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Wybory Prezydenta RP w 2020 roku. Możliwe scenariusze, 

ocena 

 
I. Wstęp: 

1. Ponad dwa lata temu, w 100 rocznicę wybuchu epidemii grypy, tzw. hiszpanki, w Nowym Jorku 

spotkali się przedstawiciele świata nauki i polityki, by dyskutować nad znamiennie dziś 

brzmiącym tematem: Czy możemy się spodziewać wybuchu podobnej epidemii współcześnie? 

Wszyscy prelegenci, w tym m.in. Bill Gates, czy prof. Ralph Baric, byli zgodni: tak, epidemia, a 

nawet pandemia, jest pewna. Co więcej, pewność co do wybuchu ogólnoświatowej zarazy 

skłoniła uczestników do przyjęcia zobowiązań do współdziałania, planowania, kreślenia 

scenariuszy możliwego ratunku, „to get ready the day before”, żeby nie było za późno. 

Zastanawiano się, czy w grę wchodzą wyłącznie negatywne następstwa, czy też możliwe jest, by 

Świat „po” zmienił się na dobre. Odpowiedź i na to pytanie okazała się pozytywna. Wieszczono 

zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze, dostrzegano szanse na nowe i lepsze. W 2018 roku, 

dwa lata przed pandemią, której jesteśmy dziś świadkami.  

2. Jednak dla większości, koronawirus okazał się bardziej czarnym łabędziem, niż szarym 

nosorożcem. Zaskoczył, zburzył równowagę, zmienił wszystko. Zignorowaliśmy ostrzeżenia, do 

ostatniego momenty próbowaliśmy je bagatelizować. Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, czy 

jesteśmy w stanie wykorzystać pandemię do zmiany, potraktować ją jak zdarzenie przełomowe, 

które jednak może przynieść coś dobrego. Trudno formułować przepowiednie, zwłaszcza, gdy 

dotyczą przyszłości. W 2020 roku w Polsce planujemy co najmniej jedno bardzo ważne 

wydarzenie: wybory Prezydenta RP. Wybory, które mogą przynieść zmianę na dobre. Mogą stać 

się początkiem tak wyczekiwanego współdziałania rządzących z opozycją - dla naprawy Państwa, 

dla dobra nas wszystkich.  

3. Z oczywistych powodów ZPP Wielkopolska zastanawia się, wspólnie z innymi uczestnikami 

naszego lokalnego dialogu społecznego, czy szary nosorożec musi nas staranować. Przyglądamy 

się rzeczywistości, analizujemy ją i próbujemy przewidzieć przyszłość.  

4. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwych scenariuszy w odniesieniu do 

wyborów prezydenckich. Formułujemy je, oceniamy, ale decyzję pozostawiamy tym, którzy 

mają klucz do przyszłości.  

II. Otoczenie normatywne: 
1. Art. 126 i n., art. 228 i n., art. 2, art. 7, art. 62 ust. 1 Konstytucji RP (dalej KRP); 

2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2019.684 z późn. zm., dalej: KW), w 

tym zwłaszcza przepisy Rozdziału 6a „Głosowanie korespondencyjne” oraz Działu V. „Wybory 

Prezydenta Rzeczypospolitej”; 

3. Ustawa z dnia z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U.2019.825); 

4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374); 
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5. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz.U.2019.1239) 

6. Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia 

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.184) 

7. Wyrok TSUE z dnia 17.11.2019r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18 

8. Postanowienie TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 

9. Wyroki TK w sprawach: K 9/11, K 31/06, Kp 3/09, K 55/02, K 4/99, K 55/02, uchwała SN z dnia 

23.01.2020r. w sprawie  

10. Uchwała Trzech Izb SN z 23. 1. 2020 r., sygn. akt BSA I-4110-1/20 

11. Poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Druk sejmowy nr 328, druk 

senacki nr 99); 

12. Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (Druk sejmowy nr 337); 

III. Warianty wyborcze: analiza korzyści i zagrożeń. 

Wariant I. Wybory w dniu 10 maja 2020 roku, w trybie Kodeksu Wyborczego 
Za Przeciw 

