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Wprawdzie zrzeczenie się członkostwa w Państwowej Komisji Wyborczej - w trybie 

określonym w art. 158 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – następuje 

poprzez jednostronne oświadczenie woli, niemniej jednak - ze względu na szacunek dla urzędu, na 

którego wniosek nastąpiło moje powołanie do najwyższego organu wyborczego, to jest dla urzędu 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, i szacunek jakim darzę osobiście Panią Prezes - uważam za 

właściwe powiadomić w pierwszej kolejności o podjętej przeze mnie decyzji o zrzeczeniu się tego 

członkostwa właśnie Panią Prezes.  

Decyzję tę podjąłem w związku z oceną społeczną trudności w zakresie szybkiego ogłoszenia 

wyników wyborów, które to trudności zostały spowodowane awarią systemu elektronicznego 

wspomagania prac organów wyborczych. 

Według mojej najlepszej wiedzy, Państwowa Komisja Wyborcza nie jest odpowiedzialna z 

prawnego punktu widzenia ani za awarię systemu elektronicznego, ani za przebieg procedury 

wyłaniania podmiotu, który jest autorem tego systemu. Dawałem temu wyraz podczas wypowiedzi w 

trakcie konferencji prasowych PKW i jestem głęboko przekonany, że takie też będą ustalenia kontroli 

zarządzonych w Krajowym Biurze Wyborczym. 

Pomimo to, poczucie sędziowskiej godności i potrzeba ochrony pozycji ustrojowej naczelnego 

organu wyborczego skłania mnie do upublicznienia na najbliższej konferencji prasowej PKW 

oświadczenia, iż podjąłem już decyzję o rezygnacji z członkostwa w Państwowej Komisji Wyborczej 

niezwłocznie po ogłoszeniu wyników ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast w tych okręgach, w których przeprowadzenie takiego głosowania jest niezbędne. 

Uważam, że nie wolno mi podjąć decyzji o rezygnacji z członkostwa z datą dzisiejszą, mając na 

uwadze odpowiedzialność za dobro Państwa – ponowne głosowanie, które zostanie przeprowadzone 

w dniu 30 listopada 2014 r. jest integralną częścią wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 

r. i konieczne jest zatem  zakończenie przez ustawowo uprawniony organ prac związanych z tymi 

wyborami w składzie przewidzianym przez Kodeks wyborczy. Niemniej jednak decyzja, o której 

powiadamiam Panią Prezes, jest najgłębiej przemyślana i ostateczna, a słowo sędziego, to słowo 

sędziego. 

Pozostaję z najwyższym szacunkiem.  
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