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dot. ustawy „o głosowaniu korespondencyjnym” 

(druk senacki nr 99) i zarządzonych wyborów prezydenckich 

 

Szanowny Panie Marszałku! 

Z należytą uwagą śledzę przebieg procesu legislacyjnego ustawy o szczególnych zasadach 

przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych w 2020 r. W Sejmie ustawa miała numer druku nr 328. Projekt wpłynął do 

Sejmu dnia 6 kwietnia 2020 r. i tego samego dnia przeszedł wszystkie 3 czytania, po czym 

projekt uchwalono i przekazano do Senatu, gdzie otrzymał on numer druku 99. W tym 

miejscu przytoczę słowa śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, senatora I kadencji, którego list 

był odczytany dnia 3 lipca 2009 roku podczas obchodów XX-lecia odrodzonego Senatu: Senat 

pełni funkcję izby refleksji i ta spokojna refleksja jest naszemu krajowi bardzo potrzebna.1  

Byłem kilkukrotnie członkiem obwodowych komisjach wyborczych (w wyborach 

samorządowych w 2014 roku, prezydenckich w 2015 roku, samorządowych w 2018 roku, 

europejskich w 2019 roku i parlamentarnych w 2019 roku), więc uważam, że mam pewne 

doświadczenie. Dlatego głosowanie korespondencyjne, które proponuje Sejm, nie 

przemawia do mnie. Poniżej przekażę Panu swoje przemyślenia na ten temat. 

Weźmy pod uwagę następujące dane. W Krakowie dnia 31 grudnia 2018 roku mieszkało 

771069 osób, w tym 634565 osób było dorosłych. Kartka spisu wyborców ma, z tego co 

pamiętam, 20 nazwisk. W takim wypadku spis wyborców w Krakowie (a według projektu tej 

ustawy będzie tam tylko jedna komisja) składałby się z 31729 kartek. Jedna kartka A3 ma 

powierzchnię 0,12474 m2 i przy przeciętnej gramaturze 80 g/m2 waży 9,9792 g, w 

przybliżeniu podajmy 9,98 g. Jednak spis nie będzie składać się z 1 kartki, a tak jak napisałem, 

z kilkudziesięciu ich tysięcy. Po wymnożeniu 31729 kartek x 9,98 g otrzymujemy liczbę 

316655,42 g ≈ 316,66 kg. Zakładając że 500 kartek ma wysokość ok. 5 cm, to taki spis 

wyborców miałby wysokość 317,3 cm. Tak, ponad 3 metry! Tyle ważyłby i mierzyłby spis 

wyborców w Krakowie przy tym założeniu, że w tak dużym mieście byłaby tylko jedna 
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komisja. Przeciętny ton encyklopedii ma ok. 1000 stron, taki spis wyborców moglibyśmy 

podzielić na jakieś 32 tomy, a co za tym idzie, korzystanie z niego musiałoby być niezależnie 

od liczby tomów mocno utrudnienie i prowadziłoby do znacznego spowolnienia pracy 

komisji. W przypadku jakichkolwiek pomyłek arytmetycznych, a takie pomyłki się zdarzają, 

trzeba liczyć wszystko od nowa. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie tego przy 

potencjalnie ponad 630 tys. kart. 

Mieszkam w (---) gminie M, w której pod koniec 2018 roku było 17820 mieszkańców, w tym 

13799 z nich było dorosłych i miało czynne prawo wyborcze. Taki spis miałby 690 kartek, 6,9 

kg i 6,9 cm wysokości. To zdecydowanie zbyt dużo, aby komisja pracowała sprawnie. 

Podobne liczby wystąpią w praktycznie wszystkich miastach i gminach w Polsce. 

Jeśli byśmy mieli prowadzić wybory w ten sposób, w jaki proponuje to zrobić Sejm, to pracy 

będzie dużo więcej. Każdy z członków komisji będzie miał ręce pełne roboty. Zacytuję post 

Pana Arkadiusza Kosińskiego, Burmistrza Gminy Brwinów2: 

„Wracając do pytania: na czym polegać będzie praca członków obwodowej komisji 

wyborczej (OKW)? 