• W większości zgodny z KRP oraz z KW (który 
przewiduje rozszerzoną formułę głosowania 
korespondencyjnego, dostępną dla osób 
pozostających w kwarantannie itd.), 
prawdopodobny brak zastrzeżeń ze strony SN; 

• Pełny udział PKW, wybory odbywają się według 
sprawdzonych algorytmów postępowania; 

• Przesuwają ciężar odpowiedzialności za 
ewentualne zagrożenia wywołane epidemią na 
opozycję, która bojkotuje uchwalenie projektów 
ustaw zwiększające bezpieczeństwo głosowania; 

• Pewna sytuacja prawna: wybór Prezydenta 
zapewnia ciągłość sprawowania władzy; 

• Narażenie bezpieczeństwa, zdrowia i życia 
zarówno wyborców, jak i członków komisji 
wyborczych; 

• Wymagają znacznych nakładów na podniesienie 
bezpieczeństwa; 

• Brak możliwości swobodnego prowadzenia 
kampanii wyborczej – z uwagi na stan epidemii - 
może przemawiać za niezgodnością z zasadą 
powszechności wyborów w rozumieniu art. 127 
KRP i rodzić protesty wyborcze ze strony 
kandydatów opozycji 

• Potencjalnie bardzo niska frekwencja wyborcza, 
słaba legitymizacja urzędu Prezydenta; 

Wariant II. Wybory przeprowadzone po 120 dniach od wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego, przeprowadzane w trybie Kodeksu Wyborczego albo ustawy o 
głosowaniu korespondencyjnym 

Za Przeciw 
•  Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego pozwala 

na w pełni legalne przesunięcie terminu 
wyborów; 

• Nie ma potrzeby zarzadzania wyborów „od 
nowa” 

• Mniejsze, niż w przypadku wariantu 
„majowego”, jednak nadal uzasadnione 
wątpliwości co do możliwości prowadzenia 
kampanii (zależne od środków zastosowanych w 
ramach realizacji stanu nadzwyczajnego); 
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• Wydłuża się istotnie czas kampanii, trudne do 
uzasadnienia zarzuty odnośnie do 
niewystarczającej realizacji zasady 
powszechności wyborów i in. 

• Dowolność trybu (głosowanie bezpośrednie i 
osobiste czy głosowanie korespondencyjne) 
ułatwia elastyczną reakcję na stan 
bezpieczeństwa związany z epidemią; 

• Wybory pewniejsze co do wyniku – brak 
realnych podstaw kwestionowania wyboru; 

• Niższy koszt, wybory przebiegają według 
sprawdzonych algorytmów; 

• Dość czasu na ewentualne zmiany w 
projektowanej ustawie o głosowaniu 
korespondencyjnym, możliwość usunięcia jej 
usterek, zwłaszcza przesunięcie kompetencji z 
powrotem do PKW; 

• Niepewny stan związany z rozwojem epidemii 
(przewidywana jesienna 2 fala); 

Wariant III. Wybory w terminie 10 maja 2020 roku z wykorzystaniem głosowania 
korespondencyjnego: 

Za Przeciw 
• Bezpieczniejsze od wyborów w trybie 

głosowania bezpośredniego; 

• Zachowany dotychczasowy termin wyborów – 
trudny do wykazania zarzut niezgodności z KRP 
art. 19 projektu ustawy o głosowaniu 
korespondencyjnym (Poselski projekt ustawy o 
szczególnych zasadach przeprowadzania 
wyborów powszechnych na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. 
(Druk sejmowy nr 328, druk senacki nr 99); 

• Pewna sytuacja prawna: wybór Prezydenta 
zapewnia ciągłość sprawowania władzy; 

 

• Brak przepisów o głosowaniu 
korespondencyjnym, jeśli zostaną uchwalone – 
wejdą w życie najprawdopodobniej kilka dni 
przed 10.05., z bardzo krótkim vacatio legis, co 
naraża na zarzut niezgodności z art. 2 KRP; 

