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Forma reklamacji: reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

Zakres: Każdy może wnieść do organu wykonawczego gminy reklamację na niepra-

widłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:

Katalog ten ma więc charakter otwarty.

Wójt rozpatruje reklamację w terminie trzech dni od dnia jej wniesienia i wydaje decy-

zję w sprawie. Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wnoszącemu re-

klamację, a gdy dotyczy ona innych osób – także tym osobom. Na decyzję nieuwzględ-

niającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację 

bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie trzech dni od dnia 

doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta do właściwego miejscowo sądu 

rejonowego (zob. postanowienie SN z 26.11.2015 r., III SW 112/15, LEX nr 2051088). 

Przekazanie spraw dotyczących usunięcia nieprawidłowości w rejestrze wyborców są-

dowi powszechnemu daje skarżącemu skuteczniejszą ochronę. „Sądy administracyjne 

orzekają bowiem w sposób kasacyjny, nie mogłyby więc wprost rozstrzygać o ewentu-

alnym usunięciu nieprawidłowości. Może to czynić sąd powszechny. Sąd ten nie roz-

strzyga bezpośrednio o legalności zaskarżonej decyzji z konsekwencjami polegającymi 

na przykład na jej uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności, ponieważ te kompetencje są 

zastrzeżone dla sądów administracyjnych (art. 145 § 1 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm. 

Decyduje natomiast o prawie do usunięcia nieprawidłowości i swoim merytorycznym 

orzeczeniem może nakazać sprostowanie nieprawidłowości lub nie uwzględnić tego 

żądania” – tak A. Kisielewicz [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisiele-

wicz, F. Rymarz, Kodeks…

W piśmiennictwie słusznie wskazuje się, że rejestr wyborców, jako dokument publiczny, 

zawierający określone dane osobowe wyborców, potwierdza ich prawo do wybierania 

i prawo do wybieralności. „Ma zatem istotne znaczenie prawne dla wyborców i dlatego 
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nieprawidłowości w rejestrze mogą ważyć na ich prawie do udziału w wyborach. Z tego 

względu ustawodawca przyznaje prawo do domagania się usunięcia tych nieprawidłowo-

ści, w postaci reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców i później – skargi 

do sądu powszechnego. (…) Trzeba podkreślić, że korzystanie z prawa do domagania 

się usunięcia nieprawidłowości w rejestrze wyborców jest bezpośrednio warunkowane 

prawem wglądu do rejestru, o którym mowa w art. 18 § 12 k. wyb. Nie można by bo-

wiem mówić o przysługującym każdemu realnym prawie do reklamacji i do skargi na 

nieprawidłowości w rejestrze, jeżeli jawność rejestru byłaby ograniczona do prawa do-

magania się informacji o danych dotyczących bezpośrednio wnioskującego o dostęp do 

rejestru” – zob. A. Kisielewicz [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisiele-

wicz, F. Rymarz, Kodeks…

Prawo do wniesienia reklamacji odpowiednio do wójta albo do innego organu, który 

sporządził spis wyborców, przysługuje każdemu (zob. art. 37 § 1 k.w.). Nie  trzeba 

wykazywać żadnego interesu prawnego. Przysługuje zatem każdemu, kto uzyskał 

pośrednie informacje o wpisie dotyczącym jego osoby i uznaje te informacje za nie-

zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Nieprawidłowości w spisie można jednak za-

rzucić w wypadku posiadania dostępu do spisu. Wyborca ma dostęp do spisu na 

zasadach określonych w art. 36 k.w. i w zakresie tam wyznaczonym. Oznacza to, 

że między 21. a 8. dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić 

w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie 

uwzględniony. Spis wyborców jest do wglądu w urzędzie gminy. Do obowiązków 

wójta należy powiadamianie wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządze-

niu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania. Regulacje te stosuje 

się odpowiednio do innych niż gmina organów, które sporządziły spis wyborców.

Tryb wniesienia: Reklamację można wnieść na piśmie lub ustnie do protokołu. Musi ona 

zawierać konkretny zarzut. „Reklamację można wnieść w interesie własnym, jak i w in-

teresie innego wyborcy lub w interesie publicznym (np. przeciwko umieszczeniu w spisie 

osoby nieposiadającej czynnego prawa wyborczego)” – tak B. Banaszak, Kodeks…, s. 75.

Wójt rozpatruje reklamację i wydaje stosowną decyzję w sprawie uwzględnienia lub 

nieuwzględnienia reklamacji. Terminy rozpatrzenia reklamacji i wniesienia skargi 

do sądu rejonowego wynoszą w tym przypadku dwa dni.
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Wariant. Wyborcy przebywający na polskich statkach morskich znajdujących się 

w podróży w dniu wyborów wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez 

kapitana statku. Natomiast wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne 

polskie paszporty lub obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi 

posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość wpisywani 

są do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula.

Reklamacje w sprawach spisu wyborców dotyczącego wyżej wskazanych osób roz-

patrują niezwłocznie odpowiednio kapitan statku albo konsul. Od decyzji podjętych 

w tych sprawach nie przysługuje środek prawny.
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