1. W ostatnim tygodniu kwietnia Urzędnik Wyborczy zorganizuje dla członków OKW 

obowiązkowe szkolenia. W poprzednich wyborach było to 1 szkolenie dla 148 osób. 

Nie wiem, jak i gdzie zostanie zorganizowane to szkolenie w tym roku - na początku 

kwietnia zadaliśmy w tej kwestii pytania Urzędnikowi Wyborczemu. Czekamy na 

odpowiedź. 

2. Następnie, każda obwodowa komisja wyborcza musi się spotkań w swoim gronie 

i wybrać sobie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji. 

3. Pod koniec kwietnia OKW otrzymają karty do głosowania oraz pozostałe elementy 

pakietów wyborczych głosowania korespondencyjnego: koperty na kartę do 

głosowania, instrukcje, druki oświadczeń wyborców oraz koperty zbiorcze na ww. 

dokumenty. Członkowie OKW muszą skompletować i opisać pakiety jeszcze w 

kwietniu, bowiem - zgodnie z przepisami - "wyborca, który zgłosił zamiar głosowania 

korespondencyjnego, otrzymuje, nie później niż 6 dni przed dniem wyborów, pakiet 

wyborczy", czyli do poniedziałku 4 maja włącznie. 

4. Na 4-5 dni przed wyborami OKW muszą się zebrać ponownie, bowiem muszą jeszcze 

przygotować pakiety dla osób podlegających w dniu głosowania obowiązkowej 

kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Ci wyborcy muszą otrzymać 

pakiet wyborczy nie później niż 2 dni przed dniem wyborców, czyli do piątku 8 maja. 

5. Na 2-3 dni przed wyborami OKW powinny jeszcze przygotować karty do głosowania 

tradycyjnego (jeśli dojdzie do skutku) a na 1 dzień przed wyborami przejąć i 

przygotować lokale wyborcze. 
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6. W dniu głosowania, OKW pracują w lokalach wyborczych. Niezależnie od tego, czy 

głosowanie będzie tradycyjno-korespondencyjne, czy tylko korespondencyjne - będą 

mieli pełne ręce roboty. Paradoksalnie, więcej w tym drugim przypadku. Głosowanie 

odbywać się będzie w godz. 7.00-21.00, ale w przypadku głosowania 

korespondencyjnego, OKW musi zaczekać do godz. 23.00 na dostarczenie przez 

pracowników Poczty Polskiej pakietów wyborczych wrzuconych do skrzynek na 

poczcie. 

7. Potem trzeba tylko sprawdzić kompletność i ważność pakietów korespondencyjnych 

a na koniec policzyć oddane głosy. 

I jeśli dojdzie do II tury wyborów, to czynności nr 3-7 trzeba będzie powtórzyć.”. 

Tak wiele obowiązków z pewnością wpływa na to, że chętnych do pełnienia obowiązków 

w komisjach po prostu brakuje. Diety nie zwiększyły się. Wiele osób ma obawy o swoje 

zdrowie i życie. Nie ma szans na wysoką frekwencję w tych wyborach i na wysoki mandat 

społeczny dla nowo wybranego Prezydenta. Zgodnie z kalendarzem wyborczym (załącznik do 

postanowienia Marszałka Sejmu z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. poz. 184) do dnia 20 kwietnia 2020 roku 

komisarze muszą mimo wszystko powołać komisje, najmniejszy ustawowy skład to jest 5 

osób. Jednak członkowie komisji będą pracować z narażeniem zdrowia i życia, ponieważ 

będą wyposażeni co najwyżej w proste maseczki i rękawiczki. Na więcej środków ochrony 

gminy nie mogą sobie pozwolić. Pod koniec marca wspomniany Burmistrz Gminy Brwinów 

prosił o zwiększenie dotacji dla Gminy Brwinów na realizację zadania zleconego z zakresu 

administracji centralnej, w tym na profesjonalne maski, rękawiczki, płyn itp. Do chwili 

obecnej nie dostał on odpowiedzi, a zgodnie z przepisami, wydanie dodatkowych pieniędzy 

na taki cel ze środków własnych gminy, naraziłoby go na karę z tytułu naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. 