• Przepisy Poselskiego projektu ustawy o 
szczególnych zasadach przeprowadzania 
wyborów powszechnych na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 
r. (Druk sejmowy nr 328, druk senacki nr 99) w 
przeważającej opinii są w znaczącej części 
(zarówno co do trybu procedowania, jak i w 
pozostałych kwestiach) niezgodne z KRP, istnieje 
wysokie ryzyko kwestionowania prawidłowości 
wyborów przeprowadzonych w oparciu o nie; 

• Trudności techniczne związane z koniecznością 
przygotowania pakietów wyborczych, znaczny, 
ale i trudny do poniesienia w sensie formalnym 
koszt (wydatki publiczne na wybory podlegają 
szczególnemu reżimowi; 
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• Brak kampanii informacyjnej odnośnie do 
głosowania korespondencyjnego może być 
przedmiotem zarzutu braku powszechności 
wyborów; 

• Głosowanie z wykorzystaniem pocztowych 
skrzynek nadawczych/urn poza lokalami 
wyborczymi naraża na zarzut naruszenia zasady 
powszechności wyborów, równości wyborów, 
osobistego głosowania, tajności wyborów; 

• Narażenie bezpieczeństwa, zdrowia i życia 
zarówno wyborców, jak i członków komisji 
wyborczych; 

• Wymaga nakładów na podniesienie 
bezpieczeństwa jw.  

• Brak możliwości swobodnego prowadzenia 
kampanii wyborczej – z uwagi na stan epidemii - 
może przemawiać za niezgodnością z zasadą 
powszechności wyborów w rozumieniu art. 127 
KRP i rodzić protesty wyborcze ze strony 
kandydatów opozycji; 

• Potencjalnie bardzo niska frekwencja wyborcza, 
słaba legitymizacja urzędu Prezydenta; 

• Ryzyko włączenia się w wybory instytucji 
międzynarodowych (OSCE/ODIHR) i uznania 
Polski za kraj niedemokratyczny ze wszystkimi 
negatywnymi konsekwencjami (zawieszenie 
członkostwa w UE, pozbawienie funduszy, 
„pokojowa” interwencja międzynarodowa); 

Wariant IV. Wybory w terminie 17 albo 23 maja 2020 roku, przeprowadzone w 
trybie głosowania korespondencyjnego: 

Za Przeciw 
• Bezpieczniejsze od wyborów w trybie 

głosowania bezpośredniego; 
• Nadal brak przepisów o głosowaniu 

korespondencyjnym, jeśli zostaną uchwalone - 
wejdą w życie najprawdopodobniej na początku 
maja 2020r., nadal z bardzo krótkim vacatio 
legis, co naraża na zarzut niezgodności z art. 2 
KRP; 

• Przepisy Poselskiego projektu ustawy o 
szczególnych zasadach przeprowadzania 
wyborów powszechnych na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 
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r. (Druk sejmowy nr 328, druk senacki nr 99) w 
przeważającej opinii są w znaczącej części 
(zarówno co do trybu procedowania, jak i w 
pozostałych kwestiach) niezgodne z KRP, istnieje 
wysokie ryzyko kwestionowania prawidłowości 
wyborów przeprowadzonych w oparciu o nie; 

• Przesunięcie wyborów będzie się dokonywać na 
podstawie art. 16 Projektu, który jeszcze nie 
został uchwalony, również ten przepis należy do 
powszechnie kwestionowanych jako niezgodny 
z art. 128 ust. 2 KRP, zdaniem komentatorów 
zarządzenie wyborów Prezydenta to akt 
jednorazowy, który obowiązuje do czasu, gdy 
spełni się zdarzenie w nim opisane, nie podlega 
zmianom, uchyleniu itd.; wysokie ryzyko 
kwestionowania ważności wyborów; 

• Mniejsze, ale również istotne trudności 
techniczne związane z koniecznością 
przygotowania pakietów wyborczych, znaczny 
koszt; 

• Brak kampanii informacyjnej odnośnie do 
głosowania korespondencyjnego może być 
przedmiotem zarzutu braku powszechności 
wyborów; 

• Głosowanie z wykorzystaniem pocztowych 
skrzynek nadawczych/urn poza lokalami 
wyborczymi naraża na zarzut naruszenia zasady 
powszechności wyborów, równości wyborów, 
osobistego głosowania, tajności wyborów; 

• Narażenie bezpieczeństwa, zdrowia i życia 
zarówno wyborców, jak i członków komisji 
wyborczych; 

• Wymaga nakładów na podniesienie 
bezpieczeństwa jw.  

