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Szanowny Panie Marszałku, 

 

 W imieniu Związku Samorządów Polskich zwracam się do Pana Marszałka z apelem  

o pilne zakończenie prac nad ustawą dotyczącą szczególnych zasad przeprowadzania 

głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, która aktualnie jest procedowana w Senacie 

Rzeczpospolitej Polskiej ponad 20 dni. 

 Istniejący w chwili obecnej stan niepewności co do sposobu i formy przeprowadzenia 

wyborów Prezydenta RP w 2020  roku i niepotrzebne spory, które toczą  między sobą organy 

konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, powodują, że małe i średnie samorządy gminne 

znajdują się obecnie w sytuacji, która nie  daje  pewności  co  do  sposobu,  w  jaki  mają  

przygotować  się  do  wyborów,  a  w  szczególności  nie  dają możliwości odpowiedniego 

przygotowania lokali wyborczych i zapewnienia niezbędnych środków bezpieczeństwa  

w sytuacji zagrożenia epidemicznego. 

Zwłoka przy tworzeniu przepisów prawnych przez Senat RP wynikająca  

z politycznych ambicji i niepotrzebnych sporów  oraz negatywne ich konsekwencje, 

wymierzone są bowiem w naszej ocenie przede wszystkim   w   obywateli   Rzeczypospolitej   

Polskiej   i  samorządy,   które   zobligowane   są   w   aktualnie obowiązującym systemie 

prawnym do przygotowania infrastruktury służącej do przeprowadzenia wyborów. 

Szybkie przeprowadzenie  procedury  legislacyjnej  dotyczącej  powyższej  ustawy   

i ostateczne  ustalenie sposobu   i   formy   przeprowadzenia   wyborów,   niezależnie    

od   tego   czy   odbędą   się   one   w   trybie korespondencyjnym  czy  też  według  aktualnie  

obowiązujących  zasad,  umożliwiłoby  przygotowanie  się samorządów  w  odpowiedni  

sposób  do  przeprowadzenia  wyborów,  a  w  szczególności,  co  podkreślamy  ze szczególną 

mocą, do ewentualnego przygotowania lokali wyborczych i środków technicznych 

zabezpieczających zdrowie i bezpieczeństwo wyborców oraz członków komisji wyborczych. 

W naszej ocenie, w aktualnej sytuacji potrzebna jest szybka decyzja związana  

z przeprowadzeniem wyborów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dlatego jeszcze 

raz apelujemy o wzniesienie się nad polityczne podziały i partykularne interesy. 

 
 

Z wyrazami szacunku 

 

Adam Ciszkowski 

Prezes 
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