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Pan
Adam BODNAR
Rzecznik Praw Obywatelskich
Szanowny Panie Rzecznilcu,
w odpowiedzi na wystąpienie z 11 maja 2020 r.' uprzejmie informuję, że Prezes Rady
Ministrów wydał decyzje" polecające Poczcie Polskiej S.A. oraz Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych S.A. realizację działań w zakresie przeciwdziałania C0V1D-19 na podstawie
art. 11 ust. 2, w związku z art. 11 ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiqzaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
C0VID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych^ oraz w związku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego'^.
Przepisy ww. ustawy - co ważne, ustawy epizodycznej, wydanej w konkretnej sytuacji
ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - umożliwiły Prezesowi
Rady Ministrów wydawanie poleceń w związku z przeciwdziałaniem C0VID-19,
obowiązujących m.in. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej oraz przedsiębiorców. Przepisy art. 11 ww. ustawy określają tryb postępowania
w przypadku poleceń wydanych przez Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z tym
przepisem Prezes Rady Ministrów może wydać polecenie w drodze decyzji administracyjnej,
a polecenie to dotyczy realizacji wskazanego zadania konkretnemu, zindywidualizowanemu
podmiotowi.
Polecenie wydane wobec Poczty Polskiej S.A. dotyczyło realizacji działań polegających na
podjęciu i realizacji niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania
przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r., w trybie korespondencyjnym,
w szczególności poprzez przygotowanie struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnej
infrastruktury oraz pozyskanie koniecznych zasobów materialnych i kadrowych.

' VII.6060.26.2020.MM
^ nr BPRM.4820.2.3.2020 oraz BPRM.4820.2.4.2020
^ Dz.U. poz. 374, 567 i 568
•* Dz.U. z 2020 r. poz. 256
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RODO - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie
informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

S T U L E C I E

O D Z Y S K A N I A

NIEPODLEGŁOŚCI

z kolei decyzja Prezesa Rady Ministrów wobec PWPW S.A. polecała realizację zadań
polegających na wydrukowaniu odpowiedniej liczby kart do głosowania, instrukcji
głosowania korespondencyjnego oraz oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na
karcie do głosowania niezbędnych do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.
W decyzjach tych wyznaczono ministra właściwego do spraw aktywów
(w przypadku Poczty Polskiej S.A.) oraz ministra właściwego do spraw
(w przypadku PWPW S.A.) jako odpowiedzialnych za zawarcie umów
Finansowanie realizacji poleceń miało nastąpić z części budżetowych, których
są odpowiednio ww. ministrowie, zgodnie z zawartymi umowami.

państwowych
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Wydane przez Prezesa Rady Ministrów decyzje miały na celu zapobieżenie
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w wyniku gromadzenia się ludzi w dużych
grupach w następstwie realizacji przez nich czynnego prawa do głosowania w wyborach
prezydenckich w formie wizyty w lokalu wyborczym. Prezes Rady Ministrów nie wydawał
innych decyzji w sprawie.
Z wyrazami szacunku

K A N C E L A R I A PREZESA RADY MINISTRÓW
THE CHANCELLERY O F THE PRIME MINISTER

BIURO RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
WPt

ZAŁ

NR

P I . Solidarności 77
00-090 WPRSZPWR

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

