
 

 

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2020 r. 

PAŃSTWOWA 
KOMISJA WYBORCZA 

ZPOW-500-2/20 

Pan 
Krzysztof KWIATKOWSKI 
Przewodniczący 
Komisji Ustawodawczej 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

 Państwowa Komisja Wyborcza, odpowiadając na pismo z dnia 7 kwietnia 2020 r. 
znak BPS.DKS.KU.0330.16.2020, dotyczące opinii w sprawie ustawy o szczególnych 
zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk senacki nr 99), zwanej dalej „projektem ustawy”, 
wskazuje, co następuje. 

Przede wszystkim, w związku z szeroko toczącą się dyskusją polityczną, 

dotyczącą sposobu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

w 2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza zaznacza, że stosownie do art. 157 § 1 Kodeksu 

wyborczego, jest stałym, najwyższym organem wyborczym właściwym w sprawach 

przeprowadzania wyborów i podejmuje działania wyłącznie na podstawie i w granicach 

prawa (art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Państwowa Komisja Wyborcza jest 

zatem organem apolitycznym, realizującym swoje obowiązki związane z organizacją i 

przeprowadzeniem wyborów na podstawie obowiązującego prawa. Państwowa Komisja 

Wyborcza nie posiada inicjatywy legislacyjnej. Jednocześnie po każdych wyborach, 

zgodnie z art. 160 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana 

jest do przedstawiania Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi 

Senatu oraz Prezesowi Rady Ministrów informacji o realizacji przepisów kodeksu i 
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ewentualnych propozycji ich zmian. Informacja taka po wyborach do Sejmu RP i do Senatu 

RP przeprowadzonych w 2019 roku została przekazana zgodnie z ustawowym obowiązkiem 

Komisji w dniu 10 lutego 2020 r. 

Zatem biorąc pod uwagę powyższe Państwowa Komisja Wyborcza nie jest 
uprawniona do oceny wprowadzanych przez ustawodawcę regulacji, lecz zobowiązana jest 
ustawowo do ich realizacji. Kwestie związane z ustaleniem sposobu przeprowadzenia 
wyborów są bowiem decyzjami o charakterze politycznym, a Państwowa Komisja 
Wyborcza z uwagi na charakter wykonywanych ustawowych zadań nie może wypowiadać 
się w tego rodzaju sprawach. Decyzje polityczne w przedmiotowym zakresie należą do 
wyłącznej kompetencji ustawodawcy. 

Państwowa Komisja Wyborcza pragnie jedynie wskazać, że w art. 8 ust. 3 
projektu ustawy, zamiast art. 230 powinien być przywołany art. 314 § 2 Kodeksu 
wyborczego.   

Przewodniczący 
Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak 
(dokument podpisany elektronicznie) 


