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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

poniżej udzielam, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzi na oświadczenie Pana 

Senatora Krzysztofa Brejzy złożone podczas 11 posiedzenia Senatu RP w dniu 3 czerwca 2020 r. 

w sprawie kosztu wydruku i skompletowania całości pakietów wyborczych na wybory 

korespondencyjne.

Uprzejmie informuję, że działania w zakresie druku poszczególnych elementów pakietu 

wyborczego na potrzeby wyborów prezydenckich zarządzonych przez Marszałka Sejmu na dzień 

10 maja 2020 roku, realizowane były przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A., na 

podstawie polecenia Prezesa Rady Ministrów, wydanego w formie Decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

Decyzja nie została udostępniona Ministerstwu Aktywów Państwowych. Minister Aktywów 

Państwowych nie wykonuje praw z akcji w spółce Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 

i z uwagi na powyższe, Ministerstwo Aktywów Państwowych nie uczestniczyło ani nie pośredniczyło 

w zleceniu druku kart do głosowania, ani nie posiada dokumentów, na podstawie których możliwe jest 

odniesienie się do pytań z przedmiotowego zakresu.

Ministerstwo Aktywów Państwowych posiada jedynie informacje dotyczące konfekcjonowania 

pakietów wyborczych. Czynności w tym zakresie zostały zrealizowane przez Pocztę Polską S.A. na 

podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 roku, nr BPRM.4820.2.3.2020, 

polecającej Poczcie Polskiej S.A. podjęcie i realizację niezbędnych czynności zmierzających do 

przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r., w trybie korespondencyjnym. 

Podkreślić jednak należy, że informacja dotycząca kosztów skompletowania pakietów 

wyborczych nie została ujawniona, a Poczta Polska S.A. podjęła działania dla zachowania 

przedmiotowej informacji w poufności. Poczta Polska S.A. nie udostępnia tej informacji innym 

podmiotom, a w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej spółki z dnia 28 maja 2020 r., 

wskazała, że nie ujawnia informacji dotyczących zawartych umów związanych z realizacją ww. decyzji 
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Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 roku, ponieważ stanowią one tajemnicę prawnie 

chronioną.

Z poważaniem
Jacek Sasin
wicepremier
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