ustawodawca nie przyznał 

wnioskodawcom referendum o odwołanie organu wykonawczego samorządu terytorialnego. 

Aby zrównoważyć absencję przeciwników referendum, jego zwolennicy muszą pozyskać odpowiednią 

liczbę zwolenników z pośród osób trwale nie zainteresowanych sprawami publicznymi. Tak więc 

artykuł 55 ust.2 url poprzez uprzywilejowanie jednej ze stron w sposobie ustalania wyników 

referendum i różnicowanie wymagań stawianych stronom sporu przekładających się na sposoby i 

koszty prowadzenia kampanii referendalnej stoi w sprzeczności z art.32 Konstytucji, która nie daje 

żadnych podstaw do takiego zróżnicowania.  

 

Powyższe zróżnicowanie stron kampanii referendalnej nie wynika bezpośrednio z Konstytucji. Oznacza 

to, że ich ustawowe zróżnicowanie musi mieć podstawę faktyczną. Z całą pewnością nie może nią być 

stabilizowanie władzy wykonawczej, albowiem w momencie uchwalania ustawy zasadniczej organy 

władzy wykonawczej mogły być w każdym momencie odwołane przez organ stanowiący. Mimo to, 

Prawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie do Konstytucji zapisów zmieniających taki stan 

rzeczy. Jeżeli po wprowadzeniu bezpośredniego wyboru prezydentów, burmistrzów i wójtów 

ustawodawca miał zamiar zwiększenia stabilności tak wybieranych organów, to mógł to uczynić ale bez 

faktycznego korygowania autora Konstytucji, w tym przypadku poprzez wprowadzenie nie 

przewidzianego w Konstytucji dla referendów lokalnych wymogu frekwencji do ich ważności. 

Tymczasem od 2002 ustawodawca zniósł możliwość odwoływania organów wykonawczych przez 

organy stanowiące. Oznacza to, że odwoływanie organów wykonawczych gmin w drodze referendum 

nabrało znaczenia ustrojowego i stało się jedyną możliwością realizacji dyspozycji art.169 ust.3 

Konstytucji. Stabilizacja organów władzy wykonawczej gmin została istotnie zwiększona i dlatego nie 

ma uzasadnienia dla zaostrzenia rygoru stabilności władz wykonawczych gminy ponad to, co zapisano 

w Konstytucji.  

 

Nierówność wobec prawa obywateli oddających głos za odwołaniem Prezydenta m.st.Warszawy w 

stosunku do obywateli opowiadających się przeciwko odwołaniu nie pozwala uznać ustalenia wyników 

referendum za ważne. 

 

                                                     
2
 patrz punkt 51 Memorandum  (http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2007)008rev-e) 



  6 

   

 

ad.3 

 

Ustawa o referendum lokalnym milczy w kwestii tajności referendów. W sprawach nieuregulowanych 

odsyła do Kodeksu Wyborczego. Wprawdzie przepisy tego aktu nie odnoszą się  w zakresie tajności 

wprost do referendów, tym niemniej można bronić interpretacji, że skoro wszystkie głosowania 

powszechne Kodeks stanowi tajnymi, to ustawodawca niewątpliwie miał też intencję objęcia tajnością 

referendów. Jeśli dopuszcza się taką argumentację, to analogicznie w taki sam sposób można wywieść 

tajność głosowania w referendum z Konstytucji wspierając ją dodatkowo artykułem 2, który stanowi, iż 

„Rzeczpospolita Polska jest państwem prawnym”. Odrzucając tę argumentację należałoby w 

konsekwencji stwierdzić, iż głosowania referendalne są jawne, co czyniłoby Polskę fenomenem na 

skalę światową, skoro nawet dyktatury dbają o pozory uczciwości głosowań powszechnych. 

 

Na wstępie należy postawić pytanie, jaki cel przyświecał ustawodawcy we wprowadzeniu tajności 

głosowania. Poza sporem pozostaje twierdzenie, iż tajność głosowania ma na celu zabezpieczenie 

głosującego przed jakimkolwiek naciskiem, który mógłby wpłynąć na jego zachowanie wyborcze. 

Co należy z całą mocą podkreślić, chodzi nie tylko o sposób oddania głosu, ale każdy inny aspekt 

zachowań wyborczych wpływający na wynik głosowania. Uzasadniając ten pogląd należy przywołać 

art.250 kk, który chroni obywateli przed naciskiem na takie a nie inne oddanie głosu, ale na równi z 

tym przed naciskami na udział lub absencję w głosowaniu. Innymi słowy, ustawodawca dostrzega 

możliwość wpływania na wynik głosowania także przez udział lub absencję. Tak więc wykładnia 

celowościowa prowadzi do wniosku, iż tajność głosowania powinna gwarantować zabezpieczenie 

głosujących przed ewentualnymi naciskami także poprzez objęcie poufnością samego faktu oddania 

głosu. Dlatego w punkcie I.4.c Kodeksu Dobrych Praktyk Referendalnych przyjętego przez agendę 

