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Szanowny Pane Prezesie,

W załączeniu przesyłam protest przeciwko ważności wyborów Prezydenta RP.

Ustawa o Sądzie Najwyższym wskazuje Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jako
właściwą  do  rozpatrzenia  tego  protestu.  Jednak,  jak  wynika  w  szczególności  z  uchwały
połączonych  izb  Sądu  Najwyższego  z  dnia  23  stycznia  br.  (BSA I-4110-1/20),  w  przypadku
rozpatrzenia protestu przez sędziów tej izby  zachodziłaby sprzeczność składu sądu z przepisami
prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c.

Z  tej przyczyny wnoszę o nieprzekazywanie załączonego protestu wyborczego do Izby Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i o rozpatrzenie protestu w Izbie Cywilnej (alternatywnie: o
przekazanie protestu do innej izby, którą Pan Prezes raczy wyznaczyć).

Łączę wyrazy głębokiego szacunku,

Marcin Skubiszewski
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Warszawa, 16 lipca 2020 r.

Marcin Skubiszewski

Sąd Najwyższy
Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Protest przeciwko ważności wyborów
Prezydenta RP oraz przeciwko ważności
wyboru Andrzeja Dudy na Prezydenta RP

Wnoszę o stwierdzenie nieważności wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 28
czerwca i 12 lipca 2020 r. oraz nieważności wyboru Andrzeja Dudy na Prezydenta RP.

Niżej podpisany figurował w dniu wyborów w spisie wyborców obwodu nr 447 w Warszawie.

Niżej podpisany wnosi o przeprowadzenie posiedzenia jawnego w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie

1 Wybory zarządzone w sposób pozaprawny

1.1 Analiza w świetle konstytucyjnych przepisów o stanach 
nadzwyczajnych

Art. 228 ust. 1 Konstytucji stanowi:

W  sytuacjach  szczególnych  zagrożeń,  jeżeli  zwykłe  środki  konstytucyjne  są
niewystarczające,  może  zostać  wprowadzony  odpowiedni  stan  nadzwyczajny:  stan
wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.

Szalejąca w Polsce od marca br. epidemia stanowi sytuację szczególnego zagrożenia, o której mówi
przytoczony tu przepis. Dla walki z tym zagrożeniem władze państwowe wprowadziły począwszy
od 12 marca br. tymczasowe rozwiązania prawne, które ograniczały (lub ograniczają) albo nawet
całkowicie  odbierały obywatelom cały szereg  praw.  Te  rozwiązania,  to  m.in.  zakaz  wjazdu do
Polski dla cudzoziemców, w tym nawet dla obywateli Unii Europejskiej (są wyjątki); kwarantanna
dla osób wracających z zagranicy (do niedawna nawet dla osób, które wracają z obszarów mniej niż
Polska dotkniętych epidemią); ograniczenie lub zakaz prowadzenia różnych rodzajów działalności
gospodarczej;  możliwość nakazywania dowolnej  osobie pracy w zakładzie  pracy wyznaczonym
przez władze państwowe; możliwość nakazywania przez władze państwowe każdemu wykonania
dowolnych  zadań  na  warunkach narzuconych  przez  te  władze  jednostronnie,  w drodze  decyzji
administracyjnej,  która  nie  wymaga  uzasadnienia  i  podlega  natychmiastowemu  wykonaniu;
ograniczenie  udziału  wiernych  w  obrzędach  religijnych  i  całkowity  zakaz  wszelkich  innych
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zgromadzeń  ludności.  I  wreszcie  rozwiązanie  najbardziej  niezwykłe  i  jednocześnie  najbardziej
dotkliwe dla obywateli: zakaz przemieszczania się po całym obszarze Polski (oczywiście są wyjątki
od tego zakazu), który obowiązywał do 19 kwietnia br.

Podsumowując: wprowadzono rozwiązania prawne, które daleko wykraczają poza „zwykłe środki
konstytucyjne” (wyrażenie użyte w cytowanym wyżej przepisie Konstytucji), czyli poza to, co  w
zwyczajnych okolicznościach władza może nakazać lub zakazać obywatelom. Jedynym zgodnym z
Konstytucją  sposobem  wprowadzenia  takich  rozwiązań  byłoby  ogłoszenie  jednego  ze  stanów
nadzwyczajnych przewidzianych przez Konstytucję (rozdział XI, art. 228-234). Mógłby to być stan
klęski  żywiołowej  lub  ewentualnie  stan  wyjątkowy  (dalej  mowa wyłącznie  o  stanie  klęski
żywiołowej, który lepiej odpowiada sytuacji,  ale cały przeprowadzony tu wywód tak samo odnosi
się do stanu wyjątkowego).

Rada  Ministrów  nie  wprowadziła  formalnie  stanu  nadzwyczajnego.  Drakońskie  zakazy  i
ograniczenia zostały wprowadzone innymi drogami,  skutkiem czego  były one w istotnej  części
niezgodne  z  Konstytucją,  a  niektóre  z  nich  były nawet  pozbawione  jakiejkolwiek  podstawy
ustawowej. Najbardziej wyrazistym przykładem był zakaz przemieszczania się, który obowiązywał
do  19  kwietnia.  Jest on  zapisany w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów1 wydanym  rzekomo  „na
podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”, podczas gdy ta ustawa – w przeciwieństwie do
ustaw  o  stanie  klęski  żywiołowej  i  o  stanie  wyjątkowym  –  w  ogóle  nie  pozwala  na  jego
wprowadzenie. Ustawa ta pozwala  jedynie na ograniczenie określonego sposobu przemieszczania
się  (np.  wymóg,  aby w autobusie  znajdowała  się  odpowiednio  mała  liczba  pasażerów).  Zakaz
przemieszczania  się  był więc  nie  tylko  niekonstytucyjny,  ale  także  pozbawiony  podstawy
ustawowej.

Tak więc  co najmniej do 19 kwietnia br. obowiazywał na całym terytorium Polski faktyczny stan
klęski żywiołowej, choć jego przepisy zostały wprowadzone (po części przez Radę Ministrów, a
więc  organ  właściwy  do  wprowadzenia  stanu  klęski  żywiołowej)  w  sposób  nieformalny  i  –
przynajmniej częściowo – niezgodny z prawem.

Art. 228 ust. 7 Konstytucji stanowi, co następuje:

W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być
skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być
przeprowadzane  wybory  do  Sejmu,  Senatu,  organów samorządu  terytorialnego  oraz
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu
przedłużeniu.  Wybory do  organów samorządu  terytorialnego  są  możliwe  tylko  tam,
gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.

