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Pani 

Karina Buxakowska 

Przewodnicząca 

Okręgowej Komisji Wyborczej 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  

w Poznaniu 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

w odpowiedzi na pismo z 2 listopada 2021 r. znak: RKW.2105.2021 i zawarte tam 

zastrzeżenia dotyczące podjętej przez Krajową Komisję Wyborczą uchwały Nr 

6/21/VIII z dnia 23 października 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Okręgowej 

Komisji Wyborczej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu z dnia 12 października 

2021 r. w sprawie unieważnienia głosowania w rejonie LPOZ/46 - Lekarze miasta 

Poznania, przedstawiam poniżej moje stanowisko w sprawie tych zarzutów: 

 

Ad 1.  

Stosownie do § 10 ust. 1 pkt 3 Regulaminu wyborów Krajowa Komisja Wyborcza 

uchyla uchwały okręgowych komisji wyborczych dotyczące działań organizacyjnych 

określonych w pkt 2, podjęte z naruszeniem Regulaminu wyborów lub przepisów 

ustawy i przekazuje sprawy do ponownego rozpoznania. Wymóg przekazania sprawy 

do ponownego rozpoznania należy odnosić do takich uchwał okręgowych komisji 

wyborczych, które dotyczą czynności, muszą zostać zrealizowane w toku procedury 

wyborczej np. uchwała o ustaleniu listy członków rejonów wyborczych oraz liczby 

mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w tym rejonie. W przypadku 

uchylenia takich uchwał nie ulega wątpliwości, że powinny one zostać na nowo podjęte 

w sposób i w treści odpowiadającej wymogom ustawy i Regulaminu wyborów. Takich 
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sytuacji dotyczyć będzie rozstrzygnięcie w zakresie przekazania sprawy do 

ponownego rozpoznania. Nie można jednak zastosować przepisu o przekazaniu 

sprawy do ponownego rozpoznania w przypadku podjęcia przez okręgową komisję 

wyborczą uchwały bez jakiejkolwiek podstawy prawnej – istotą takiego uchybienia 

przepisów ustawy o izbach lekarskich i Regulaminu wyborów jest sam fakt podjęcia 

takiej uchwały, zatem sanacją stanu prawnego jest jej usunięcie z porządku prawnego 

oraz uchylenie jest następstw i skutków prawnych. Krajowa Komisja Wyborcza nie 

mogła przekazać „sprawy” do ponownego rozpoznania, bo w przedmiotowej sytuacji 

ową sprawą był wniosek o podjęcie przez OKW WIL uchwały nieprzewidzianej treścią 

ustawy ani Regulaminu wyborów o unieważnieniu głosowania. Nie sposób przekazać 

takiej sprawy do ponownego rozpoznania albowiem OKW WIL w ogóle nie powinna 

podejmować działań, do których nie ma umocowania prawnego. Kwestia skutków 

uchwały nr 6/21/VIII KKW została wyczerpująco opisana w uzasadnieniu tej uchwały. 

 

Ad 2. 

W dniu 14 października 2021 r. zwróciłem się do Pani doktor o przekazanie zarówno 

uchwały OKW WIL jak i innych dokumentów dotyczących jej podjęcia. Nastąpiło to 

ponad tydzień przed terminem posiedzenia Krajowej Komisji Wyborczej, o którym była 

Pani poinformowana. Pomimo, że zarówno ja, jak i pracownik biura NIL obsługujący 

Krajową Komisję Wyborczą wskazywaliśmy w rozmowach telefonicznych z Panią 

Doktor potrzebę przekazania tej dokumentacji przed posiedzeniem Krajowej Komisji 

Wyborczej, podczas którego będą omawiane działania OKW WIL dotyczące wyborów 

w rejonie wyborczym LPOZ/46 - Lekarze miasta Poznania, Pani Doktor nie przekazała 

do dnia posiedzenia żadnej dokumentacji dotyczącej tej sprawy. 

Nie pamiętam, aby w podobny sposób zlekceważone zostały prośby Krajowej Komisji 

Wyborczej kierowane do przewodniczących innych okręgowych komisji wyborczych. 

