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I. Dane identyfikacyjne 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (dalej: KPRM) 

 

Michał Dworczyk, Minister – Członek Rady Ministrów, Szef KPRM od 17 grudnia 2017 r. 

 

1. Działania na rzecz przygotowania i realizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2020 r., w trybie korespondencyjnym. 

2. Wydatki poniesione na przygotowanie i realizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2020 r., w trybie korespondencyjnym. 

 

Od 5 lutego 2020 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej, 

tj. 23 października 2020 r. 
 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

 

 Joanna Szaniawska, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr KAP/59/2020 1.
z 6 lipca 2020 r.  

 Agnieszka Klimowicz, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/58/2020 2.
z 6 lipca 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W ocenie NIK, podpisane przez Prezesa Rady Ministrów decyzje z dnia 16 kwietnia 2020 r.: 
znak BPRM.4820.2.3.2020 dotycząca wydania polecenia Poczcie Polskiej S.A. 
oraz znak BPRM.4820.2.4.2020 dotycząca wydania polecenia Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych S.A. (PWPW S.A.)3 zostały sporządzone, pomimo że w świetle 
obowiązujących w dniu wydania decyzji przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
Kodeks wyborczy4, czynności organizacyjne celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta 
RP były zastrzeżone do kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej, urzędników 
wyborczych oraz komisji wyborczych. 

Ograniczenie stosowania przepisów Kodeksu wyborczego przy przeprowadzaniu wyborów 
powszechnych na Prezydenta RP w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii zostały wprowadzone5 z dniem 18 kwietnia 2020 r., 
tj. już po wydaniu ww. decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 r. Natomiast ustawa z dnia 
6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.6 weszła w życie dopiero 
z dniem 9 maja 2020 r.7 

Prace związane z wydaniem decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 r., zostały podjęte w KPRM 
po wpłynięciu projektów tych decyzji z Ministerstwa Aktywów Państwowych. 

Podpisanie decyzji zostało poprzedzone sporządzeniem w KPRM przez Departament 
Prawny pisemnej analizy prawnej na temat możliwości ich wydania oraz uzyskaniem 
pisemnej opinii Prokuratorii Generalnej RP w tym zakresie. KPRM posiada także ekspertyzę 
zewnętrzną na ten temat, datowaną na 16 kwietnia 2020 r. Już po wydaniu decyzji z dnia 
16 kwietnia 2020 r., KPRM zleciła sporządzenie kolejnych pięciu ekspertyz zewnętrznych, 
które również dotyczą m.in. oceny prawnej tych decyzji, przy czym – jak wyjaśniono – 
dwóch ekspertów przedstawiło swoje stanowiska ustnie jeszcze przed wydaniem decyzji. 

Pomimo opinii Departamentu Prawnego KPRM oraz Prokuratorii Generalnej RP, 
zawierających istotne wątpliwości co do podstawy prawnej do wydania decyzji z dnia 
16 kwietnia 2020 r., Szef KPRM – opierając się o zgromadzone opinie ekspertów 
zewnętrznych (pisemne i ustne), wskazujące na możliwość wydania przedmiotowych 
decyzji i ich zgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego – przekazał 
projekty obu decyzji do podpisu Prezesa Rady Ministrów. 

Przed podpisaniem ww. decyzji, w KPRM nie posiadano analizy/oszacowania kosztów 
realizacji przez Pocztę Polską S.A. oraz przez PWPW S.A. poleceń wskazanych 
odpowiednio w decyzji BPRM.4820.2.3.2020 i decyzji BPRM.4820.2.4.2020. W wyniku 
ich realizacji Poczta Polska S.A. poniosła koszty w kwocie 71 860,6 tys. zł8, 
zaś PWPW S.A. w kwocie 4 646,8 tys. zł9. Jak określono w decyzjach z dnia 
16 kwietnia 2020 r., koszty związane z realizacją zawartych w nich poleceń miały być 
sfinansowane z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 
aktywów państwowych – w przypadku Poczty Polskiej S.A., oraz minister właściwy do spraw 
wewnętrznych – w przypadku PWPW S.A., na podstawie umów pomiędzy tymi podmiotami. 
Jednakże do zawarcia tych umów przez ww. ministrów nie doszło. Po zmianie przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 210, Poczta Polska S.A. oraz PWPW S.A. 

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3  Dalej odpowiednio: decyzja BPRM.4820.2.3.2020 oraz decyzja BPRM.4820.2.4.2020, łącznie jako: decyzje z dnia 

16 kwietnia 2020 r. 
4  Dz. U. z 2020 r. poz. 1319. 
5  Na podstawie art. 102 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2 (Dz. U. poz. 695, ze zm.). 
6  Dz. U. poz. 827. 
7  Została uchylona z dniem 2 czerwca 2020 r. na podstawie art. 27 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych 

zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. 
z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979). 