Tak więc zakazane jest przeprowadzanie wyborów Prezydenta RP podczas stanu nadzwyczajnego
oraz w ciągu 90 dni po jego ustaniu. Trybunał Konstytucyjny orzekł2:

Art. 228 ust. 7 ustanawia zakaz przeprowadzania wyborów w stanach nadzwyczajnych,
nawet wówczas gdy byłoby to technicznie możliwe. Takie rozwiązanie pozwala z jednej
strony skoncentrować wysiłki  na odwróceniu zagrożeń,  z drugiej  natomiast  -  chroni
obywateli  przed  wykorzystywaniem  instytucji  stanów  nadzwyczajnych  dla
manipulowania procedurą wyborczą. Powszechne wybory organów władzy publicznej

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  Dz. U. 2020 r. poz. 658 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/658 poz. 673 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/673 poz. 674 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/674  oraz z dnia 19 kwietnia 2020 r. poz. 697 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/697

2 Wyrok z 26.05.1998, w sprawie K 17/98. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19980670446
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mają bowiem sens tylko w warunkach zapewniających pełną swobodę wyrażania woli
wyborców, bez jakichkolwiek zakłóceń natury faktycznej i prawnej.

Ostatnie zdanie cytowanego tu fragmentu orzeczenia jasno wskazuje,  że zgodnie z  Konstytucją
faktyczne  rygory  stanu  nadzwyczajnego,  a  nie  jego  formalne  zarządzenie,  są  przesłanką
powodującą, że przeprowadzenie wyborów jest zakazane przez Konstytucję.

Ponieważ co najmniej do dnia 19 kwietnia panował faktyczny stan nadzwyczajny, przeprowadzenie
wyborów  jest  konstytucyjnie  zakazane  co  najmniej  do  18 lipca (przez  kolejnych 90  dni).
Przeprowadzenie wyborów w dniach 28 czerwca i 12 lipca narusza Konstytucję.

Tak więc liczne obostrzenia, które obowiązywały w okresie przedwyborczym i utrudniały lub wręcz
uniemożliwiały  politykom  (w  tym  potencjalnym  kandydatom)  kontakt  z  wyborcami,  a  w
szczególności utrudniały zbieranie podpisów na rzecz kandydatów (art. 127 ust. 3 Konstytucji) – to
nie  są  jedynie  faktyczne  niedogodności:  jest  to  naruszenie  praw  wyborczych,  a  mianowicie
przewidzianego  w  Konstytucji  prawa do  tego,  aby  w  ciągu  90  dni  poprzedzających  wybory
nadzwyczajnych obostrzeń nie było.

1.2 Analiza w świetle art. 127-129 Konstytucji
Konstytucja przewiduje zarządzenie wyborów Prezydenta RP „na dzień przypadający nie wcześniej
niż  na  100  dni  i  nie  później  niż  na  75  dni  przed  upływem kadencji  urzędującego  Prezydenta
Rzeczypospolitej”  (art.  128  ust.  2).  Data  wyborów  (28  czerwca  br.)  znajduje  się poza  tym
przedziałem czasowym.

Konstytucja  przewiduje  zarządzenie  wyborów  Prezydenta  RP  poza  wyżej  wymienionym
przedziałem czasowym „w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej” (art. 128 ust. 2)
lub „w razie stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej” (art. 129 ust. 3), przy
czym „ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy” (art. 129 ust. 3).

Kodeks  Wyborczy  przewiduje  ponadto  zarządzenie  nowych  wyborów  w  przypadku,  gdy
„głosowanie miałoby być przeprowadzone tylko na jednego kandydata” lub „w przypadku braku
kandydatów” (art. 293).

Żaden z wyżej wymienionych warunków nie został spełniony: nie doszło do opróżnienia urzędu
Prezydenta  RP,  Sąd  Najwyższy  nie  wydał  żadnej  uchwały  w  sprawie  ważności  niedoszłych
wyborów zarządzonych na 10 maja br., a na te ostatnie wybory zarejestrowano wielu kandydatów.

Gdyby  data  wyborów  została  wyznaczona  na  podstawie  przepisów  Konstytucji  o  stanach
nadzwyczajnych – a  zdaniem niżej  podpisanego byłby to  jedyny zgodny z Konstytucją  sposób
wyznaczenia tej daty – to wówczas wybory powinny przypadać nie wcześniej niż 18 lipca.

Podsumowując, data wyborów została wyznaczona przez Marszałka Sejmu bez podstawy prawnej.

Warto  przypomnieć  przyczyny,  dla  których  wybory zarządzone na  10  maja  br.  nie  odbyły się.
Najpierw  uchwalono  ustawy,  które  zakazywały  właściwym  organom  czynić  niezbędne
przygotowania takie jak druk kart wyborczych. Następnie uchwalono ustawę tzw. kopertową, która
przewidywała  zupełnie  nową  organizację  wyborów.  Ustawa  kopertowa  nie  została  jednak
wykonana  (przewidziane przez nią wybory nie odbyły się), a z publicznych deklaracji polityków
wynika, że co najmniej jeden poseł na Sejm (Jarosław Gowin) głosował za nią właśnie dlatego, że
obiecano mu, iż nie zostanie ona wykonana.

Jeżeli połączymy pozaprawny sposób, w jaki udaremniono przeprowadzenie wyborów 10 maja, z
pozaprawnym zarządzeniem wyborów na 28 czerwca, widać tu działania  groźne dla demokracji,
polegające na wprowadzaniu zmian do kalendarza wyborczego w drodze decyzji politycznych, z
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całkowitym pominięciem prawa.

Podsumowująck: wybory, które się odbyły, nie miały podstawy w Konstytucji ani w ustawach,  a
pozaprawny sposób, w jaki ustalono ich datę, stanowi duże zagrożenie dla demokracji. Wybory te
powinny  być  traktowane  jako  czynność  czysto  faktyczna,  pozbawiona  znaczenia  prawnego;
alternatywnie, ich nieważność powinna zostać stwierdzona.

2 Wozy strażackie: korzyści materialne od skarbu 
państwa w zamian za głosowanie

2.1 Krótki opis faktów
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) i jego sekretarz stanu przyrzekli, że każdej
gminie poniżej 20 tys. mieszkańców, która będzie mieć w wyborach zarządzonych na 28 czerwca
najwyższą frekwencję w swoim województwie, zostanie przekazany na koszt skarbu państwa wóz
strażacki (łącznie 16 wozów).

Przed drugą turą  wyborów złożono podobne podobne przyrzeczenie,  z  dwiema różnicami: tym
razem obiecano wóz strażacki każdej gminie, która uzyska  najwyższą frakwencję w gierkowskim
województwie (według dawnego podziału na 49 województw), w którym kiedyś się znajdowała, a
do frekwencji decydującej o przyznaniu nagród nie będą wliczać się głosy oddane na podstawie
zaświaczeń o prawie do głosowania (łącznie 49 wozów na drugą turę; 65 wozów, jeśli liczyć obie
tury).

Koszt  jednego  wozu  strażackiego  wynosi  ok.  800  tys.  złotych,  przyrzeczono  więc  korzyści
majątkowe dla gmin o łącznej wartości ok. 52 mln złotych.

Pomiędzy  pierwszą  a  drugą  turą  wyborów  minister  wydał  „promesy”,  czyli  dokumenty
potwierdzające wygranie wozów strażackich w tym kuriozalnym konkursie.

