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Szanowny Panie Ministrze,
Z informacji przekazanych opinii publicznej przez Wiceprezesa Rady Ministrów,
Ministra Aktywów Państwowych Pana Jacka Sasina wynika, że Państwowa Wytwórnia
Papierów Wartościowych już rozpoczęła druk kart wyborczych w związku z zarządzonymi
na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Druk ten został
rozpoczęty decyzją Prezesa Rady Ministrów wydaną na podstawie ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.). Z informacji tych wynika też, że druk owych kart do
głosowania odbywa się według wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą.
Pragnę jednak zauważyć, że z art. 3 ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach
przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych w 2020 r. (druk senacki nr 99), będącej aktualnie przedmiotem prac
legislacyjnych w Senacie RP, wynika, że to minister właściwy do spraw aktywów
państwowych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze
rozporządzenia wzór karty do głosowania, w tym sposób oznaczenia jej autentyczności.
W związku z tym, jeśli ustawa będąca obecnie przedmiotem prac senackich zostanie
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uchwalona i podpisana przez Prezydenta RP, pojawi się oczywisty problem czy już
wydrukowane karty do głosowania będą odpowiadały nowemu stanowi prawnemu, w tym
temu, że w świetle będących przedmiotem prac legislacyjnych przepisów, to nie Państwowa
Komisja Wyborcza, lecz administracja rządowa wraz z Pocztą Polską będą rzeczywistym
organizatorem wyborów.
Przypomnieć zaś należy, że zgodnie z art. 40 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) na karcie do głosowania
w wyborach na Prezydenta RP drukuje się odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej.
W związku z tym pojawia się zasadniczy problem, czy PKW swoją pieczęcią może na
karcie do głosowania autoryzować wybory, jeśli nie jest ich głównym organizatorem.
Opinia w tym zakresie będzie należała do samej PKW uczestniczącej w procesie
wydawania rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 9 przygotowywanej ustawy. Nie
można jednak wykluczyć, że już choćby z tego powodu wzór karty do głosowania nie
będzie mógł odpowiadać dotychczasowym wymogom wynikającym z prawa wyborczego.
W związku z powyższym, stosownie do art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627) zwracam się do Pana
Ministra o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie.

Łączę wyrazy szacunku
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
/-podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Pan Sylwester Marciniak
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
ePUAP

-2-

