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VII.511.26.2020.PKR

Szanowny Panie Prezesie,

w dniu 16 kwietnia 2020 r. Prezes Rady Ministrów, działając na podstawie art. 11 

ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 2a i 3 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. 

374,567 i 568) oraz w zw. z art. 104 kpa polecił Poczcie Polskiej S.A. w Warszawie 

realizację działań w celu przeciwdziałania COVID-19, polegających na podjęciu i realizacji 

niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r., w trybie korespondencyjnym, 

w szczególności poprzez przygotowanie struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnej 

infrastruktury oraz pozyskanie koniecznych zasobów materialnych kadrowych (dalej jako: 

decyzja lub decyzja Prezesa Rady Ministrów). 

Rzecznik Praw Obywatelskich, stojąc na straży praw i wolności obywatelskich, 

postanowił skorzystać z przysługujących mu uprawnień i zaskarżyć do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego decyzję wydaną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 16 kwietnia 

2020 r. W dniu 29 kwietnia 2020 r. Rzecznik złożył skargę za pośrednictwem Prezesa Rady 

Ministrów. 

Warszawa, 30-04-2020 r.

Pan
Wojciech Mazur
Prezes Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie
ePUAP
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Z uwagi jednak na uzasadnione obawy oraz ogromne ryzyko związane 

z brakiem pewności co do niezwłocznego przekazania tej skargi wraz z aktami sprawy 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Rzecznik zdecydował się 

niniejszym, mając na względzie potrzebę skutecznej ochrony praw obywatelskich 

wywodzoną z art. 208 ust. 1 oraz art. 184 Konstytucji RP w związku z art. 8 

Konstytucji RP, przekazać skargę również bezpośrednio Wojewódzkiemu Sądowi 

Administracyjnemu w Warszawie.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, do rozpoznania wniosku 

o wstrzymanie w całości wykonania zaskarżonej decyzji (art. 61 § 3 p.p.s.a.) nie jest 

konieczne, by Wojewódzki Sąd Administracyjny dysponował aktami postępowania 

przekazanymi przez Prezesa Rady Ministrów.

Rzecznik Praw Obywatelskich powołany jest do ochrony praw i wolności człowieka 

i obywatela, określonych w Konstytucji RP oraz innych aktach normatywnych1. 

Problematyka prawa wyborczego pozostaje w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Konieczność zapewnienia obywatelom bezpiecznego i zgodnego z normami 

konstytucyjnymi głosowania w wyborach prezydenckich w czasach pandemii SARS-CoV-

2, a także monitorowanie działań podejmowanych przez organy władzy publicznej 

w związku z tymi wyborami, mają fundamentalne znaczenie dla właściwego 

funkcjonowania demokratycznego państwa i ochrony praw obywatelskich, dlatego znajdują 

się w sferze szczególnego zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Decyzja wydana przez Prezesa Rady Ministrów narusza porządek prawny 

Rzeczpospolitej Polskiej i wpływa negatywnie na prawa obywatelskie. W szczególności 

należy mieć na uwadze, iż brak wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji narazi zdrowie 

publiczne oraz zniweczy skutki osiągnięte poprzez wprowadzone w ostatnich tygodniach 

ograniczenia w celu zwalczania pandemii. Nie wiadomo także jak organizacyjnie miałyby 

przebiegać wybory w trybie korespondencyjnym na tak szeroką skalę w związku z brakiem 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie. Wydawanie poleceń w tym 

przedmiocie przez Prezesa Rady Ministrów Poczcie Polskiej S.A., w czasie gdy pandemia 

nie została jeszcze zatrzymana, naraża obywateli na dramatyczne niebezpieczeństwo 

1 Art. 208 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 627).
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zdrowotne i może doprowadzić do nieodwracalnych skutków w sferze prawnej i faktycznej. 

Realizacja niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej może w tym konkretnym 

przypadku może być tragiczna w skutkach zarówno w odniesieniu do całego polskiego 

społeczeństwa, jak i każdej z osób i rodzin z osobna.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę uprzejmie o przyjęcie skargi oraz rozpoznanie 

wniosku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie o wstrzymanie w całości 

zaskarżonej decyzji na podstawie przekazanych przeze mnie dokumentów.

Łączę wyrazy szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

Załączniki: 
1. skarga do WSA, 
2. decyzja Premiera, 
3. Pismo Poczty Polskiej S.A.
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