Opisane tu działania określane są przez MSWiA jako „Bitwa o wozy”.

2.2 Dowody i szczegóły
Artykuł  pt. „Bitwa o wozy” – MSWiA sfinansuje wozy strażackie dla gmin o najwyższej frekwencji
wyborczej opublikowany  20  czerwca  2020  r. przez  MSWiA  w  internecie
https://www.gov.pl/web/mswia/bitwa-o-wozy--mswia-sfinansuje-wozy-strazackie-dla-gmin-o-
najwyzszej-frekwencji-wyborczej (załącznik nr 1.) informuje, że tego samego dnia sekretarz stanu
w MSWiA Maciej  Wąsik  powiedział  publicznie:  „w każdym województwie  gmina  do  20  tys.
mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej  turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz
strażacki”.

Na  stronach  internetowych  Komendy  Głównej  Państwowej  Straży  Pożarnej  opublikowano
niepodpisany i niedatowany dokument pt.: Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
dotyczące  uzyskania  dotacji  na  zakup  średniego  samochodu  ratowniczo-gaśniczego,  które
doprecyzowują to,  co wynika z  powyższego oświadczenia  (treści  wytycznych nie  przytaczamy,
gdyż  nie  wnoszą  nic  istotnego  do  sprawy).  Lokalizacja  wytycznych:
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Wytyczne-dotyczace-  zakupu-wozow-w-
ramach-akcji-Bitwa-o-wozy/idn:37805 oraz  https://www.straz.gov.pl/download/5009 (załącznik nr
2.).

Według doniesienia opublikowanego 3 lipca br. na stronach Komendy Głównej Straży Pożarnej,
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Bedzie-kolejna-edycja-Bitwy-o-
wozy/  idn:37814 (załącznik nr 3.), tego dnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz
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Kamiński wręczył promesy na zakup wozów bojowych dla OSP i powiedział:

1. Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych
obywateli.  Chcemy przed II  turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję  ”Bitwy o
wozy”  […]  Chcemy,  żeby  rozłożenie  dysponowania  wozami  było  równomierne  w  całej
Polsce. Przyjęliśmy, że środki trafią do gminy na terenie każdego dawnego województwa,
gdzie będzie najwyższa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich. Jedynym elementem,
który będzie brany pod uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy.

3  lipca  br.  na  Twitterze  MSWiA  (profil  @MSWiA_GOV_PL)  opublikowało  następujący
komunikat: https://twitter.com/MSWiA_GOV_PL/status/1279014853815013376

Minister  Mariusz  Kamiński  wręczył  16  wójtom  i  burmistrzom  gmin  do  20  tys.
mieszkańców  z  największą  frekwencją  w  pierwszej  turze  wyborów  prezydenckich
promesy na sfinansowanie zakupu średnich wozów ratowniczo-gaśniczych dla #OSP.

Kolejny  komunikat  MSWiA  na  Twitterze  z  dnia  3  lipca  br.  brzmi:
https://twitter.com/MSWiA_GOV_PL/status/1278997437915561984

W drugiej  turze #BitwaOWozy w każdym z byłych 49 województw,  wg stanu granic
województw  na  dzień  31.12.1998  r.,  gmina  do  20  tys.  mieszkańców  z  największą
frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.3

Komunikat  MSWiA  na  Twitterze  z  8  lipca  br.  brzmi:
https://twitter.com/MSWiA_GOV_PL/status/1280829248815738882

Wiceminister @WasikMaciej w @wPolscepl nt. II tury akcji #BitwaOWozy: Uznaliśmy,
przy wsparciu premiera @MorawieckiM, że warto kontynuować tę akcję i dlatego w II
turze przeznaczyliśmy 49 wozów dla 49 dawnych województw.

2.3 Wpływ opisanych tu działań na wynik wyborów
Wynik wyborczy Andrzeja Dudy w drugiej  turze w gminach objętych „Bitwą o wozy” wyniósł
62%, a więc o 11 punktów procentowych więcej niż wśród ogółu wyborców.

Jak powyższa liczba została wyliczona:

Pełne  wyniki  wyborów  w  poszczególnych  gminach  opublikowane  zostały  przez  Państwową
Komisję  Wyborczą  na  stronie  internetowej  pt.:  Dane  w  arkuszach
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/dane_w_arkuszach Obecna  na  tej  stronie  tabela  „po
gminach” zawiera,  dla każdej gminy, m.in.  jej  kod TERYT oraz liczbę głosów uzyskanych tam
przez każdego z kandydatów.

Główny  Urząd  Statystyczny  publikuje  na  stronie  pt.:  Powierzchnia  i  ludność  w  przekroju
terytorialnym w 2019 roku  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-
ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2019-roku,7,16.html tabelę  Tablice w formacie XLSX,  która
podaje ludność każdej polskiej gminy (w tej tabeli także gminy są oznaczone kodem TERYT).

Wystarczy złączyć  te dwie tabele  aby uzyskać liczby głosów otrzymane w gminach do 20 tys.
mieszkańców przez każdego z kandydatów (wynik: Andrzej Duda 5 397 044, Rafał Trzaskowski
3 309 571).

W  tej  sytuacji  nie  ulega  wątpliwości,  że  „Bitwa  o  wozy”  stanowiła  zachętę  materialną  do

3 https://twitter.com/MSWiA_GOV_PL/status/1278997437915561984 (ten sam profil)
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głosowania dla grupy ludności, która ma bardzo wyraźne preferencje na korzyść Andrzeja Dudy.
Akcja ta zniekształciła więc wynik wyborów.

2.4 Wnioski dowodowe
Niżej  podpisany wnosi  o uzyskanie przez Sąd Najwyższy od MSWiA wyżej  wzmiankowanych
„promes” oraz o przesłuchanie panów ministra Mariusza Kamińskiego i sekretarza stanu Macieja
Wąsika  (miejsce  pracy:  MSWiA,  ul.  Stefana  Batorego  5,  02-591  Warszawa)  na  następujące
okoliczności:

• Czy osoby te potwierdzają fakty opisane w podrozdziałach 2.1 i 2.2 niniejszego protestu?

• Jaki  proces decyzyjny,  z udziałem jakich osób doprowadził  do „Bitwy o wozy”?  Jakich
argumentów  na  rzecz  przeprowadzenia  „Bitwy  o  wozy”  używały  poszczególne  osoby
zaangażowane w proces decyzyjny?

• W szczególności:  jakie  znaczenie  w  procesie  decyzyjnym  odegrały  analizy  wskazujące
preferencje wyborcze grupy ludności, do której skierowana była „Bitwa o wozy”?

Niżej podpisany wnosi ponadto o powołanie biegłego socjologa, który oceni, jak wielki wpływ na
frekwencję w gminach do 20 tys. mieszkańców miała „Bitwa o wozy” i w jakim stopniu akcja ta
zniekształciła wynik wyborów.

