
Komunikat Pa stwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 maja 2020 roku

 Pa stwowa Komisja Wyborcza informuje, e podj a wszystkie

czynno ci zwi zane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej, zarz dzonych przez Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie  10 maja 2020 r., do których by a zobowi zana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. zosta a jednak uchwalona ustawa

o szczególnych instrumentach wsparcia w zwi zku z rozprzestrzenianiem si

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone

zosta y obowi zki informacyjne wynikaj ce z przepisów Kodeksu wyborczego,

na one na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotycz ce

wydawania za wiadcze  o prawie do g osowania, g osowania

korespondencyjnego oraz g osowania przez pe nomocnika.

Zawieszone zosta y przede wszystkim kompetencje Pa stwowej Komisji

Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do g osowania i zarz dzenia druku

kart. Pozbawienie Pa stwowej Komisji Wyborczej prawnych mo liwo ci

drukowania kart do g osowania sprawi o, e g osowanie w wyborach Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemo liwe. Karty

wyborcze s  bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia g osowania.

Obowi zuj ca regulacja prawna pozbawi a Pa stwow  Komisj

Wyborcz  instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowi zków.

W zwi zku z powy szym Pa stwowa Komisja Wyborcza, informuje

wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administracj  wyborcz  oraz

jednostki samorz du terytorialnego, e g osowanie w dniu 10 maja 2020 r.

nie mo e si  odby .



Jednocze nie w konsekwencji powy szego nie mog  mie

zastosowania tak e inne przepisy Kodeksu wyborczego zwi zane

z g osowaniem, w tym:

1) wójtowie oraz konsulowie nie przygotowuj  spisów wyborców;

2) nie b dzie obowi zywa  tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji

wyborczej i podawania do wiadomo ci publicznej wyników sonda y

dotycz cych przewidywanych zachowa  wyborczych;

3) lokale wyborcze pozostan  zamkni te.

Pa stwowa Komisja Wyborcza w sk adzie:

Przewodnicz cy Sylwester Marciniak
Zast pca Przewodnicz cego Zbigniew Cie lak
Zast pca Przewodnicz cego Wojciech Sych

                                Cz onkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Maciej Mi osz
Arkadiusz Pikulik
Konrad Sk adowski