W tym stanie rzeczy Krajowa Komisja Wyborcza swe ustalenia oparła w znacznej 

części na informacjach przekazanych przez Panią Doktor ustnie na posiedzeniu 

Krajowej Komisji Wyborczej – w ten sposób ustalona została także treść uchwały OKW 

WIL z 12 października 2021 r. Zastrzeżenia dotyczące tego, że na posiedzeniu 

Krajowej Komisji Wyborczej nie występowała Pani, jako Przewodnicząca OKW WIL 

tylko jako członek Krajowej Komisji Wyborczej są zaskakujące. Pani Doktor przekazała 

Krajowej Komisji Wyborczej w trakcie tego posiedzenia informacje dotyczące 
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powodów, okoliczności i skutków uchwały OKW WIL, odpowiadała Pani na pytania 

Koleżanek i Kolegów, odczytała Pani treść uchwały OKW WIL i przedstawiła 

argumentację, która w Pani ocenie uzasadniała jej podjęcie. Informacje te posiadała 

Pani z racji pełnienia funkcji Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej, dlatego 

zarzucanie, że wszystkie te działania wykonywała Pani, jako członek Krajowej Komisji 

Wyborczej, a nie jako Przewodnicząca OKW WIL są zdumiewające. Raz jeszcze 

podkreślę, że gdyby Pani Doktor przekazała na moją prośbę dokumenty związane 

z podjętą przez OKW WIL uchwałą, wówczas Krajowa Komisja Wyborcza mogłaby 

oprzeć się w większej mierze na treści tych dokumentów posiłkując się jedynie 

dodatkowymi informacjami przedstawianymi przez Panią na posiedzeniu Krajowej 

Komisji Wyborczej. Odnośnie Pani stwierdzenia, że nie brała Pani udziału 

w głosowaniu uchwały nr 6/21/VIII Krajowej Komisji Wyborczej przypomnę, że uchwały 

Komisji są podejmowane większością głosów i warunkiem ich ważności nie jest 

jednomyślność czy udział w głosowaniu wszystkich jej członków. 

 

Ad 3. 

Przywoływanie przez Panią faktu, że Krajowa Komisja Wyborcza nie zapoznała się 

przed podjęciem uchwały nr 6/21/VIII Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 

23 października 2021 r. z żadnymi dokumentami dotyczącymi uchwały OWK WIL 

wydaje się niestosowne z uwagi na to, że powodem tego stanu rzecz było to, że wbrew 

skierowanej do Pani prośby, a także wbrew utrwalonej praktyce współpracy Krajowej 

Komisji Wyborczej z okręgowymi komisjami wyborczymi, nie przekazała Pani żadnej 

dokumentacji przed posiedzeniem Krajowej Komisji Wyborczej.  

 

Ad 4. 

W przypadku otrzymania przez OKW WIL informacji o tym, że w jednym przypadku 

wystąpić mogła nieprawidłowość przy pakowaniu pakietów wyborczych polegająca na 

zamieszczeniu w tym pakiecie karty do głosowania z innego rejonu niż rejon, do 

którego wysłany został ten pakiet wyborczy, OKW WIL powinna taką nieprawidłowość 

odnotować i procedować w trybie przewidzianym w § 29 Regulaminu wyborów 

i ewentualnie uznać, że zasadne jest wniesienie protestu wyborczego celem oceny 

przez niezawisły sąd lekarski stwierdzonej nieprawidłowości i jej wpływu na wynik 

wyborów. Jako alternatywną drogę wskazano Pani możliwość dostarczenia osobie, 
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która zgłosiła fakt otrzymania niewłaściwej karty do głosowania, prawidłowej karty 

i potwierdzenie tej czynności stosownym protokołem. Takie rozwiązanie pozwoliłoby 

osobie, która chciała skorzystać z czynnego prawa wyborczego w drodze 

korespondencyjnej a nie mogła tego zrobić z uwagi na otrzymaną niewłaściwą kartę 

do głosowania, na oddanie ważnego głosu w drodze korespondencyjnej. Pomimo 

wyżej wskazanych rozwiązań OKW WIL podjęła uchwałę o unieważnieniu głosowania 

w tym rejonie, do czego nie ma żadnych podstaw prawnych na gruncie ustawy o izbach 

lekarskich i Regulaminu wyborów. 

 

Ad 5. 

Krajowa Komisja Wyborcza jest uprawniona do uchylania uchwał okręgowych komisji 

wyborczych dotyczących działań organizacyjnych podjętych z naruszeniem 

Regulaminu wyborów lub przepisów ustawy. Uchylenie bezprawnej uchwały 

unicestwia jej skutki, a możliwość przeprowadzenia ponownych wyborów w rejonie 

wyborczym określa wyłącznie Regulamin wyborów, a nie swobodną decyzją okręgowa 

komisja wyborcza czy Krajowa Komisja Wyborcza. Tak jak OKW WIL nie miała 

podstaw prawnych do unieważnienia trwającego głosowania, tak nie miała również, 

w myśl Regulaminu, prawa do zarządzenia ponownego głosowania tym rejonie 

w związku z podjętą bezprawnie uchwałą unieważniającą poprzednie głosowanie. 

W uzasadnieniu uchwały nr 6/21/VIII Krajowej Komisji Wyborczej przypomniane 

zostały regulacje określające, kiedy może dojść do ponownych wyborów w rejonie 

wyborczym. 

 

Ad 6. 