2.5 Ocena prawna
Warto zauważyć, że organizując „Bitwę o wozy”, MSWiA naruszyło art. 44 ust. 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy o finansach publicznych. Oto treść rzeczonych przepisów:

|Art.  44. 1.  Wydatki  publiczne  mogą  być  ponoszone  na  cele  i  w  wysokościach
ustalonych w:

1) ustawie budżetowej;

2) uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;

3) planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

[…]

3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych
celów;

[…] 

Wydatki na zakup wozów strażackich dokonywane są na podstawie przepisów ustawy budżetowej,
która nie dotyczy działań profrekwencyjnych. Z przytoczonych tu przepisów wynika, że wydatki
takie  powinny  być  czynione  tak,  aby  uzyskać  jak  najlepsze  efekty  w  dziedzinie  ochrony
przeciwpożarowej  – a  nie  w dziedzienie frekwencji  wyborczej  (szczególnie  jeśli  chodzić  ma o
frekwencję w grupie ludności znanej z silnego poparcia dla konkretnego kandydata).

Jednak zasadnicze dla ważności wyborów jest to, że „Bitwa o wozy” stanowi poważne naruszenie
art. 287 kodeksu wyborczego. W myśl tego przepisu wybory Prezydenta RP są równe. „Bitwa o
wozy” polega na finansowaniu ze skarbu państwa nagród o łącznej wartości 52 milionów złotych w
celu zmotywowania do udziału w głosowaniu określonej kategorii wyborców, której preferencje
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znacząco  odbiegają  od  preferencji  ogółu  wyborców.  Takie  działania  rażąco  naruszają  równość
wyborów, zniekształcają ich wynik i stanowią przesłankę do stwierdzenia ich nieważności.

3 Pierwszeństwo przy głosowaniu ustanowione 
rozporządzeniem pozbawionym podstawy ustawowej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca br., ogłoszone 7 lipca4 (a więc wydane między
dwiema turami wyborów, na sześć dni przed drugą turą, opublikowane na pięć dni przed drugą turą)
stanowi,  że „w lokalu wyborczym […] zapewnia się obsługę w pierwszej  kolejności […] osób
powyżej  60.  roku życia  […]” (rozporządzenie  daje  również  pierwszeństwo innnym kategoriom
wyborców, np. kobietom w ciąży, ale – ze względu na niewielką liczebność tych kategorii – jest to
bez znaczenia dla ważności wyborów).

3.1 Wpływ rozporządzenia na wynik wyborów
Wśród ludności Polski powyżej 18. roku życia  (czyli wśród tej części ludności, która ma czynne
prawo wyborcze) osoby, które ukończyły lat 60, stanowią 31% (ludność po 18. a przed 60. rokiem
życia: 21 730 125; ludność po 60. roku życia: 9 703 745). Można to bez trudu wyliczyć z tabeli,
która  znajduje  się  na  stronie  Głównego Urzędu  Statystycznego,  pt.:  Ludność.  Stan  i  struktura
ludności  oraz  ruch  naturalny  w  przekroju  terytorialnym  (stan  w  dniu  31.12.2019)
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-
naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-31-12-2019,6,27.html tabela01.xlsx

Tak wielka proporcja osób, które ukończyły 60 lat życia, oznacza, że w przypadku kolejki przed
lokalem wyborczym wyżej wzmiankowane rozporządzenie w poważny sposób zakłóca głosowanie:
osoby, które nie ukończyły lat 60, mogą obawiać się długiego oczekiwania, podczas gdy coraz to
nowe osoby starsze będą przychodzić do lokalu.

Dane  sondażowe  wskazują  na  dużą  większą  popularność  Andrzeja  Dudy  wśród  osób  po
sześćdziesiątce  niż  wśród  ogółu  wyborców.  Na  przykład  exit  poll przeprowadzony  podczas
pierwszej tury wskazuje na poparcie 58,7%, czy o 15,2 punktów procentowych więcej niż poparcie
wśród ogółu wyborców, które w piewszej turze wyniosło 43,5% (artykuł pt. „Na kogo głosowali
młodzi?  Kto  wygrał  na  wsiach?  Jak  głosowały  kobiety,  a  jak  mężczyźni?  [WYBORCZA
DEMOGRAFIA]”,  Tok  FM,  28.06.2020  dostępny  tu
https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,117303,26080140,na-kogo-glosowali-najmlodsi-kto-wygral-na-
wsiach-wyborcza.html)  Inny przykład:  exit  poll  przeprowadzony  podczas  drugiej  tury  wykazał
poparcie dla Andrzeja Dudy wśród osób po sześćdziesiątce wynoszące 61,7%, czyli o 10,7 punktów
procentowych więcej niż wśród ogółu głosujących (artykuł pt.: „Jak głosowali Polacy ze względu
na  wiek?  [STATYSTYKI]”,  TVP  INFO,  12.07.2020  dostępny  tu
https://www.tvp.info/48941256/jak-glosowali-polacy-ze-wzgledu-na-wiek-statystyki)

Podsumowując: rozporządzenie ułatwiało głosowanie i zachęcało do głosowania grupę ludności,
wśród której poparcie dla Andrzeja Dudy jest według sondaży o 11 do 15 punktów procentowych
wyższe  niż  wśród  ogółu  wyborców.  Jednocześnie  rozporządzenie  utrudniało  głosowanie  i
zniechęcało  do  głosowania  pozostałych  wyborców,  którzy  zostali  zmuszeni  do  oddawania
pierwszeństwa osobom starszym.

Statystycznie  rzecz  biorąc,  efekt  rozporządzenia  był  więc  następujący:  wyborcy  Rafała
Trzaskowskiego musieli przepuszczać w kolejce do głosowania wyborców Andrzeja Dudy.

4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków 
ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych 
oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym Dz. U. z 7 lipca 2020 r.,  poz. 1207. 
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000120701.pdf
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Opisany  tu  efekt  rozporządzenia  został  znacznie wzmocniony  przez  alert  RCB  (Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa) o następującej treści:

II tura wyborow prezydenckich w niedziele 12.07.  Osoby 60+, kobiety w ciazy oraz
osoby niepelnosprawne beda mogly glosowac w komisjach wyborczych bez kolejki.5

Alert ten został wysłany w przeddzień wyborów na wszystkie (lub niemal wszystkie) telefony w
Polsce. Jego wysyłkę należy traktować jako fakt notoryjny.

Alert  ten wyróżniał niektóre kategorie wyborców (wśród wyróżnionych kategorii  jedynie osoby
60+ stanowią liczną grupę), stanowił więc działanie profrekwencyjnie o nierównych charakterze,
działające – w oparciu o wyżej wzmiankowane rozporządzenie – silniej w kierunku osób, które
ukończyły 60 lat, niż w kierunku ogółu wyborców.

3.2 Ocena prawna
Omawiane  tu  rozporządzenie  zostało  rzekomo wydane  „na  podstawie  art.  16  ustawy z  dnia  2
czerwca  2020  r.  o  szczególnych  zasadach  organizacji  wyborów  powszechnych  na  Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego
(Dz. U. poz. 979)”.