8   Kwota wykazana w wystawionej przez Pocztę Polską S.A. fakturze nr F03734_POO20A z dnia 12.06.2020 r.  
9  Kwota wykazana w wystawionej przez PWPW S.A. fakturze nr N05SF00121 z dnia 29 maja 2020 r.  
10  Na podstawie art. 22  ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania 

ochrony zdrowia w związku z epidemią Covid-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493), do ustawy z dnia 16 kwietnia 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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wystąpiły do Szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty 
na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją 
polecenia. Rekompensata ma być udzielana z budżetu państwa, z części, której 
dysponentem jest Szef Krajowego Biura Wyborczego, a jej wysokość oraz termin wypłaty 
ma określać umowa zawarta z Szefem Krajowego Biura Wyborczego. 

Skutki finansowe decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 r. będą więc dla budżetu państwa znaczne 
(ww. spółki poniosły koszty w łącznej wysokości przekraczającej 76,5 mln zł), choć wobec 
braku podpisania dotychczas umów przez Pocztę Polską S.A. oraz PWPW S.A. z Szefem 
Krajowego Biura Wyborczego11, trudne do jednoznacznego określenia na dzień 
sporządzenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

Kontrola wykazała ponadto, że przed wydaniem decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 r. 
Poczta Polska S.A. ani PWPW S.A. nie zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania 
oraz nie umożliwiono im wypowiedzenia się przed wydaniem ww. decyzji. Było to niezgodne 
z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego12 (dalej: Kpa). 

Do zakończenia czynności kontrolnych NIK, pomimo upływu pięciu miesięcy od wszczęcia 
z urzędu postępowań dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 16 kwietnia 
2020 r. w KPRM nie zostały podjęte żadne czynności, ani rozstrzygnięcia w ramach tych 
postępowań. Było to niezgodne z art. 35 § 1 i § 3 Kpa, który zobowiązuje organy 
administracji publicznej do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki i przewiduje, 
że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić 
nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż 
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Stwierdzono również, że po wydaniu decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 r. w KPRM 
nie monitorowano realizacji tych decyzji, co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Działania podjęte na rzecz przygotowania i realizacji 
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na 10 maja 2020 r., w trybie 
korespondencyjnym oraz wydatki poniesione 
na przygotowanie i realizację tych wyborów 
1. Obsługę Prezesa Rady Ministrów zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, którą 
kieruje Szef KPRM13. Z obowiązującego w KPRM, w okresie objętym kontrolą, regulaminu 
organizacyjnego wynika, że zadania w zakresie obsługi merytorycznej, organizacyjnej 
i kancelaryjno-biurowej Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa KPRM realizuje Biuro Prezesa 
Rady Ministrów (BPRM). Zapewnienie obsługi prawnej i zastępstwa procesowego Prezesa 
Rady Ministrów oraz Szefa KPRM, a także prowadzenie postępowań administracyjnych 
należy do zadań Departamentu Prawnego (DP KPRM). Zarówno BPRM, jaki i DP KPRM14 
podlegały Szefowi KPRM. 

(akta kontroli str. 5-107, 281-285) 

2. W dniu 16 kwietnia 2020 r., na podstawie art. 11 ust. 2, w zw. z ust. 2a oraz ust. 3 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

                                                                                                                                       
2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2 został dodany 
m.in.  art.. 117a  ust. 1. 

11  Według stanu na dzień sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. 
12  Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm. 
13  Art. 26 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171, ze zm.). 
14  Z zastrzeżeniem kompetencji Szefa Służby Cywilnej.  
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nimi sytuacji kryzysowych15 (dalej: ustawa antycovidowa), oraz w związku z art. 104 Kpa 
zostały wydane dwie decyzje: 

• decyzja BPRM.4820.2.3.2020 polecająca Poczcie Polskiej S.A. realizację działań 
w zakresie przeciwdziałania COVID-19, polegających na podjęciu i realizacji 
niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia 
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., w trybie 
korespondencyjnym, w szczególności poprzez przygotowanie struktury 
organizacyjnej, zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz pozyskanie 
koniecznych zasobów materialnych kadrowych. Jako odpowiedzialny za zawarcie 
umowy z Pocztą Polską S.A., zgodnie z tą decyzją, został wyznaczony minister 
właściwy do spraw aktywów państwowych. W decyzji wskazano ponadto, 
że finansowanie realizacji polecenia obejmować będzie koszty poniesione przez 
Pocztę Polską S.A. w związku z realizacją polecenia i nastąpi z części budżetowej, 
której dysponentem jest minister właściwy do spraw aktywów państwowych oraz 
na podstawie umowy zawartej przez ww. ministra z Pocztą Polską S.A.; 

