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Szanowna Pani 

Elzbieta Witek 

Marszalek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

mam zaszczyt przekazac Pani Marszalek podj((t~ przez Senat - zgodnie z art. 121 

ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - na 10. posiedzeniu w dniu 5 maja 2020 r. 

uchwal~t w sprawie ustawy 

- o szczegolnych zasadach 
wyborow powszechnych 

przeprowadzania 
na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarz~dzonych 

w 2020 r. 

Z powazaniem 

(-) Tomasz Grodzki 

Ttoczono z polecenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 



UCHWALA 

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 5 maja 2020 r. 

w sprawie ustawy o szczegolnych zasadach przeprowadzania wyborow powszechnych 

na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz~dzonych w 2020 r. 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2020 r. 

ustawy o szczeg6lnych zasadach przeprowadzania wybor6w powszechnych na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarz~dzonych w 2020 r., odrzuca tl( ustawl(. 

MARSZA 

Tom 



UZASADNIENIE 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2020 r. 

ustawy o szczeg6lnych zasadach przeprowadzania wybor6w powszechnych na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarz'ldzonych w 2020 r., postanowil j'l odrzucic. 

0 odrzuceniu ustawy przes'lcdzily trzy grupy argument6w. Po p1erwsze, ustawt:( 

uchwalono z naruszeniem regul stanowienia prawa, w tym tych dotycz'lcych kodeks6w 

i ustaw reguluj'lcych wybory, kt6re powinny bye rozpatrywane szczeg6lnie starannie. Co 

istotne, reguly przeprowadzania wybor6w zmieniono po zarz'ldzeniu tych wybor6w, 

w trakcie kampanii wyborczej, z planowanym wejsciem w zycie ustawy na kilka dni przed 

terminem zarz'lcdzonych wybor6w. W ustawie calkowicie zlekcewazono uprawnienie 

Prezydenta do jej rozwazenia i podpisania w terminie 21 dni; ustawa nakazala Prezydentowi 

pod pi sac j 'l natychmiast. 

Po drugie, ustawa zaw1era istotne blt:(dny merytoryczne i legislacyjno-prawne. 

Przewiduje przekazywanie wyborcom kart do glosownia w formie zwyklej przesylki 

pocztowej, bez potwierdzenia przez wyborct:(, ze otrzymal karttt do glosowania. Utrudnia 

glosowanie wyborcom przebywaj'lccym poza miejscem zamieszkania oraz wyborcom 

przebywaj'lcym za granic'l. Ogranicza kompetencjt:( lub zmienia sklad niezaleinych 

dotychczas organ6w wyborczych, takich jak Panstwowa Komisja Wyborcza i obwodowe 

komisje wyborcze. Przekazuje ich istotne kompetencje ministrowi reprezentuj'lcemu partit:( 

rz'lcdZClCCl. Usuwa gwarancje dotychczas tajnego glosowania; czlonkowie rodziny lub osoby 

przekazuj'lce kopertt:( z kartl:l wyborcz'l do komisji, bttd'l mogly skorzystac z pokusy 

zapoznania sit:( z glosem wyborcy. Ustawa zawiera tez blt:(dy redakcyjne, wynikaj'lce z jej 

zbyt pospiesznego uchwalenia. 

Po trzecie, ustawa oparta jest na blttdnym przeswiadczeniu, ze wybory mozna 

przeprowadzic w stanie epidemii, a wiele wskazuje nato, ze uchwalona zostala wlasnie po to, 

by wykorzystac epidemit:( do przeprowadzenia wybor6w z pozorn'l kampani'l wyborczll, przy 

wykorzystaniu Telewizji Polskiej i Polskiego Radia do promocji jedynie kandydata partii 

fZ'lcdZClCej. 
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W warunkach epidemii RzCld powinien wprowadzic stan kh(ski zywiolowej, a wybory 

powinny zostac, zgodnie z Konstytucja, odroczone. Wybory przeprowadzane w obecnej 

sytuacji i na podstawie tej ustawy, zamiast dac wyborcom realn~ szanstt wyboru najlepszego 

kandydata i zapewnic Prezydentowi wlasciw~ legitymacj(( i autorytet, mog~ stac sitt 

technicznym rytualem stwarzaj~cym pozory wybor6w wolnych, powszechnych, tajnych 

i demokratycznych. 