• Brak możliwości swobodnego prowadzenia 
kampanii wyborczej – z uwagi na stan epidemii - 
może przemawiać za niezgodnością z zasadą 
powszechności wyborów w rozumieniu art. 127 
KRP i rodzić protesty wyborcze ze strony 
kandydatów opozycji; 

• Ryzyko włączenia się w wybory instytucji 
międzynarodowych (OSCE/ODIHR) i uznania 
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Polski za kraj niedemokratyczny ze wszystkimi 
negatywnymi konsekwencjami (zawieszenie 
członkostwa w UE, pozbawienie funduszy, 
„pokojowa” interwencja międzynarodowa); 

Wariant V. Wybory przeprowadzane w nieznanym terminie po ustąpieniu 
Prezydenta RP w trybie art. 131 ust. 1 KRP, według KW albo projektowanej 
ustawy o głosowaniu korespondencyjnym 

Za Przeciw 
• Wybory pewniejsze co do wyniku – brak 

realnych podstaw kwestionowania wyboru; 

• Dość czasu na ewentualne zmiany w 
projektowanej ustawie o głosowaniu 
korespondencyjnym, możliwość usunięcia jej 
usterek, zwłaszcza przesunięcie kompetencji z 
powrotem do PKW; 

• Możliwość przeprowadzenia wyborów „od 
nowa”, z nowymi kandydatami (korzystne co 
prawda zwłaszcza dla opozycji, jednak 
otwierające drogę do porozumienia z opozycją, 
niezbędnego do pełniejszej legitymizacji 
wybranego Prezydenta i działań w celu naprawy 
Państwa); 

• Duży wpływ na osobę Marszałka, sprawniejsze 
zarządzanie państwem; 

• Możliwość wydłużenia kadencji Prezydenta 
(zakaz z art. 131 ust. 4 dotyczy wyłącznie 
skrócenia kadencji Sejmu; 

• Konieczność uznania się przez obecnego 
Prezydenta za „nie mogącego przejściowo 
sprawować urzędu”, ryzyko kwestionowania 
wszystkich aktów prawnych uchwalonych w tym 
stanie rzeczy; 

• Trudności w prowadzeniu spójnej kampanii 
informacyjnej, wyjaśniającej bieżącą sytuację; 

• Potencjalny spadek notowań obecnie 
urzędującego Prezydenta RP; 

• Działanie konieczne do podjęcia nawet przed 
10.05., w epidemii może zostać odczytane jako 
defetystyczne; 

Wariant VI. Wybory przeprowadzane w nieznanym terminie po ustąpieniu 
Prezydenta RP w trybie art. 131 ust. 2 pkt 3 KRP 

Za Przeciw 
• Wybory pewniejsze co do wyniku – brak 

realnych podstaw kwestionowania wyboru; 

• Dość czasu na ewentualne zmiany w 
projektowanej ustawie o głosowaniu 
korespondencyjnym, możliwość usunięcia jej 
usterek, zwłaszcza przesunięcie kompetencji z 
powrotem do PKW; 

• Możliwość przeprowadzenia wyborów „od 
nowa”, z nowymi kandydatami (korzystne co 
prawda zwłaszcza dla opozycji, jednak 

• Konieczność przeprowadzenia wyborów w 
terminie 10.05., możliwa do osiągnięcia, jednak 
w przypadku określonym w art. 131 ust. 2 zd. 1 
KRP (stwierdzenie nieważności wyborów) 
rozciągająca w czasie stan niepewności prawnej, 
a w przypadku określonym w zd. 2 – wręcz 
zaniechania przeprowadzenia wyborów w tym 
terminie (np. poprzez zmianę terminu w trybie 
projektowanej ustawy o głosowaniu 
korespondencyjnym) – konieczność podjęcia 
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otwierające drogę do porozumienia z opozycją, 
niezbędnego do pełniejszej legitymizacji 
wybranego Prezydenta i działań w celu naprawy 
Państwa) 