Brak kworum w głosowaniu w rejonie wyborczym LPOZ/46 - Lekarze miasta Poznania, 

na etapie, na jakim głosowanie to zostało przerwane uchwałą OKW WIL, nie był 

podstawą uchylenia tej uchwały przez Krajową Komisję Wyborczą. Kwestia ta została 

jednak przez Komisję uznana za istotną okoliczność towarzyszącą sprawie, dlatego 

zostało to opisane w uzasadnieniu uchwały nr 6/21/VIII. 

 

Ad 7. 

Krajowa Komisja Wyborcza nie jest ciałem o charakterze dochodzeniowo-śledczym 

i nie prowadzi działań tego rodzaju. Ustalanie czy zamiana kart do głosowania 
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w pakiecie wyborczym była czyimś świadomym działaniem mającym zakłócić przebieg 

wyborów wymyka się ocenie pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi 

przeprowadzania wyborów. Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że pomimo przywołania 

przez Panią w korespondencji kierowanej w ostatnich dniach do Krajowej Komisji 

Wyborczej występujących od początku 2021 r. problemów w działaniu OKW WIL 

związanych m.in. z postawą czy działaniami Prezesa ORL WIL, to takich problemów 

Pani nie sygnalizowała wcześniej. Jest to o tyle zaskakujące, że w trakcie posiedzeń 

Krajowej Komisji Wyborczej, w których brała Pani udział, ustalaliśmy, że Komisja 

wystąpi do wszystkich przewodniczących okręgowych komisji wyborczych z prośbą 

o sygnalizację ewentualnych problemów w organizacji wyborów. Żadnych problemów 

z warunkami pracy OKW WIL nie sygnalizowała Pani w odpowiedzi na ww. pismo, 

które wysłane zostało do wszystkich okręgowych komisji wyborczych w sierpniu br. 

Nie zgłaszała Pani problemów także podczas specjalnego posiedzenia Krajowej 

Komisji Wyborczej z przewodniczącymi okręgowych komisji wyborczych 

zorganizowanego w maju br. właśnie w celu omówienia ewentualnych problemów czy 

kwestii bieżących związanych z procedurą wyborczą. 

 

Ad 8. 

Okręgowe komisje wyborcze są właściwe w sprawach organizowania 

i przeprowadzania procedury wyborów, nadzorowania i ogłaszania wyników wyborów, 

lecz z tak ogólnego przepisu kompetencyjnego nie sposób wywodzić prawa do 

unieważniania głosowania w jego trakcie. Idąc tym tokiem rozumowania można byłoby 

uznać, że nadzór ten rozciąga się również na działania po ogłoszeniu wyników 

wyborów i prowadzić może do konkurencji kompetencji okręgowej komisji wyborczej 

(bliżej niedookreślonej) do kompetencji sądów lekarskich rozpoznających ewentualne 

protesty wyborcze. W tym kontekście warto zauważyć, że kwestionowanie aktów 

wyborczych w drodze protestów wyborczych ma wyraźne źródła w przepisach ustawy 

i Regulaminu wyborów. Tymczasem działanie podjęte przez OKW WIL – 

unieważnienie głosowania – nie ma podstawy prawnej tak w ustawie jak i Regulaminie 

wyborów. Potrzeba inicjowania sądowej kontroli prawidłowości wyborów przez 

przewodniczącego komisji wyborczej w przypadku wystąpienia nieprawidłowości 

w toku wyborów, którą Pani oceniła jako absurdalną, jest natomiast wprost 

przewidziana w § 29 ust. 4 Regulaminu. 
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Ad 9. 

Uchwała nr 6/21/VIII Krajowej Komisji Wyborczej została podjęta w dniu 23 

października 2021 r. na posiedzeniu Komisji, w Pani obecności. Sporządzenie 

pisemnego uzasadnienia tej uchwały wymagało czasu, co z kolei uniemożliwiło 

szybkie opatrzenie tej uchwały podpisem Sekretarza Komisji. Z uwagi na pilność 

sprawy, która skłaniała do jak najszybszego przedstawienia OKW WIL zarówno 

rozstrzygnięcia Komisji, jak i przede wszystkim jego powodów oraz skutków, treść 

uchwały została Pani przesłana niezwłocznie po jej ustaleniu pomimo braku podpisu 

Sekretarza Komisji. Jednocześnie wskazuję, że uchwała ta została już opatrzona 

podpisami zgodnie z wymogiem Regulaminu działania Krajowej Komisji Wyborczej 

i taki egzemplarz uchwały przesyłam w załączeniu. 

         Z poważaniem,                                   

                 
          Przewodniczący  
Krajowej Komisji Wyborczej  
 
 
 
 
 
 

Zał. uchwała nr 6/21/VIII Krajowej Komisji Wyborczej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości:  dr Artur de Rosier 
   Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
   Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 
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