Nawiążę raz jeszcze do kalendarza wyborczego, tym razem trochę obszerniej. Zgodnie z art. 7 

Konstytucji RP: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

Prawem jest to, co jest podpisane przez Prezydenta RP i opublikowane w Dzienniku Ustaw. 

Wszyscy musimy się stosować do obecnie obowiązujących przepisów, w tym do ustawy z 

dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy3. Tak jak wspomniałem, do dnia 20 kwietnia 2020 

roku4 komisarze wyborczy muszą powołać obwodowe komisje wyborcze. Do dnia 28 

kwietnia 2020 roku5 karty wyborcze muszą zostać dostarczone do urzędów gmin. Komisje 

obwodowe muszą się spotkać na pierwsze posiedzenia, przeszkolić. Karty będą zapakowane, 

lokale wyborcze urządzone, informacje o lokalach i zarejestrowanych kandydatach 
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 tekst ustawy został opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568 

4
 art. 182 § 1 Kodeksu wyborczego 

5
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obwieszczone. I potem nagle na początku maja, powiedzmy, że w piątek 8 maja, wchodzi w 

życie nowa ustawa. Karty się wyrzuca, komisje się rozwiązuje (art. 10 ust. 4 ustawy 

proponowanej przez Sejm), wybory się przekłada na 17 maja, wszystko zaczyna się od nowa. 

Czy tego chce Polska jako demokratyczne państwo prawa? Nie umiem sobie tego wyobrazić. 

W 2010 roku otrzymał Pan tytuł profesora nauk medycznych, pracował Pan wiele lat w 

szpitalu w Szczecinie. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i wielu głosujących, członków 

komisji, urzędników – niezależnie od formy głosowania – powinno być dla nas wszystkich 

najwyższą wartością. Apeluję do Senatu, którego jest Pan przedstawicielem, o rzeczywiście 

spokojną i mądrą refleksję nad tą ustawą. W załączeniu przesyłam moje pismo, które 

wysłałem dnia 1 kwietnia 2020 roku do Pani Elżbiety Witek – Marszałka Sejmu oraz do Pana 

Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, w którym poruszyłem temat orędzia 

wygłoszonego przez Marszałka Senatu dnia 31 marca 2020 roku, wprowadzanych restrykcji z 

powodu koronawirusa SARS-CoV-2, możliwości wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz 

nadchodzących wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. Dnia 

9 kwietnia dostałem ogólnikową odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

(podziękowanie za pismo oraz zapewnienie, że ocena w kraju jest dokonywana na bieżąco, 

a jeśli stan nadzwyczajny będzie potrzebny, to będzie wprowadzony). Od Marszałka Sejmu 

nie dostałem niestety nic. Liczę przynajmniej na Pana reakcję. 

Pozostaję do Pana dyspozycji w razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia 

dodatkowych informacji. Uprzejmie proszę o odpowiedź na adres do doręczeń wskazany 

w nagłówku niniejszego pisma. 

Załącznik: 

 kopia pisma wysłanego dnia 1 kwietnia 2020 roku do Pani Elżbiety Witek – Marszałka 

Sejmu oraz do Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów. 
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dot. orędzia Marszałka Sejmu z dnia 31 marca 2020 r., 

wprowadzanych restrykcji z powodu koronawirusa SARS-CoV-2, 

stanu nadzwyczajnego oraz nadchodzących wyborów 

 

Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Prezesie! 

Z zaciekawieniem i należytą uwagą wysłuchałem orędzia wygłoszonego przez Marszałka 

Sejmu dnia 31 marca 2020 roku o godzinie 20:00 w Telewizji Polskiej. Chciałbym się odnieść 

do jego treści. 

Również uważam, że wiele osób pozostaje w niepewności co do swojej stabilności swojego 

stanowiska pracy lub terminu powrotu do szkoły. Wszyscy martwimy się o siebie i przyszłość 

nas wszystkich. 

Marszałek Sejmu: Bez poszanowania dzisiejszego ładu konstytucyjnego i porządku 

prawnego powrót do normalności nie będzie możliwy. 

Zgodzę się z Marszałkiem Sejmu RP. Mimo obecnego stanu, w jakim się znajdujemy, a może 

właśnie ze względu na niego, powinniśmy dbać o praworządność i przestrzeganie przepisów 

prawa. 