Przywołany artykuł ustawy brzmi, jak następuje:

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz środków
ochrony  osobistej  związanej  ze  zwalczaniem  epidemii  COVID-19  dla  członków
obwodowych  komisji  wyborczych,  a  także  szczegółowe  zasady  bezpieczeństwa
sanitarnego w lokalu wyborczym, mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób
przebywających w lokalu obwodowej komisji wyborczej.

Ta delegacja ustawowa nie czyni ministra właściwym do tego, by zarządzić wpuszczanie niektórych
wyborców do lokalu  poza  kolejnością.  Takie  zarządzenie  nie  należy bowiem ani  do  „środków
ochrony osobistej  związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19”, ani do „szczególnych zasad
bezpieczeństwa  sanitarnego  w  lokalu  wyborczym”.  Nie  wynika  ono  też  z  „potrzeby  ochrony
zdrowia osób przebywających w lokalu obwodowej komisji wyborczej”.

Ponadto  rozdział  między  organami  wyborczymi,  na  czele  których  stoi  Państwowa  Komisja
Wyborcza,  a  rządem,  jest  w  Polsce  ważną  i  niezmiennie  przestrzeganą  zasadą  ustrojową.
Przytoczony  tu art. 16 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. wprowadza wyjątek od tej zasady. Taki
wyjątek nie podlega interpretacji rozszerzającej.

Do  czasu  wydania  omawianego  tu  rozporządzenia  nie  istniały  żadne  pisane  reguły  dotyczące
kolejności  obsługi  wyborców.  Przewodniczący  każdej  obwodowej  komisji  wyborczej  mógł,  w
sposób elastyczny,  stosować takie  reguły,  jakie  uznał  za  stosowne (na  przykład przepuścić  bez
kolejki osobę, której stan zdrowia tego wymaga – ale takie rozwiązanie nie było stosowane często,
w  żadnym  razie  nie  było  mowy  o  przepuszczaniu  31%  wyborców  bez  kolejki).  Ewentualne
ujednolicenie  zasad  w tej  sprawie  –  gdyby rzeczywiście  było  potrzebne – leży w kompetencji
Państwowej Komisji Wyborczej, która jest zwierzchnikiem komisji obwodowych.

Minister zdrowia przekroczył  więc swoje kompetencje i naruszył art.  16 wyżej wzmiankowanej
ustawy.

Minister naruszył jednocześnie art. 287 kodeksu wyborczego, w myśl którego wybory Prezydenta
RP są równe.

5 Wiadomość była pisana bez polskich znaków.
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Warto  ponadto  odnotować,  że  omawiane  tu  rozporządzenie  stanowi  drugi  w  historii  Polski
przypadek  zmiany  prawa  wyborczego  między pierwszą  a  drugą  turą  wyborów.  Poprzedni  taki
przypadek miał miejsce w czerwcu 1989 r., podczas częściowo demokratycznych wyborów 4 i 18
czerwca do tzw.  Sejmu kontraktowego.  Wówczas  uchwała Rady Państwa6 podjęta na sześć dni
przed drugą turą zmieniła system wyborczy w taki sposób, że obóz polityczny skupiony wokół
PZPR  mógł  w  drugiej  turze  obsadzić  swoimi  ludźmi  33  mandaty  poselskie,  których  wbrew
oczekiwaniom obóz ten nie uzyskał w pierwszej turze (bez owego dekretu mandaty te pozostałyby
nieobsadzone).

Podsumowując,  omawiane  tu  rozporządzenie  nie  ma  podstawy ustawowej,  narusza  właściwość
organów wyborczych w dziedzienie organizacji wyborów i jednocześnie narusza zasadę równości
wyborów. Biorąc pod uwagę towarzyszący rozporządzeniu alert RCB, wpływ rozporządzenia na
warunki,  w  jakich  odbyło  się  głosowanie,  był  istotny.  Rozporządzenie  zniekształciło  wynik
wyborów i stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności wyborów.

4 Nieprawidłowy skład okręgowych komisji 
wyborczych i brak wiarygodności protokołów z 
obwodów głosowania

Art. 170 kodeksu wyborczego reguluje w następujący sposób powoływanie okręgowych komisji
wyborczych:

§ 1. W skład okręgowej komisji wyborczej wchodzi od 4 do 10 sędziów oraz z urzędu,
jako  jej  przewodniczący,  komisarz  wyborczy.  W  skład  komisji  może  być  także
powołany sędzia w stanie spoczynku, który nie ukończył 70 lat.

§  2.  Sędziów  do  składu  komisji  zgłasza  Minister  Sprawiedliwości,  w  liczbie
uzgodnionej  z  Państwową  Komisją  Wyborczą,  najpóźniej  w  52  dniu  przed  dniem
wyborów.

§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza powołuje okręgowe komisje wyborcze najpóźniej w
48 dniu przed dniem wyborów.

[…]

Art. 19 Ustawy epizodycznej z dnia 2 czerwca 2020 r.7 (dalej: specustawa) stanowi:

1. W skład okręgowej komisji wyborczej wchodzi od 4 do 10 członków powołanych
spośród  osób  mających  wykształcenie  wyższe  prawnicze  oraz  dających  rękojmię
należytego pełnienia tej funkcji.

2. Okręgową komisję wyborczą powołuje Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek
komisarza wyborczego właściwego dla miejscowości będącej siedzibą komisji.

3. Członek okręgowej komisji wyborczej nie może:

6 Uchwała Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie ponownego głosowania do mandatów nie 
obsadzonych z krajowej listy wyborczej. Dz. U. 1989, nr 36, poz. 199. 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890360199

7 Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 
979).
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1) należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej
się pogodzić z pełnioną funkcją;

2) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) być kandydatem w wyborach, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem
finansowym, mężem zaufania, lub urzędnikiem wyborczym.

Okręgowe komisje wyborcze, które obsługiwały omawiane tu wybory, zostały powołane zgodnie ze
specustawą. Art. 170 kodeksu wyborczego nie był tu stosowany. Oznacza to obniżenie standardów:
zamiast  wymogu,  by  członkowie  komisji  (z  wyjątkiem  przewodniczącego)  byli  sędziami,
wymagane jest jedynie wyższe wykształcenie prawnicze (niższy wymóg) oraz rękojmia należytego
pełnienia funkcji – ten ostatni wymóg jest niedookreślony, a więc ocenny, może być interpretowany
na rozmaite sposoby przez organ, który powołuje członków komisji.

Członkowie okręgowych komisji wyborczych nie są powoływani w sposób pluralistyczny: nie ma
mechanizmu zapewniającego, że osoby o różnych poglądach, bliskie różnym siłom politycznym
wejdą w skład komisji. Wręcz przeciwnie: zgodnie ze specustawą są oni powoływani na wniosek
komisarza wyborczego, który z kolei został powołany na wniosek rządu. W tej sytuacji obniżenie
standardów,  które  wynika  ze  specustawy,  wzbudza uzasadniony  brak  zaufania  do  okręgowych
komisji wyborczych.

