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Szanowny Panie Przewodniczący,

Rzecznik Praw Obywatelskich monitorował kwestię przeprowadzenia wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie w kontekście zagwarantowania 

konstytucyjnych praw wyborczych w trudnym czasie walki z wirusem COVID-19. Do 

Biura RPO wpłynęło w tym zakresie kilkaset skarg i sygnałów od obywateli i organizacji 

społecznych. Każda z nich była analizowana. 

Chciałbym zwrócić uwagę Państwowej Komisji Wyborczej na pismo Polskiej 

Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej z dnia 21 lipca 2020 

roku (sygn. PFZ/W/221/2020) do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym podniesiona 

została problematyka głosowania w niektórych odrębnych obwodach głosowania 

utworzonych w Domach Pomocy Społecznej. Przytoczono w nim sygnały wskazujące na 

możliwość występowania nieprawidłowości obejmujących m.in. procedurę powoływania 

obwodowych komisji wyborczych, a także przeprowadzenia głosowania (przesyłam 

uprzejmie kopię pisma w załączeniu). Problematyka była również przedmiotem publikacji 

w mediach. 

Warszawa, 31-07-2020 r.

Pan
Sylwester Marciniak
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
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W związku z powyższym, 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 

Państwowej Komisji Wyborczej z uprzejmą prośbą o opinię dotyczącą przedstawionych w 

piśmie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej 

sygnałów o potencjalnych nieprawidłowościach występujących w obwodach głosowania 

utworzonych w Domach Pomocy Społecznej. Będę także bardzo wdzięczny za informację, 

czy do Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych, czy Krajowego Biura 

Wyborczego napływały inne, podobne sygnały i czy były przedmiotem ewentualnych 

postępowań wyjaśniających. 

Będę zobowiązany również za przedstawienie Rzecznikowi Praw Obywatelskich 

opinii i oceny Komisji dotyczącej kwestii szerszych, systemowych, a więc regulacji prawnej 

i praktyki: powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w 

Domach Pomocy Społecznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (w tym tak istotnych kwestii jak ich skład, 

struktura i liczebność), a także m.in. możliwości wyznaczania i pełnienia przy nich swoich 

funkcji przez mężów zaufania i obserwatorów społecznych. 

 

Bardzo liczę na pomoc Pana Przewodniczącego i opinię Państwowej Komisji 

Wyborczej. 

Zał. 1. 

Łączę wyrazy szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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