
RAPORT Z WYBORÓW PREZYDENTA R.P. ZARZĄDZONYCH NA 10 MAJA 2020 ROKU 

Data Kalendarium wyborcze Działania władz centralnych Działania ZMP Udostępnione przez ZMP 
materiały innych instytucji 

14 marca  Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego   
17 marca   Posiedzenie on-line Zarządu (m.in. temat wyborów)  
20 marca  

 
Ogłoszenie stanu epidemii 
restrykcje wyczerpują ustawowe 
znamiona stanu klęski żywiołowej 

Wystąpienie prezesów ZMP i UMP do Przewodniczącego 
PKW – teza: w stanie epidemii, prawidłowe zrealizowanie 
przez JST wyborów prezydenta RP będzie zagrożone 

Informacja o przebiegu wybo-

rów lokalnych we Francji (odwo-

łanie II tury dzień po I turze) 

25 marca   Stanowisko Zarządu ws. koniecznych rozwiązań w stanie 
epidemii (stan klęski żywiołowej, zawieszenie wyborów) 

70% Polaków uważa, że wy-
bory trzeba przełożyć 

26 marca   Posiedzenie on-line Zarządu Ekspertyzy Fundacji Batorego 
28 marca  Sejm w nowelizacji ustawy COVID-owej 

uchwala zgłoszoną znienacka poprawkę, 
poszerzającą krąg osób objętych głoso-
waniem korespondencyjnym (art. 40) 

  

29 marca   Stanowisko Zarządu wzywające Senat RP do odrzucenia 
art. 40 w ustawie z 28 marca 

72% Polaków uważa, że wy-
bory trzeba przełożyć 

30 marca  Senat skreśla art. 40 Liczne oświadczenia samorządowców ws. wyborów -  ˃ publikujemy je na www 
31 marca  Sejm odrzuca poprawki Senatu; posło-

wie PiS składają projekt ustawy o wybo-
rach korespondencyjnych (2 strony !…) 

Pracownicy samorządowi i firmy informatyczne zapowiada-
ją, że nie podejmą obsługi komisji; dysponenci budynków 
nie godzą się na udostępnienie lokali wyborczych; 

Urzędnicy wyborczy podają 
się do dymisji; 

1 kwietnia   Posiedzenie on-line Zarządu z udziałem J. Gowina; 
Newsletter – prośba do miast o statystykę zgłoszeń do OKW 

 

2 kwietnia  J. Gowin proponuje zmianę Konstytucji Stanowisko ZMP i UMP ws. wyborów podczas epidemii Opinia prof. H. Izdebskiego 
3 kwietnia  Posłowie PiS składają „autopoprawkę” do 

ustawy o wyborach korespondencyjnych; 
pakiety przesyłane bez pokwitowania; 
tylko gminne komisje wyborcze; 

Opinia robocza ekspertów ZMP ws. rozwiązań zapisanych w 
projekcie ustawy korespondencyjnej - wiele czynności niewy-
konalnych; liczenie głosów w dużych miastach zajmie tygod-
nie; niezapewniona powszechność i tajność wyborów… 

Apel rektorów szkół wyższych 
przeciwko forsowaniu wybo-
rów w jakiejkolwiek formie 
 

6 kwietnia wyznaczenie obwodów 
zamkniętych 

Sejm uchwala ustawę o wyborach 
korespondencyjnych w 2020 roku; 
Komisarze wyborczy wyznaczają arbit-
ralnie obwody zamknięte 

Posiedzenie on-line Zarządu: 
- propozycje dla MR dot. tarczy samorządowej; 
- sytuacja w edukacji, ochronie zdrowia i DPS-ach; 
- konieczność ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. 

78% Polaków uważa, że sa-
morządy mają rację w sporze 
z rządem; 15% ma odmienne 
zdanie (sondaż IBS) 

7 kwietnia   List otwarty Zarządu ZMP do premiera (zignorowany)  
8 kwietnia   Pytanie ZMP do KBW ws. publikacji obwieszczeń  
9 kwietnia  Odpowiedź KBW - obwieszczenia w BIP Komunikat ZMP dla miast – obwieszczenia w BIP (www) 

Newsletter – prośba do miast o statystykę dot. OKW 
 

10 kwietnia podanie do publicznej 
wiadomości siedzib OKW 

Miasta i gminy publikują obwieszcze-
nia w BIP-ach 

 otrzymujemy projekt tarczy 
samorządowej z 10.04 (MR) 



14 kwietnia   Posiedzenie on-line Zarządu (wybory) - ZMP domaga się 
natychmiastowego wydania jasnych i jednoznacznych prze-
pisów, normujących realizację w warunkach epidemii wybo-
rów lokalnych i prezydenckich (pisma do PKW, KBW i GIS) 

 

15 kwietnia   Posiedzenie on-line Zarządu (tarcza samorządowa)  
16 kwietnia  Sejm w tarczy 3.0 wprowadza m.in. art. 

99 (operator pocztowy) i 102 (odebranie 
części uprawnień PKW).  
Premier wydaje „decyzję” na podstawie 
art. 99, który jeszcze nie obowiązuje, dot. 
zadań Poczty w wyborach koresponden-
cyjnych, których prawnie jeszcze nie ma; 

Komentarz Biura ZMP ws. pomysłu zmiany Konstytucji: 
dyskutowanie nad zmianą Konstytucji (7-letnia kadencja 
prezydenta RP), pod przymusem chwili i w tej szczególnej 
sytuacji, a tym bardziej przyjmowanie jej w takich okolicz-
nościach, byłoby nieodpowiedzialne. 

