
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Marszałku, 

z wielką obawą przyglądam i przysłuchuję się całemu zamieszaniu związanego z zarządzonymi 

na 10 maja wyborami.  

Na początku lat '90, gdy w Polsce rodziła się demokracja, brałem aktywny udział w tym 

procesie, uczestnicząc w pracach komisji wyborczych przy okazji różnych wyborów. Jako 

młody człowiek, czułem się wtedy wyjątkowo, pełen dumy, nadziei na normalność i 

przepełniony cała masą pozytywnych wrażeń. Dziś z kolei też czuję się wyjątkowo, ale 

zupełnie inaczej. Czuję, że własnie wali się w gruzy to, co tyle lat wspólnie budowali wszyscy 

Polacy. Czuję się, że zadanie obywatela, jak i sami obywatele nie znaczą nic dla partii 

rządzącej. Czuję się w swoisty sposób oszukany przez ludzi, którzy w latach '90 walczyli z 

panującym wtedy w Polsce systemem, z PZPR. Dziś ci ludzie mają za nic wypracowane przez 

lata demokratyczne standardy, zapisy Konstytucji związane z wyborami, mam wrażenie, że i 

samą demokrację mają za nic. 

Nie chodzi mi tutaj o zagrożenie zakażeniem koronawirusem przy okazji wyborów, czy to 

przez kopertę, czy to podczas wrzucania tych kopert do skrzynek (nie urn). Chodzi mi o całą 

masę poszczególnych nieprawidłości, które w sumie tworzą zatrważający obraz. 

Zacznijmy od początku.  

Przekazanie danych ze spisu wyborców.  

Owszem, PiS przemycił zapis o uprzywilejowanej pozycji Poczty Polskiej i jej prawie do 

pozyskania takowych danych. Odbyło się to w art. 99 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o 

szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-

2 (Dz.U. 2020.0.695). Poza tym artykułem, w którym wspomniane jest, że operator pocztowy 

uzyskuje te dane na potrzeby organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

nigdzie we wspomnianej ustawie nie ma informacji o tym, że rzeczona ustawa takowe wybory 

zarządza. Na jakiej podstawie w takim razie, Poczta dostaje dane jeszcze przez przyjęciem 

ustawy, która wprowadza głosowanie korespondencyjne, obsługiwane właśnie przez Pocztę 

Polską? Czy to nie jest łamanie prawa? Nasze dane mogą zostać w łatwy sposób sprzedane, 

wykorzystane do wzięcia kredytów etc. Przecież ustawa ich nie chroni, a nakazuje przekazanie. 

Organizowanie i przeprowadzanie wyborów przez Ministra Sasina. 

Wspomniana powyżej ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. wprowadza w art. 102 nie stosowanie 

określonych zapisów z Kodeksu wyborczego. Jednakże nie jest to art. 157, par. 1, mówiący, że 

"Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym najwyższym organem wyborczym właściwym w 

sprawach przeprowadzania wyborów i referendów." Idąc dalej, kolejne nie zawieszone 

artykuły, począwszy od art. 160, wyraźnie przedstawiają rolę PKW w realizacji i 

przeprowadzaniu wyborów, w tym na Prezydenra RP. Na jakiej więc podstawie prawnej, Pan 

Sasin zajmuje się organizacją wyborów, przygotowyje wzór karty do głosowania, a także 

całego pakietu i co najważniejsze - na jakiej podstawie zleca drukowanie tych kart firmie 

PWPW, a ta zleciła ten druk firmie z okolic Brodnicy Samindruk Sp. z o.o., która to jest 

kontrolowana przez niemiecką firmę z Brelina Garther Druck und Vertrieb GmbH? Na jakiej 

podstawie w ogóle Pan Sasin zlecił druk dokumentów wyborczych, jawnie wchodząc w 

kompetencje PKW i jawnie łamiąc prawo? 

Sam proces oddawania głosu. 

Konstytucja RP, w art. 127, gwarantuje Polakom mozliwość wyboru Prezydenta "(...) w 

wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym." A tymczasem 



według projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania 

korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 

r. nie odbywa się w sposób bezpośredni, ani tajny. Wyborca wrzuca kopertę do głosowania do 

jakiejś skrzynki, z tej skrzynki koperty są wyjmowane przez pracownika Poczty i 

transportowane do lokalu Komisji Wyborczej. Tam koperty są otwierane, oświadczenia 

odkładane są na bok, zaś koperty z głosami wrzucane do urny. To teoria, w praktyce nie mam 

żadnych gwarancji, ani pewności, że mój głos dotrze do urny, a nie zginie lub zostanie 

zastąpiony przez inną kartę. W końcu to p. Sasin mianuje Komisarzy Wyborczych, a ci 

Przewodniczących Komisji. Tak mówi projekt ustawy. Dodatkowo, sam Pan wie, Panie 

Przewodniczący, że brakuje wielu ludzi do komisji, a przecież proponowana ustawa w całości 

odrzuca dotychczasowe prace PKW, w tym utworzone komisje. Domniemywać należy, że 

komisje będą tworzone na nowo. Kiedy? Kto się zgłosi, poza fanatykami PiS? Nikt nie będzie 

miał wglądu w prace komisji, jej uczciwość i rzetelność. W lokalu wyborczym to wyborca 

wrzuca kartę do urny, a tu głos wyborcy krąży i ma zostać wrzucony przez kogoś. 

Zakres danych umieszczanych w kopercie zwrotnej. 

W teorii jest to niemożliwe do sprawdzenia, jednakże - jak w powyższym przypadku - tylko od 

uczciwości członków i prezydium komisji zależy, czy nie zostanie sprawdzone, kto na kogo 

głosował. Nie twierdzę, że tak się faktycznie stanie, jednakże pojawia się możliwość i duża 

pokusa, bo kwestie głosów i oświadczeń pozostają poza wszelką kontrolą. 

Dość istotną kwestią jest zasadność umieszczania na oświadczeniu tylu wrażliwych danych, 

które również są poza wszelką kontrolą.  

Szanowny Panie Przewodniczący, być może Pan nie jest adresatem tych lub części z tych 

pytań, ale może je Pan zadać, choćby mając na względzie art. 157, par. 1 Kodeksu 

wyborczego.  

Szanowny Panie Marszałku, Panu przesyłam tego maila do ewentualnego wykorzystania 

podczas prac nad ustawą w Senacie. 

Zakładając, że rząd przedstawia rzeczywiste dane o zachorowaniach i celowo ich nie ogranicza, 

choćby przez realizację mniejszej ilości testów, to można się zastanowić nad 

przeprowadzeniem wyborów w tradycyjnej formie, ewentualnie zwiększając ilość komisji 

wyborczych. Rewelacyjnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie głosowania przez Internet, z 

wykorzystaniem profilu zaufanego.  

Warto jeszcze wskazać, Panie Marszałku, że nasza Konstytucja, wywodząca się jeszcze z Małej 

Konstytucji jest niedoprecyzowana, niedokładna i należy skupić się, aby te zapisy poprawić, 

uzupełnić, a nie toczyć boje i awantury z opozycją, grożąc destabilizacją państwa. Może 

zaproponuje Pan, Panie Marszałku takie rozmowy, ponad podziałami, ponadpartyjne, oparte na 

consensusie, kompromisie i działaniu na rzecz obywateli, a nie partykularnych interesów 

poszczególnych partii. Tak też powinni pracować Posłowie i Senatorowie, a nie kłócić się i 

przekomarzać. 

Łączę wyrazy szacunku, 

J. S. 

 