4.1 Przykład OKW nr 605 w Warszawie
Obwodowa Komisja  Wyborcza  nr  605 w Warszawie  sporządziła  po  drugiej  turze  kolejno  dwa
protokoły: pierwszy bezpośrednio po ustaleniu wyników głosowania, drugi – później, już po tym,
gdy członkowie komisji rozeszli się do domów.

Dowody: Oba  protokoły  widziała  obserwatorka  Elżbieta  Janaszewska,  która  opisuje  sprawę  w
oświadczeniu, załącznik nr 4.. Ponadto fotografia pierwszego protokołu wraz z raportem ostrzeżeń
załączona jest do oświadczenia obserwatorki; drugi protokół znajduje odzwierciedlenie w wynikach
głosowania  ogłoszonych  przez  PKW,  dostępnych  m.  in.  tu:
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/protokol/737204

Te dwa protokoły różnią się liczbą kart  otrzymanych (rubryka 1):  zgodnie z  pierwszym  z nich
liczba ta wynosi 1338, zgodnie z drugim 1333.

Obserwatorka odnotowała, że pod koniec liczenia głosów, kiedy rozbieżność między liczbą kart
otrzymanych  (pkt  1  protokołu)  a  sumą  liczb  z  pkt  3  i  4  (liczba  wydanych  kart,  liczba  kart
niewykorzystanych) stawała się oczywista, „komisja wykazywała nerwowość”. Stwierdziwszy, że
liczba w pkt 1 protokołu jest o 5 za duża, „przewodniczący komisji wydał polecenie ponownego
przeliczenia  podpisów  w  spisach  wyborców”,  co  nie  zmieniło  sytuacji.  Następnie  jako
prawdopodobną przyczynę rozbieżności  komisja podała:  „Przy wydawaniu karty do głosowania
nastąpiło  najprawdopodobniej  sklejenie  kilku  kart  ze  sobą.”  (zob.  fotografia  raportu  ostrzeżeń
dołączona do oświadczenai obserwatorki).

Liczba w pkt 1 protokołu wynika z liczenia kart przeprowadzonego zanim głosowanie się zaczęło.
Liczenia  tego  nie  można  powtórzyć  po  zakończeniu  głosowania.  Ponadto  w  omawianym  tu
przypadku członkowie OKW nie zakwestionowali wyniku 1338 nawet wtedy, kiedy zorientowali
się, że wynik ten prowadzi do trudnych do zrozumienia rozbieżności.

W tej sytuacji fakt, że sporządzono później drugi protokół, zawierający w pkt 1 inną liczbę, budzi
niepokój.
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Obserwatorka  pisze:  „Protokół  i  kopia  były podpisane  przez  wszyskich  członków komisji.  Ok.
godziny 23 opuściliśmy szkołę, w której znajdował się lokal wyborczy. 13 lipca zobaczyłam na
stronie PKW, iż liczba kart wyborczych na początku głosowania została zmniejszona o 5”.

Z tych  słów wynika,  że  nowy protokół  utworzono po wizycie  przedstawicieli  OKW nr 605 w
okręgowej  komisji  wyborczej.  Uzasadniona jest  więc obawa,  że  pod wpływem wskazówek lub
poleceń ze strony okręgowej komisji wyborczej, komisja obwodowa sporządziła nowy protokół, w
którym poświadczono nieprawdę.

Wniosek dowodowy: wnoszę o przesłuchanie członków obwodowej komisji wyborczej nr 605 w
Warszawie oraz członków okręgowej komisji wyborczej w Warszawie na następujace okoliczności:

• Dlaczego i pod czyim wpływem obwodowa komisja wyborcza sporządziła nowy protokół,
w którym pkt 1 zawierał inną liczbę niż w protokole pierwotnym?

• Jakich wskazówek udzielała  i jakie polecenia wydawała w tej sprawie okręgowa komisja
wyborcza?

4.2 Wnioski z powyższego przykładu
Opisany powyżej  przykład  ilustruje mechanizm,  którego  okręgowe komisje  wyborcze  używają
niekiedy, aby uzyskać protokoły z obwodów pozornie nie budzące wątpliwości (w szczególności:
nie  zawierające  trudnych  do  wyjaśnienia  rozbieżności  liczbowych),  nawet  za  cenę  zachęcania
komisji obwodowych do poświadczania nieprawdy.

Mechanizm ten uniemożliwia ocenę przebiegu wyborów: protokoły sprawiają wrażenie, że nie było
ani błędów, ani anomalii  takich jak np. karty wyborcze zgubione lub ukradzione.  Z dostępnych
publicznie „poprawionych” protokołów wynika fałszywy obraz wyborów, według którego nikt (lub
prawie nikt) nie popełnia błędów.

Poświadczenie nieprawdy w protokole  może  też  służyć  ukryciu  fałszowania  wyborów.  Więcej:
członkom komisji, którzy poświadczają nieprawdę lub do tego podżegają, może się wydawać, że
ukrywają  jedynie  niegroźne  błędy  lub  anomalie,  podczas  gdy  w  rzeczywistości  nieświadomie
pomagają ukryć oszustwa wyborcze.

4.3 Ocena prawna
Trybunał Konstytucyjny orzekł, co następuje:8

[…] Byłoby pożądane, aby nowelizacje dotyczące najistotniejszych elementów prawa
wyborczego  (takich  jak:  wielkość  okręgów  wyborczych,  wysokość  progów
wyborczych,  system przeliczania  głosów  na  mandaty)  mogły  być  poddane  kontroli
konstytucyjności  w  czasie  odpowiednio  wyprzedzającym  sam  akt  głosowania.
Parlament powinien także dysponować czasem na wprowadzenie stosownych poprawek
w przypadku ewentualnego orzeczenia o niezgodności takich regulacji z Konstytucją.
Kontrola  konstytucyjności  prawa  wyborczego  dokonywana  po  wyborach,  a  zatem
mająca znaczenie tylko dla przyszłości, albo byłaby fikcją, skoro wybory już się odbyły,
albo  mogłaby  poważnie  zakłócić  funkcjonowanie  władzy  publicznej.  Swoistym
minimum minimorum w tym zakresie powinno być uchwalanie istotnych zmian w
prawie  wyborczym  co  najmniej  sześć  miesięcy  przed  kolejnymi  wyborami,
rozumianymi nie tylko jako sam akt głosowania, ale jako całość czynności objętych
tzw.  kalendarzem  wyborczym.  Ewentualne  wyjątki  mogłyby  wynikać  jedynie  z
nadzwyczajnych  i  obiektywnych  okoliczności.  Konieczność  zachowania

8 Wyrok z dnia 16 listopada 2006 r. K31/06 (pogrubienia – M. Skubiszewski)
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wymienionego terminu jest, co do zasady, nieusuwalnym składnikiem treści art. 2
Konstytucji (zasada demokratycznego państwa prawnego). W przyszłości wszystkie
nowelizacje  prawa  wyborczego  poddane  kontroli  TK  będą  konfrontowane  z  tym
wymogiem konstytucyjnym. 