 

17 kwietnia  Odpowiedzi KBW i GIS na pisma ZMP - 
dla KBW ważne dla Polaków, zgłaszane 
przez samorządy, problemy są „bezza-
sadne i niezrozumiałe” 

Publikujemy je na www z komentarzem dotyczącym aro-
gancji i braku odniesienia się do kwestii merytorycznych, 
m.in. dotyczących lokalizacji OKW oraz obwodów 
zamkniętych; 

 

18 kwietnia  Wchodzi w życie ustawa z 16 kwietnia   
20 kwietnia powołanie składów OKW; 

sporządzenie spisów 
wyborców 

Komisarze wyborczy powołują składy 
niewielkiej części OKW1; 
Gminy maja spisy wyborców na 10.05 

  

21 kwietnia  Poczta Polska anonimowo pyta gminy o 
urny wyborcze i dostęp do lokali OKW 

  

22 kwietnia  J. Sasin: „na sto procent uda się 10 maja 
przeprowadzić wybory korespondencyj-
ne”;  zapowiada druk kart wyborczych. 
Wojewoda opolski wzywa gminy do 
przekazania do godz. 15:00 w dniu 23.04 
danych ze spisów wyborców !! 

Chaos wyborczy – ciąg dalszy (www; newsletter) 
Propozycja odpowiedzi Poczcie ws. urn i lokali OKW 
(newsletter) 

Opinia epidemiologów 
(www) 

23 kwietnia  Anonimowy mailing z Poczty Polskiej 
ws. udostępnienia danych ze spisów 
wyborców. 

Apel ZMP i UMP o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
(www; newsletter; mailing) 
Komunikat – anonimowe maile od Poczty (www; mailing) 

 

24 kwietnia  Ponowny mailing z Poczty Polskiej, 
tym razem podpisany elektronicznie 

OPINIA PRAWNA ws. udostępnienia Poczcie Polskiej da-
nych ze spisów wyborców (www; newsletter; mailing); 
Komunikat – nowy mailing od Poczty (www; mailing); 

Apel polskich samorządów 
do polityków o wypracowa-
nie kompromisu 

25 kwietnia zgłaszanie zamiaru głoso-
wania korespondencyjnego 

Nierealizowane Uzupełnienie opinii prawnej dot. żądań Poczty Polskiej 
(www; mailing); 

Publikujemy na www inne 
opinie prawne 

27 kwietnia   Wzór odpowiedzi na żądanie Poczty Polskiej (www); 
Opinia ZMP i UMP ws. ustawy o głosowaniu koresponden-
cyjnym w wyborach Prezydenta w 2020 r. (4 strony uwag); 
Komentarz Biura dot. obecności Związku w mediach (www)  

Opinia prof. M. Bernaczyka 
ws. odpowiedzi PP w trybie 
administracyjnym. 

                                                             
1 np. w Poznaniu ok. 10%: OKW nr 25, 27, 36, 41, 57, 65, 78, 109, 116, 118, 135, 139, 150, 193, 194, 201, 205, 207, 209, 213, 215, 217, 222, 236 (z), 243 (z), 244 (z); w niektórych gminach brak lub pojedyncze OKW 



28 kwietnia   Opinia prawna prof. M. Bernaczyka, zamówiona przez BAS 
dla wicemarszałek Sejmu (www; mailing);  

Słowo Rady Stałej Episkopatu; 
M.Wójcik i T.Fijołek w Senacie 

30 kwietnia  Skarga RPO do WSA na decyzję premiera 
z 16 kwietnia br. 

Propozycja samorządowej tarczy CoViD-19 (www; mailing);  

1 maja składanie wniosków ws. peł-
nomocnictw do głosowania 

Nierealizowane   

4 maja  Komisje senackie za odrzuceniem ustawy 
z 6 kwietnia 

  

5 maja składanie wniosków ws. dopi-
sania do spisu wyborców 

nierealizowane; 
Senat odrzuca ustawę z 6 kwietnia; 
 Marszałek Sejmu pyta, czy PKW może 
przeprowadzić wybory w dniu 10 maja; 
przewodniczący PKW odpowiada: 
przeprowadzenie wyborów prezydenta 
RP w dniu 10 maja 2020 r. jest nie-
możliwe z przyczyn prawnych i orga-
nizacyjnych; sposób przeprowadzenia 
wyborów musi być wcześniej znany; 

  

6 maja   Senator Z. Frankiewicz zgłasza w Senacie projekt tarczy 
samorządowej, zawierający propozycje ZMP 

 

7 maja  Sejm odrzuca uchwałę Senatu -˃ stan 
prawny: są wybory korespondencyjne, 
jeśli prezydent podpisze ustawę; 
wieczorem Komunikat PKW:  
art. 102 ustawy z 16 kwietnia „pozbawił 
PKW instrumentów koniecznych do 
wykonywania jej obowiązków”; 
„pozbawienie PKW prawnych możli-
wości drukowania kart do głosowania 
sprawiło, że głosowanie w wyborach 
Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r. 
jest niemożliwe”; dlatego PKW „infor-
muje wyborców, komitety wyborcze, 
kandydatów, administrację wyborczą 
oraz JST, że głosowanie w dniu 10 maja 
2020 r. nie może się odbyć”. 

Komentarz do zarzutów Watchdog Polska (www; mailing);  

8 maja  Podpis prezydenta pod ustawą ws. 
wyborów korespondencyjnych. 

  

9 maja  Rozporządzenie min. Sasina ws. prze-
kazywania spisów wyborczych 

  

10 maja Wybory Prezydenta RP List PKW do komisarzy wyborczych Projekt oświadczenia korporacji ws. wyborów; 
Komunikat i opinia ws. spisów wyborczych (22:00) 

Jak zwykle mieliśmy rację ! 
(23:00) 

 