• Duży wpływ na osobę Marszałka, sprawniejsze 
zarządzanie państwem; 

• Możliwość wydłużenia kadencji Prezydenta 
(zakaz z art. 131 ust. 4 dotyczy wyłącznie 
skrócenia kadencji Sejmu; 

dodatkowych czynności dyskusyjnych pod 
względem prawnym; 

• Konieczność dymisji obecnego Prezydenta - 
ryzyko kwestionowania wszystkich aktów 
prawnych uchwalonych w tym stanie rzeczy; 

• Trudności w prowadzeniu spójnej kampanii 
informacyjnej, wyjaśniającej bieżącą sytuację; 

• Potencjalny spadek notowań obecnie 
urzędującego Prezydenta RP; 

Wariant VII. Wybory przeprowadzane w 2022 roku, po zmianach KRP, w trybie 
Kodeksu Wyborczego albo innej regulacji 

Za Przeciw 
• Wybory pewniejsze co do wyniku – brak 

realnych podstaw kwestionowania wyboru; 

• Ciągłość władzy urzędującego Prezydenta; 

• Pozytywny krok w kierunku porozumienia z 
opozycją; 

• Silniejsza legitymizacja wyboru; 

• Bardzo silnie uzasadniony zarzut niezgodności z 
KRP ze względu na niekonstytucyjność 
przedłużania kadencji w jej trakcie i in., w 
konsekwencji przedłużająca się niepewność 
stanu prawnego; 

• Pozbawienie urzędującego Prezydenta 
możliwości ubiegania się o reelekcję; 

• Bardzo duże ryzyko włączenia się w wybory 
instytucji międzynarodowych (OSCE/ODIHR) i 
uznania Polski za kraj niedemokratyczny ze 
wszystkimi negatywnymi konsekwencjami 
(zawieszenie członkostwa w UE, pozbawienie 
funduszy, „pokojowa” interwencja 
międzynarodowa); 

 
 

IV. Ryzyka wspólne dla wszystkich wariantów. 
1. Zgodnie z pkt. 1 Uchwały Trzech Izb SN z 23. 1. 2020 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt BSA I-

4110-1/20 „nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu 

sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu 

bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady 

Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 

3). Zakresem normowania są zetem objęci również sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 

Publicznych Sadu Najwyższego.  

2. W związku z treścią cytowanej powyżej uchwały może pojawić się ryzyko nieuznania orzeczeń SN w 

sprawach protestów wyborczych oraz rozstrzygnięć co do stwierdzenia ważności wyborów, i to bez 
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względu na ich wynik. Niepewność co do statusu IKNiSP SN jest realnym zagrożeniem dla stanu 

demokracji w Polsce. 

3. W dniu 7 kwietnia 2020 roku Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir wypowiedziała się w kwestii wyborów prezydenckich w Polsce, 

stwierdzając, że w ocenie OBWE ewentualne głosowanie korespondencyjne oraz inne zmiany w KW 

są zagrożeniem dla stanu demokracji w Polsce i zapowiadając dalsze czynności, gdyby Polska nie 

zaprzestała działań zamieniających prawo wyborcze. 

4. W dniu 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 zapadło postanowienie Trybunały Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej w przedmiocie środków tymczasowych, w następującym brzmieniu: 

„Rzeczpospolita Polska zostaje zobowiązana, natychmiast i do czasu wydania wyroku kończącego 

postępowanie w sprawie C‑791/19, do:  

– zawieszenia stosowania przepisów art. 3 pkt 5, art. 27 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 

r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 5), ze zmianami, stanowiących podstawę 

właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zarówno w pierwszej, jak i w drugiej 

instancji, w sprawach dyscyplinarnych sędziów; 

– powstrzymania się od przekazania spraw zawisłych przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego 

do rozpoznania przez skład, który nie spełnia wymogów niezależności wskazanych w 

szczególności w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r., A.K. i in. (Niezależność Izby Dyscyplinarnej 