W omawianej  tu  sytuacji  nie  zachodziły żadne nadzwyczajne  i  obiektywne okoliczności,  które
uzasadniały  by  zmianę  sposobu  powoływania  członków  okręgowych  komisji  wyborczych.  Z
przytoczonego  tu  wyroku  wynika  więc,  że  zmiana  wprowadzona  w  tej  sprawie  przez  art.  19
speccustawy narusza Konstytucję ze względu na bardzo krótki czas (26 dni), jaki upłynął między
uchwaleniem specustawy a dniem wyborów. Tak więc w świetle Konstytucji okręgowe komisje
wyborcze, które obsługiwały wybory Prezydenta RP, były powołane nieprawidłowo.

Rozumowanie  zawarte  w  poprzednim  akapicie  opiera  się  na  stwierdzeniu  niekonstytucyjności
przepisu ustawowowego.  Czy konieczne jest, aby orzekając o słusz ności tego rozumowania Sąd
Najwyższy  zadał  pytanie  prawne Trybunałowi  Konstytucyjnemu?  Zdaniem  niżej  podpisanego,
takiej konieczności nie ma, ponieważ w niniejszej sprawie chodzi o proste zastosowanie zasady,
którą  Trybunł  Konstytucyjny  już  sformułował.  Dodatkowymi  argumentami  przeciwko  zadaniu
pytania  prawnego  są:  krótki  ustawowy  termin  na  rozstrzygnięcie  niniejszej  sprawy  oraz
nieprawidłowe funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.

Podsumowując: okręgowe komisje wyborcze były powołane nieprawidłowo. Ich działania mogły
prowadzić  do  poświadczania  nieprawdy  w  protokołach obwodowych  komisji  wyborczych.
Omawiany  tu  przykład  pokazuje,  że  działania  tych  komisji  faktycznie  do  takiego  skutku
prowadziły. Jest to co prawda tylko jeden przykład, ale jest on wymowny.

Nieważność wyborów  powinna zostać stwierdzona ponieważ ich wyniki, sporządzone z udziałem
organów powołanych nieprawidłowo, nie są wiarygodne.

5 Nieprawidłowe wysyłanie pakietów wyborczych i 
odbiór kopert zwrotnych za granicą

5.1 Sposób wysyłania pakietów wyborczych za granicą
Art. 6 specustawy zawiera w szczególności następujące przepisy:

[…]

2. Konsul  nie  później  niż  6  dni  przed  dniem wyborów,  wysyła  pakiet  wyborczy do
wyborcy  wpisanego  do  spisu  wyborców,  który  wyraził  zamiar  głosowania
korespondencyjnego za  granicą,  z  zastrzeżeniem  ust.  3,  pocztą  nierejestrowaną.
Konsul  może  przekazać  pakiet  wyborczy również  w inny sposób,  jeżeli  operator
wykonujący usługi  pocztowe lub przewozowe w państwie przyjmującym nie  daje
rękojmi należytego wykonania usługi przesyłki nierejestrowanej.

[…]

Art. 12 ust. 4 pkt 1 specustawy zawiera między innymi następującą delegację ustawową:

Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji
Wyborczej,  określi,  w  drodze  rozporządzenia,  dla  głosowania  za  granicą:  […]  tryb
przekazywania wyborcy pakietu wyborczego […] – mając na względzie zapewnienie
poszanowania  zasad  przeprowadzania  wyborów  oraz  konieczność  zabezpieczenia
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pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.”. 

Rozporządzenie wydane na podstawie tego przepisu9 nie narzuca konsulom ani godziny, o której
pakiety powinny zostać wysłane, ani rozdzaju usługi pocztowej (taryfy), której powinni używać.
Oznacza  to,  że  nadanie  pakietów  wyborczych  w  urzędzie  pocztowym  na  sześć  dni  przed
głosowaniem  późnym  wieczorem,  już  po  odejściu  poczty,  tanią  taryfą,  która  nie  gwarantuje
szybkiego dotarcia pakietu do wyborcy, na pierwszy rzut oka nie narusza przepisów prawa. A w
takim przypadku znaczna część pakietów dojdzie do wyborców na dwa dni przed wyborami (w
piątek), co w praktyce uniemożliwi odesłanie kopert zwrotnych na czas; inne pakiety dojdą już po
dniu głosowania.

Podsumowując:  rozporządzenie  nie  narzuciło  konsulom  takiego  sposobu  wysyłki  pakietów
wyborczych,  który  zapewniałby,  że  z  wysokim prawdopodobieństwem będą  one  dochodzić  do
wyborców na czas.

W drugiej turze wysłano łącznie za granicą 480 262 pakiety wyborcze, a odebrano 399 360 kopert
zwrotnych. Zabrakło więc 80 902 kopert zwrotnych (16,8 % wysłanych pakietów).

W samej tylko Wielkiej Brytanii zabrakło 27 586 kopert zwrotnych (16,7% wysłanych pakietów).

Powyższe  liczby  wynikają  ze  szczegółowych  wyników  wyborów  ogłoszonych  przez  PKW
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/dane_w_arkuszach

Niżej  podpisany  wnosi  o  przesłuchanie  polskich  konsulów  w  Wielkiej  Brytanii,  Irlandii  i
Niemczech – a więc w krajach, w których liczby nieodesłanych kopert zwrotnych były najwyższe –
na następujące okoliczności:

• Kiedy wysyłano pakiety wyborcze przed drugą turą (data i godzina  przekazania pakietów
poczcie lub przewoźnikowi)? Jeśli były dwie lub więcej sukcesywne wysyłki: jaka liczba
kart została wysłana w każdej z nich?

• Czy wszystkie wysyłki pakietów zostały dokonane przed odejściem poczty danego dnia w
danym urzędzie pocztowym?

• Jaką  taryfą  (jakim  rodzajem  usługi)  wysyłano  pakiety?  Jaki  jest,  według  informacji
przekazywanych  przez  właściwą  pocztę  lub  właściwego  przewoźnika,  prawdopodobny
termin dostarczenia przesyłek wysyłanych tą taryfą (tym rodzajem usługi)?

Alternatywnie,  zamiast przesłuchiwać konsulów, można wysłać im pytania na piśmie lub drogą
elektroniczną.

Odpowiedzi na te pytania pozwolą na oszacowanie liczby pakietów wysłanych w taki sposób, że
wyborcy nie mieli możliwości odesłać na czas kopert zwrotnych. Ta z kolei liczba zdecyduje o tym,
czy należy stwierdzić nieważność wyborów.