Marszałek Sejmu: W tym miejscu konstytucja stanowi wyraźnie, że do wprowadzenia 

stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej potrzebne są ścisłe przesłanki. 

W tym miejscu odwołam się do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1897) (dalej: „USKŻ”) oraz rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566) 

(dalej: „Rozporządzenie”). Uważam, że obecnie de facto mamy już stan nadzwyczajny, proszę 

zobaczyć przytoczony przepis. Wielu przedsiębiorców, np. restauracje, kina, teatry, bary, 

salony fryzjerskie, biblioteki itp. nie może normalnie prowadzić swojej działalności 

gospodarczej (art. 21 ust. 1 pkt 2 USKŻ). Osoby powracające do kraju z zagranicy lub mające 

kontakt z osobami chorymi są poddawane 14-dniowej kwarantannie (art. 21 ust. 1 pkt 6 

USKŻ). Nie można poruszać się po parkach, plażach, bulwarach (art. 21 ust. 1 pkt 13 USKŻ). 

Nie można organizować imprez masowych, widowisk, zebrań (art. 21 ust. 1 pkt 14 USKŻ). Nie 

można poruszać się np. rowerami miejskimi, a osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, bez 

osoby dorosłej nie mogą poruszać się w ogóle (art. 21 ust. 1 pkt 15 USKŻ). Wojewoda może 

nakazać udostępnienie nieruchomości (art. 21 ust. 1 pkt 16 USKŻ). 

Sugerują to nawet tytuły tych rozdziałów w Rozporządzeniu: 

 Rozdział 2. Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek 

poddania się kwarantannie, 

 Rozdział 4. Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, 

czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz 

obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, 

 Rozdział 5. Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, 

 Rozdział 6. Nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych 

planami przeciwepidemicznymi, 

 Rozdział 7. Czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich 

zabezpieczenia, 

 Rozdział 8. Nakaz określonego sposobu przemieszczania się. 

Nawet jeśli wprowadzane ograniczenia są słuszne z punktu widzenia ograniczenia 

rozprzestrzeniania się pandemii, to obecny stan nie jest z pewnością stanem zwyczajnym. 

Wojsko i Policja wspólnie patrolują ulice. Nie funkcjonujemy tak na co dzień. Tak daleko 

idące ograniczenia wolności obywatelskich mogą wynikać jedynie ze stanu nadzwyczajnego 

wprowadzonego w drodze rozporządzenia na podstawie art. 228 ust. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. W mojej opinii najwłaściwszym, 

a jednocześnie najmniej ograniczającym wolności obywatelskie, jest stan klęski żywiołowej, 

który może być wprowadzony decyzją Rady Ministrów na maksymalnie 30 dni z możliwością 

przedłużenia za zgodą Sejmu (art. 232). 

Apeluję do Prezesa Rady Ministrów o wydanie odpowiedniego rozporządzenia. 

Wprowadźmy stan nadzwyczajny nie tylko rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 



ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii, ale zwyczajnie rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu 

klęski żywiołowej, tak aby nikt nie miał wątpliwości, w jakim obecnie stanie się znajdujemy. 

Nie bójmy się do tego przyznać. 

Marszałek Sejmu: (…) wybory muszą odbyć się bezpiecznie i bez jakiegokolwiek 

zagrożenia dla Polaków. Takim sposobem jest głosowanie korespondencyjne, 

wprowadzane obecnie w wielu miejscach na świecie, gdzie mimo pandemii odbywają 

się wybory. Projekt odpowiednich przepisów w tej sprawie jest już w sejmie, jednak aby 

udało się skutecznie wprowadzić te zmiany, czasu mamy mało i niezbędna jest płynna 

współpraca Sejmu, Senatu i Prezydenta. 