Sądu Najwyższego) (C‑585/18, C‑624/18 i C‑625/18, EU:C:2019:982); oraz – powiadomienia 

Komisji Europejskiej, nie później niż w ciągu miesiąca od doręczenia postanowienia Trybunału 

zarządzającego wnioskowane środki tymczasowe, o wszystkich środkach, które przyjęła w celu 

pełnego zastosowania się do tego postanowienia.(…)” 
5. Jakkolwiek powyższe postanowienie dotyczy jedynie Izby Dyscyplinarnej SN, może stanowić 

zapowiedź podobnych czynności w odniesieniu do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 

SN, zwłaszcza w kontekście dalszych czynności UE, o których poniżej. 

6. W dniu 17 kwietnia 2020 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie skoordynowanych 

działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami (2020/2616(RSP)). W pkt. 46 i 47 

Rezolucji PE stwierdził, co następuje:  

„46. (PE)podkreśla, że należy nadal stosować Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej 

i zapewniać poszanowanie praworządności, oraz że w kontekście środków nadzwyczajnych 

władze muszą dopilnować, by wszyscy korzystali z tych samych praw i z takiej samej ochrony; 

podkreśla, że wszystkie środki przyjmowane na szczeblu krajowym lub europejskim muszą być 

zgodne z zasadą praworządności, ściśle proporcjonalne do wymogów sytuacji, wyraźnie 

powiązane z trwającym kryzysem zdrowotnym, ograniczone w czasie i poddawane regularnej 

kontroli; uznaje za całkowicie niezgodne z wartościami europejskimi (…) działania podjęte 

przez polski rząd – a mianowicie zmianę ordynacji wyborczej wbrew orzeczeniu Trybunału 

Konstytucyjnego i przepisom przewidzianym w ustawie – by w czasie pandemii 

przeprowadzić wybory prezydenckie, co może zagrozić życiu obywateli polskich i podważyć 

koncepcję wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów, o których mowa w 

Konstytucji RP; 

47. w związku z tym wzywa Komisję, aby pilnie oceniła, czy środki nadzwyczajne są zgodne z 

traktatami, oraz w pełni wykorzystała wszystkie dostępne unijne narzędzia i sankcje, w tym 
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budżetowe, w celu usunięcia tego poważnego i utrzymującego się naruszenia prawa, a także 

ponownie podkreśla natychmiastową potrzebę unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, 

praworządności i praw podstawowych; wzywa Radę, by powróciła do dyskusji i procedur 

związanych z toczącymi się postępowaniami na podstawie art. 7;” 

 
7. Jak wspomniano, Rezolucja może stanowić zapowiedź dalszych czynności, m.in. stosowania przez KE 

środków tymczasowych w stosunku do Polski, a w odniesieniu do IKNiSP SN. W kontekście 

nadchodzących wyborów prezydenckich, a kontekst ten został silnie wyeksplikowany zarówno w 

komunikacie OBWE, stanowiącym swoiste tło działania PE, oraz w cytowanej powyżej Rezolucji, 

istnieje zatem poważne ryzyko nie tylko kwestionowania wyniku wyborów prezydenckich, ale też – 

fatycznego zablokowania wyborów. Jakkolwiek obawy te mogą wydawać się przedwczesne, obecna 

sytuacja ID SN i jej statusu orzeczniczego każe bardzo pilnie podjąć kroki zapobiegawcze. Z tych 

względów postulat przeprowadzenia wyborów prezydenckich w oparciu o już istniejące i 

niekwestionowane przepisy (Wariant I i II) jawi się wręcz jako konieczność.  

 
 
Poznań-Warszawa, 20 kwietnia 2020 roku 
Katarzyna Kosakowska, ekspert ZPP Wielkopolska 
 
Witold Solski z ZPP Wielkopolska jest upoważniony do przekazania kontaktu do Pani Katarzyny 
Kosakowskiej VIP-om, które są gotowe komercyjnie skorzystać z intelektualnych usług autorki. 

 