5.2 Odbiór kopert zwrotnych za granicą
Art. 8 ust. 5-7 i 9 specustawy stanowią:

5.  Jeżeli  w  danym  okręgu  konsularnym  lub  jego  części  nie  istnieją  warunki
umożliwiające osobiste dostarczenie koperty zwrotnej do właściwego konsula, konsul
podaje tę informację, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców w okręgu
konsularnym. W takim przypadku przepisu ust. 6 pkt 2 nie stosuje się.

9 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu 
korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
w 2020 r. Dz. U. 2020, poz. 1033.
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6. Wyborca  może  najpóźniej  2  dnia  przed  dniem  wyborów  osobiście  lub  za
pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną:

1) w przypadku głosowania w kraju - do właściwego urzędu gminy;

2) w przypadku głosowania za granicą - do właściwego konsula.

7. Jeżeli  w  danym okręgu  konsularnym lub  jego  części  nie  istnieją  warunki  umożliwiające
osobiste dostarczenie koperty zwrotnej do właściwej obwodowej komisji wyborczej, konsul
podaje  tę  informację,  w  formie  obwieszczenia,  do  wiadomości  wyborców  w  okręgu
konsularnym. W takim przypadku przepisu ust. 9 nie stosuje się.

[...]

9. Wyborca  może  w  godzinach  głosowania  osobiście  lub  za  pośrednictwem  innej  osoby
dostarczyć kopertę  zwrotną do obwodowej komisji  wyborczej  w obwodzie głosowania,  w
którym jest wpisany do spisu wyborców.

W myśl tych przepisów wyborca może osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby dostarczyć
kopertę zwrotną konsulowi lub bezpośrednio komisji wyborczej.

Jednak w Wielkiej Brytanii, w Irlandii i w Niemczech polskie placówki ani komisje wyborcze nie
przyjmowały kopert zwrotnych doręczanych im przez osoby inne niż pracownicy firm kurierskich
lub poczty. Wydano stosowne obwieszczenia (dowody: załączniki nr 5. do 8.).

Obostrzenia te zostały wprowadzone przez konsulów pomimo tego, że nie było po temu przesłanki
ustawowej, a mianowicie nie było sytuacji, w której „nie istnieją warunki umożliwiające osobiste
dostarczenie koperty zwrotnej”.

Niżej podpisany wnosi o pozyskanie przez Sąd Najwyższy od Ministerstwa Spraw Zagranicznych
lub  bezpośrednio  od  polskich  ambasad  w  Londynie  i  w  Dublinie  korespondencji  dotyczącej
organizacji wyborów, jaka została wymieniona z władzami państw przyjmujących.

Niżej podpisany wnosi też o przesłuchanie polskich konsulów w Wielkiej Brytanii i w Irlandii na
następujące okoliczności:

• Jakie  okoliczności,  dokumenty,  informacje  skłoniły  konsula  do  uznania,  że  „w  danym
okręgu  konsularnym  lub  jego  części  nie  istnieją  warunki  umożliwiające  osobiste
dostarczenie koperty zwrotnej do właściwego konsula (do właściwej obwodowej komisji
wyborczej)”?

• Czy konsul dostawał sugestie lub polecenia, czy został poddany naciskom zmierzającym do
odmowy odbioru kopert  zwrotnych od osób innych niż  pracownicy firm kurierskich lub
poczty?

• Jaką korespondencję dotyczącą tej kwestii polska placówka wymieniała z władzami państwa
przyjmującego?

Alternatywnie,  zamiast przesłuchiwać konsulów, można wysłać im pytania na piśmie lub drogą
elektroniczną.

Nieuzasadniona odmowa przyjmowania kopert  zwrotnych bezpośrednio od wyborców stanowiła
szczególnie dużą uciążliwość w kontekście opóźnień w doręczaniu pakietów, o których mowa w
poprzednim podrozdziale: wyborca, który otrzymał pakiet w piątek lub w sobotę tuż przed dniem
głosowania, nie mógł odnieść koperty zwrotnej do polskiej placówki, musiał szukać do tego kuriera
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– co było niełatwe i kosztowne.

Ze  względu  na  nieuzasadnione  i  pozaprawne  utrudnienia,  jakie  polscy  konsulowie  narzucili
Polakom głosującym za granicą, należy stwierdzić nieważność wyborów.

Załączone Dowody:

1. Artykuł   pt.  „Bitwa o wozy” – MSWiA sfinansuje wozy strażackie dla gmin o najwyższej
frekwencji wyborczej opublikowany 20 czerwca 2020 r. przez MSWiA w internecie. Pobrano
tu: https://www.gov.pl/web/mswia/bitwa-o-wozy--mswia-sfinansuje-wozy-strazackie-dla-
gmin-o-najwyzszej-frekwencji-wyborczej

2. Wytyczne  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  dotyczące  uzyskania  dotacji  na
zakup  średniego  samochodu  ratowniczo-gaśniczego. Pobrano  tu:
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Wytyczne-dotyczace-  zakupu-wozow-
w-ramach-akcji-Bitwa-o-wozy/idn:37805 oraz https://www.straz.gov.pl/download/5009

3. Doniesienie z 3 lipca br.  opublikowane na stronach Komendy Głównej  Straży Pożarnej,
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Bedzie-kolejna-edycja-Bitwy-o-
wozy/  idn:37814

4. Oświadczenie obserwatorki Elżbiety Janaszewskiej dotyczące OKW nr 605 w Warszawie,
wraz z fotografią pierwszego protokołu sporządzonego przez tę komisję.

5. Strona  ambasady  poskiej  w  Wielkiej  Brytanii  na  Facebooku,  zawierająca  informację,
zgodnie  z  którym  „Konsulowie  będą  przyjmowali  przesyłki  wyłącznie  od  operatorów
pocztowych  i  kurierów”.
https://www.facebook.com/PolishEmbassyUK/posts/3762422340441028 

6. Scany  obwieszczczeń  konsulów  polskich  w  Wielkiej  Brytanii  (w  Londynie,  w
Manchesterze,  w  Edynburgu,  w  Belfaście)  o  braku  możliwości  osobistego  dostarczenia
koperty zwrotnej do konsula i do obwodowej komisji wyborczej (łącznie 8  obwieszczeń).
Lista  obwieszczeń  znajduje  się  tu:  https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/wybory-
prezydenckie-2020

7. Scany  dwóch  obwieszczeń  konsula  RP  w  Dublinie  o  braku  możliwości  osobistego
dostarczenia koperty zwrotnej do konsula i do obwodowej komisji wyborczej, dostępne tu:
https://www.gov.pl/web/irlandia/wybory-2020?fbclid=IwAR1NqAYgRaN-
j92VUUxlgBm_6WfkAKJXeEyDVYq-wpi6U6iv7MKHxTV-bzo 

8. Informacja,  zgodnie  z  którą  w  Niemczech „wyborca  nie  może  osobiście  oddać  pakietu
wyborczego  do  Konsula  RP  lub  obwodowej  komisji  wyborczej”
https://www.gov.pl/web/niemcy/wybory-2020

Marcin Skubiszewski
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