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Szanowny Panie Premierze,

z zaniepokojeniem monitoruję procedurę organizowania wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. w kontekście 

gwarantowania obywatelom konstytucyjnych praw w trudnym czasie walki z wirusem 

COVID-19.

Obserwuję aktualne prace nad zmianami w prawie wyborczym, m.in. prace 

legislacyjne nad uchwaloną przez Sejm RP dnia 6 kwietnia 2020 r. i przesłaną do Senatu RP 

ustawą o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk senacki nr 99, dalej jako: ustawa). 

W tym zakresie została przygotowana w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 

kompleksowa opinia prawna przekazana dnia 22 kwietnia 2020 r. Senatowi RP1. 

Pragnę zauważyć, że wspomniana ustawa, obejmująca kluczowe dla organizacji 

wyborów i realizacji praw wyborczych obywateli kwestie, po uchwaleniu przez Sejm RP 

i Senat RP oraz podpisaniu jej przez Prezydenta RP, miałaby wejść w życie nawet na 

jedynie kilka dni przed dniem wyborów zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 

1 Opinia dostępna jest na stronie RPO: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rpo-do-senatu-ws-glosowania-
korespondencyjnego

Warszawa, 24-04-2020 r.

Pan
Jacek Sasin
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Aktywów Państwowych
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Ustawa przewiduje tymczasem wydanie po wejściu w życie szeregu aktów 

wykonawczych dotyczących materii niezbędnej dla organizacji wyborów. Wiele z nich 

ma wydać minister właściwy do spraw aktywów państwowych, a dotyczyć mają one 

kwestii bardzo istotnych, wymagających wszechstronnej i szerokiej analizy (m.in. 

zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy rozporządzenie ministra właściwego do spraw aktywów 

państwowych ma określić m.in. szczegółowy sposób i tryb doręczania pakietów 

wyborczych do wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, 

izolacji lub izolacji w warunkach domowych itp.). Warto przy tym zauważyć, że do 

uregulowania pozostają kwestie skomplikowane nie tylko pod względem prawnym, ale 

i faktycznym – np. z uwagi na doniesienia publiczne o fakcie niedoręczania obecnie 

przesyłek pocztowych osobom przebywającym na kwarantannie przez Pocztę Polską S.A.2

Należy zauważyć również, że ustawa wskazuje również - w zakresie wydawania 

niektórych z rozporządzeń przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych – na 

konieczność zasięgnięcia opinii m.in. Państwowej Komisji Wyborczej (art. 3 ust. 9 ustawy), 

czy działania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia (art. 6 ust. 1 

ustawy).

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 

Premiera o informację, czy w Pana ocenie jest możliwe skuteczne, rzetelne przygotowanie 

aktów wykonawczych na kilka dni przed wyborami, w tym przy dokonaniu wskazanych 

ustawą działań (m.in. uzyskanie opinii i porozumienie z innymi organami).

Łączę wyrazy szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

2 Poczta Polska: specjalne procedury obsługi przesyłek osób przebywających na kwarantannie, https://media.poczta-
polska.pl/pr/500071/poczta-polska-specjalne-procedury-obslugi-przesylek-osob-przebywajacych-na-kwarantannie 
(dostęp: 23 kwietnia 2020 r.).
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