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Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara 

Włodzimierza Witkowskiego, oraz Unia Pracy, z której  rekomendacji  nasz kandydat 

występuje, z uwagą obserwuje działania legislacyjne umożliwiające wybranie przez obywateli 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara 

Włodzimierza Witkowskiego wyraża wolę dalszego uczestnictwa w wyborach, zgodnie 

z artykułem 14 pkt. 1,  że komitety wyborcze, które zostały zarejestrowane mogą dalej brać 

udział w wyborach.   

 

Projekt Ustawy sejmowej z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji 

wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku z możliwością 

głosowania korespondencyjnego,  zawiera szereg mankamentów i nie daje odpowiedzi na 

wątpliwości, które niniejszym przedstawiamy. Prosimy o uwzględnienie poprawek dających 

szansę przeprowadzenia sprawiedliwych wyborów.   

Art 14.4 , Art. 14.6 zezwala na nową rejestrację kandydata wcześniej zarejestrowanego 

przez Państwową Komisję  Wyborczą bez konieczności zbierania podpisów, które dotychczas 

złożone  przechodzą do dalszej tury. 
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Nie ma natomiast informacji na temat, jak mają postępować Komitety Wyborcze 

kandydatów,  którzy złożyli w określonym terminie podpisy poparcia,  jednak przez  

Państwową Komisję Wyborczą  nie zostali zatwierdzeni. Nie została podana ilość pozytywnie 

zweryfikowanych podpisów przez Państwową Komisję Wyborczą.   

Czy złożone podpisy zostają i w tej procedurze wyborczej wystarczy uzupełnić do 

wymaganej ilości 100000 podpisów ? 

Nasz Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara 

Włodzimierza Witkowskiego złożył 119000 zebranych podpisów od środowisk, które dały 

mandat do występowania w wyborach prezydenckich ogłoszonych na dzień 10 maja 2020 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza sprawdzając nie wykazała się dobrą wolą i 

zakwestionowała kilkanaście tysięcy z uzasadnieniem braku czytelności, co w efekcie dało 

ilość 98000 podpisów.  Karty poparcia  są wypełniane odręcznie i trudno wymagać od 

obywatela  żeby kaligrafował…  

Sugerujemy, aby Państwowa Komisja Wyborcza wykazała, na wstępie rozpoczęcia 

nowej kampanii wyborczej  ile podpisów jest ważnych a ile dany kandydat musi jeszcze 

zebrać. 

Proces wyborczy,  uczestnictwo w nim obywateli oraz debata publiczna 

o najżywotniejszych naszej przyszłości sprawach  jest samą istotą demokracji.  

Przy sprawiedliwie i uczciwie przeprowadzonych wyborach  Prezydent RP, który jest 

jednocześnie zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, będzie miał mocny mandat społeczny.  

 W przypadku traktowania jednych kandydatów przywilejami a innych eliminując,  

duża część wyborców może bojkotować  tak przeprowadzone wybory i kwestionować   

ich uczciwość. 

 

 Pełnomocnik Wyborczy 

  Giedymin Wróblewski 

 Do wiadomości : 

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Marek Stefan Borowski 
 biurosenatorskie@marekborowski.pl  
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