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Szanowny Panie Przewodniczący,
w nawiązaniu do pisma Rzecznika Praw Obywatelskich do Pana Przewodniczącego
z dnia 19 marca 2020 roku dotyczącego przeprowadzenia w najbliższym czasie wyborów
przedterminowych i uzupełniających, proszę uprzejmie przyjąć poniższe stanowisko RPO.
Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie zwrócić uwagę na kwestię braku
możliwości udziału obywateli w wyborach w świetle przepisów rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522). Zgodnie z
brzmieniem § 3a ust. 1 rozporządzenia, w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11
kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób
przebywających na tym obszarze, a wśród wyjątków wymienionych w pkt. 1-4 nie znalazł się
udział w wyborach (co w świetle obaw Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie do
bezpieczeństwa wyborców przedstawionych w piśmie do Pana Przewodniczącego z dnia 24
marca 2020 roku, wydaje się być w pełni uzasadnione). W świetle powyższego
przeprowadzenie wyborów uzupełniających i przedterminowych wydaje się być niemożliwe
w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. Nie będą więc mogły odbyć
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np. wybory uzupełniające do rady gminy w gminach Czeremcha i Rudka na obszarze
województwa podlaskiego.
Obywatele, którzy udadzą się na takie wybory, w okresie obowiązywania wskazanego
wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia, narażeni więc będą na odpowiedzialność prawną.
Członkowie komisji wyborczych, działając w czasie głosowania w charakterze
funkcjonariuszy publicznych, będą zaś przy tym prawnie zobowiązani do powiadamiania
organów ścigania o naruszeniu przez głosującego przepisów rozporządzenia.
Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.), zwracam
się do Pana Przewodniczącego z uprzejmą prośbą o pilne przedstawienie Rzecznikowi Praw
Obywatelskich stanowiska PKW odnośnie do przeprowadzenia w tych okolicznościach
wyborów przedterminowych i uzupełniających w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia
11 kwietnia 2020 roku.
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