Warszawa, 02-06-2020 r.

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Adam Bodnar

VII.6060.26.2020.MM

Pan
Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
ePUAP

Szanowny Panie Ministrze,

w wystąpieniu z dnia 11 maja 2020 r. (kopia w załączeniu) zwróciłem się do Prezesa
Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego z prośbą o udostępnienie informacji
o kosztach poniesionych w związku z organizacją wyborów korespondencyjnych w dniu 10
maja 2020 r.
W mojej ocenie nie budzi wątpliwości, że informacja o kosztach poniesionych ze
środków

publicznych

w

związku

z

przygotowaniami

do

organizacji

wyborów

korespondencyjnych stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 61 Konstytucji RP
i przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1429 ze zm.). Zagwarantowane w Konstytucji RP prawo dostępu do
informacji publicznej jest jednym z podstawowych instrumentów zapewniających
aktywność obywateli w życiu publicznym i możliwość sprawowania społecznej kontroli nad
organami państwa. Korzystanie z prawa dostępu do informacji jest też istotnym narzędziem
wykorzystywanym w pracy dziennikarzy, których działalność ma znaczenie dla realizacji
prawa obywateli do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, o którym mowa w art.
54 Konstytucji RP. W związku z obowiązującym obecnie stanem epidemii i kluczowym
znaczeniem wyborów prezydenckich w polskim systemie ustrojowym zapewnienie
obywatelom dostępu do rzetelnych informacji o działaniach organów publicznych
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i ponoszonych z tego tytułu kosztach należy uznać za szczególnie istotne. Z uwagi na
fakt, że wybory prezydenckie nie zostały przeprowadzone w dniu 10 maja 2020 r.,
konieczne jest zapewnienie opinii publicznej możliwości oceny gospodarności
poniesionych dotychczas wydatków ze środków publicznych. Do Rzecznika Praw
Obywatelskich są kierowane wnioski obywateli w tej sprawie.
W odpowiedzi na moje wystąpienie pismem z dnia 27 maja 2020 r. (kopia
w załączeniu) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Michał Dworczyk
poinformował mnie, że w decyzji Prezesa Rady Ministrów polecającej Polskiej Wytwórni
Papierów

Wartościowych

S.A

realizację

zadań

polegających

na

wydrukowaniu

odpowiedniej liczby kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz
oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania niezbędnych do
przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.
wskazano ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako odpowiedzialnego za zawarcie
umowy ze spółką. Finansowanie realizacji poleceń miało nastąpić z części budżetowej,
której dysponentem jest minister zgodnie z zawartą umową.
Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o 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 z uprzejmą prośbą o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących
sposobu wykonania wskazanej przez Szefa KPRM umowy i udostępnienie informacji
o kosztach wydrukowania odpowiedniej liczby kart do głosowania, instrukcji głosowania
korespondencyjnego oraz oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do
głosowania niezbędnych do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach
Prezydenta RP w 2020 r.
Z wyrazami szacunku
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
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