W niedzielę 15 marca 2020 r. we Francji odbyła się I tura wyborów samorządowych. Grupa 

600 lekarzy francuskich, jak podaje dziennik „Le Monde”, zdecydowała się na wniesienie 

skargi do Trybunału Stanu przeciwko premierowi, Edouardowi Philippe i byłej minister 

zdrowia, Agnes Buzyn. Według ich oceny, mieli oni świadomość o bezpośrednim zagrożeniu 

zdrowia obywateli i nie powstrzymali epidemii koronawirusa. Była minister zdrowia, Agnes 

Buzyn poinformowała kilka dni po tych wyborach, że jeszcze w styczniu ostrzegała przed 

organizacją wyborów samorządowych w obliczu epidemii groźnej choroby. Francuski rząd 

został skrytykowany za zaniechanie, a frekwencja wyborcza była niska. Dzisiaj we Francji jest 

już ponad 52 tys. potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem, w tym ponad 3500 

zgonów.6 Pomimo zastosowania środków ochronnych, żeli, rękawiczek i odstępów, po 

wyborach u członków niektórych komisji testy na SARS-CoV-2 dały wynik pozytywny.7 

Jeżeli powołujemy się często na Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, to powołajmy się 

także na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz. U. nr 149 poz. 889): 

Trybunał Konstytucyjny (K 9/11): Tym samym ustawodawca nie zachował 

demokratycznego standardu wymagającego, aby co najmniej przez 6 miesięcy przed 

zarządzeniem wyborów były znane wszystkie istotne reguły prawa wyborczego, według 

których wybory te zostaną przygotowane i przeprowadzone, przez co naruszył art. 2 

Konstytucji. 

Zmiana ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 684)8, polegająca na przyznaniu wszystkim wyborcom prawa do głosowania 

korespondencyjnego w nachodzących wyborach prezydenckich, jest według mnie zmianą 

istotnych reguł prawa wyborczego. Nie może się to odbywać po upływie 6 miesięcy przed 

zarządzeniem wyborów. Wybory, które są zaplanowane na dzień 10 maja 2020 r. były 

zarządzone poprzez postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 184). 

Co za tym idzie, już 5 sierpnia 2019 r. powinny być znane wszystkie istotne reguły prawa 
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 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2019 r. poz. 1504 oraz z 2020 r. poz. 568. 

https://strefainwestorow.pl/artykuly/wydarzenia/20200323/wybory-prezydenckie-polska-2020
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wyborczego, według których te wybory powinny zostać przygotowane. Sprawa formy 

głosowania wyborców jest dla mnie sprawą istotną, a taka zmiana wzbudza wątpliwości. 

Odchodząc nawet od, być może, słuszności wprowadzanej możliwości głosowania 

korespondencyjnego należy zauważyć, że jest to tylko możliwość, a nie obowiązek. To 

oznacza, że obwodowe komisje wyborcze i tak musiałby tego dnia pracować, spotykać się z 

wieloma wyborcami, z których część na pewno chciałaby zagłosować osobiście. Chciałbym 

zwrócić jeszcze uwagę na treść ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1950)9: 

Kodeks karny (art. 165 § 1 pkt 1): Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub 

zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie 

epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub 

roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Nie jestem prawnikiem, ale organizacja wyborów w określonym terminie (dnia 10 maja 2020 

r.) chyba mogłaby spowodować zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby 

zakaźnej u wielu osób, tak jak we Francji. 

Już od wielu dni przedstawiciele najwyższych organów państwowych w środkach masowego 

przekazu uprzedzają społeczeństwo o realnych zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzkiego 

wynikających z faktu rozszerzania się pandemii koronawirusa. Zważywszy m.in. na 

konieczność przestrzegania w tym czasie restrykcyjnych wymagań higieniczno-sanitarnych w 

kontaktach międzyludzkich (na co zwracają uwagę kompetentni przedstawiciele 

odpowiednich władz) oraz biorąc pod uwagę realne obawy osób składających, zbierających 

podpisy poparcia, uczestniczących w spotkaniach, o możliwość zarażenia się koronawirusem 

(albo obawy przed koniecznością pozostawania w odosobnieniu przez określony czas), trzeba 

stwierdzić, że w zaistniałych okolicznościach – ze względu na stan rzeczywistej pandemii – 

kandydaci na Prezydenta nie mają za bardzo możliwości prowadzenia swoich kampanii 

wyborczych.10 

Wyrażam zgodę na doręczanie pism w tej sprawie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. W związku z tym proszę o wysłanie odpowiedzi na adres do doręczeń 

wskazany w nagłówku. 

 Z wyrazami szacunku 

 i życzeniami zdrowia 

 K J 
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