Rady Europy Komisję na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisję Wenecką) rekomenduje się 

państwom członkowskim utajnienie listy głosujących, mimo że wobec konieczności osobistego udania 

się do lokalu wyborczego utrzymanie w tajemnicy faktu głosowania nie może być pełne. Tymczasem w 

art.60 ustawy o referendum lokalnym ustawodawca nakazuje przekazanie dokumentacji referendalnej, 

w tym listy osób które pobrały karty do głosowania w depozyt organowi wykonawczemu gminy, 

czyli osobie której referendum odwoławcze dotyczyło. Zważywszy fakt, iż Hanna Gronkiewicz-Waltz, a 

także premier Donald Tusk i prezydent Bronisław Komorowski publicznie wzywali do absencji, tajność 

udziału w głosowaniu wobec ponad 200.000 osób zatrudnionych w sektorze publicznym w Warszawie 

staje się istotnym elementem wpływającym na poziom frekwencji, a więc ważność referendum. Do 

jego ważności zabrakło 45.698 głosów. Nie jest ważne, czy zagrożenie ujawnieniem zachowań 

wyborczych realnie się zmaterializowało czy też nie – wobec rangi tajności głosowania powszechnego 

nadanej przez Prawodawcę począwszy od Konstytucji, ograniczenie tej jednej z kluczowych zasad 

państwa prawa czyni głosowanie, w którym absencja merytorycznie wpływa na jego wynik nieważnym. 

W związku z powyższym art.60 ustawy o referendum lokalnym stoi w sprzeczności z art.2 Konstytucji, a 

co za tym idzie, referendum przeprowadzone przy jego zastosowaniu (komisje obwodowe przekazały 

już listy głosujących Hannie Gronkiewicz-Waltz) z powodu naruszania zasady tajności jest nieważne. 
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ad.4 

 

W trakcie przygotowania i przeprowadzenia referendum naruszony został art. 13 w zw. z art. 12 § 12 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i z zw. z art. 1 

ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, na mocy którego Prezydent m. 

st.Warszawy i Komisarz Wyborczy zobligowani byli do poinformowania mieszkańców Warszawy o 

zmianach w podziale na stałe obwody glosowania. Jest to podstawowy obowiązek wskazanych 

organów, istotny z punktu widzenia zapewnienie realizacji uprawnienia gwarantowanego Konstytucją 

RP do decydowania w drodze referendum o sprawach istotnych dla społeczeństwa, w tym przypadku 

odwołania organu – Prezydent m. st. Warszawy.  

   

Wskazane przepisy nakładają na Prezydent m. st. Warszawy, a w razie jej bierności – na Komisarza 

Wyborczego - obowiązek poinformowania w sposób zwyczajowo przyjęty o zmianach w podziale na 

stałe obwody glosowania. Brak zwyczajowo przyjętych form komunikowania obwieszczeń wyborczych 

– poprzez ich rozplakatowanie w miejscach publicznych ogólnodostępnych (przystankach komunikacji 

miejskiej) oraz urzędach, wobec dokonanych przez organy samorządowe zmian w obwodach 

glosowania, w rzeczywistości uniemożliwiło mieszkańcom Warszawy, którzy pozbawieni zostali prawa 

do informacji, wzięcia udziału w referendum.  

 

Celem potwierdzenia powyższego zarzutu wnioskuję o zwrócenie się do Prezydent m.st.Warszawy lub 

Komisarza Wyborczego o informację na temat wielkości zleconego nakładu druku obwieszczeń 

wyborczych dotyczących referendum oraz taką samą informację odnośnie wyborów do samorządu w 

2010 r. Nadto wnioskuję wystąpienie o dodatkową informację w postaci danych na temat wagi 

makulatury pochodzącej z niewykorzystanych  obwieszczeń wyborczych oddanej przez m.st.Warszawa 

do punktu skupu  lub innego odbiorcy po wyborach samorządowych w 2010 i po referendum 

(względnie ilość makulatury w postaci niewykorzystanych obwieszczeń wyborczych) obecnie jeszcze 

składowanej w m.st.Warszawa. 

 

Powyższe uchybienie miało istotny wpływ na ważność referendum, albowiem rutynowo obwieszczenia 

służą nie tylko informacji, ale pośrednio zachęcają do udziału w referendum. Brak obwieszczeń 

przyczynił się do niskiej frekwencji, a przez to wpłynął na wynik referendum. 

 

W związku z powyższym wnioskuję jak na wstępie. Ewentualne zwrócenie się po dodatkowe 

informacje do Prezydent m.st.Warszawy oraz z zapytaniem do Trybunału Konstytucyjnego nie uchybi 

terminowi o którym mowa w art.66 ust.3 url albowiem Sąd Okręgowy jest zobowiązany do zajęcia się 

protestem, a nie jego ostatecznego rozstrzygnięcia. 

 

 

 

 

Załącznik:  

― kopia dowodu osobistego 