• decyzja BPRM.4820.2.4.2020 polecająca Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych S.A. realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, 
polegających 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 Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. 
Jako odpowiedzialny za zawarcie umowy z PWPW S.A., zgodnie z tą decyzją, 
został wyznaczony minister właściwy do spraw wewnętrznych. W decyzji wskazano 
ponadto, że finansowanie realizacji polecenia obejmować będzie koszty poniesione 
przez PWPW S.A. w związku z realizacją polecenia i nastąpi z części budżetowej, 
której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz 
na podstawie umowy zawartej przez ww. ministra z PWPW S.A. 

W ww. decyzjach przewidziano, że w przypadku odmowy zawarcia odpowiednio przez 
Pocztę Polską S.A. oraz przez PWPW S.A. umowy dotyczącej realizacji zadań objętych 
decyzją, staje się ona natychmiast wymagalna i stanowi podstawę do egzekwowania 
realizacji polecenia objętego decyzją. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy antycovidowej ww. decyzje nie wymagały uzasadnienia. 
W ich treści wyjaśniono, iż realizacja polecenia ma na celu przeciwdziałanie COVID-19 
poprzez 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. Niniejsze 
zadanie jest podyktowane koniecznością ochrony zdrowia i życia osób biorących udział 
w wyborach. 

 (akta kontroli str. 108-149, 157-158) 

3. W zastępstwie Szefa KPRM, Pan Paweł Szrot, Sekretarz Stanu Zastępca Szefa KPRM, 
wyjaśnił, że na skutek rozmów (…) Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało, 
a następnie przekazało do KPRM projekty obu decyzji. Podał również, iż decyzje z dnia 
16 kwietnia 2020 r. zostały wydane w związku przesłanymi przez Ministerstwo Aktywów 
Państwowych do KPRM projektami decyzji. 

Projekt decyzji dotyczącej Poczty Polskiej S.A. został przesłany pocztą elektroniczną 
do Dyrektora DP KPRM przez Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Aktywów 
Państwowych w dniu 10 kwietnia 2020 r. Jak wskazano w treści wiadomości z polecenia 
pana Min. T. Szczegielniaka, po rozmowie z panem Min. M. Dworczykiem (…). Projekt 
decyzji przesłany z Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) przewidywał polecenie 
Poczcie Polskiej S.A.: realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, 
polegających na podjęciu niezbędnych działań zmierzających do przeprowadzenia wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., w trybie korespondencyjnym, 

                                                      
15  Dz. U. poz. 374, ze zm. W brzmieniu obowiązującym w dniu wydania decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 r. 
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w szczególności na przygotowaniu struktury organizacyjnej, zapewnieniu niezbędnej 
infrastruktury oraz pozyskaniu koniecznych zasobów kadrowych. 

Po wpłynięciu przygotowanego przez MAP projektu decyzji w sprawie wydania polecenia 
Poczcie Polskiej S.A., Dyrektor DP KPRM, w dniu 10 kwietnia 2020 r., przesłała pocztą 
elektroniczną ww. projekt do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP, który jeszcze tego 
samego dnia przekazał pocztą elektroniczną analizę Prokuratorii Generalnej RP. Opinia 
Prokuratorii Generalnej RP oraz sporządzona równolegle przez Departament Prawny KPRM 
analiza w sprawie projektu decyzji dotyczącej Poczty Polskiej S.A. zostały przesłane pocztą 
elektroniczną Szefowi KPRM przez Dyrektora DP KPRM w dniu 11 kwietnia 2020 r., 
a uzupełniona analiza Departamentu Prawnego KPRM ponownie w dniu 13 kwietnia 2020 r. 

Z przekazanej pocztą elektroniczną do KPRM analizy Prokuratorii Generalnej RP w sprawie 
wydania polecenia Poczcie Polskiej S.A. wynika, że polecenie wydane na podstawie art. 11 
ustawy antycovidowej jest – w ocenie Prokuratorii Generalnej RP – zbędne, a w sensie 
formalnym pozbawione podstawy prawnej. W opinii wskazano m.in.: Również w obecnym 
stanie prawnym, tj. przed wejściem w życie Ustawy o wyborach16 wydanie polecenia 
nie jest, jak się wydaje, możliwe. Nie jest bowiem spełniona przesłanka wydania polecenia, 
o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o COVID-19, tj. cel polegający na przeciwdziałaniu 
COVID-19, skoro głosowanie korespondencyjne w sposób powszechny nie jest jeszcze 
prawnie dopuszczalne. 

W stanowisku prawnym Departamentu Prawnego KPRM w sprawie wydania polecenia 
Poczcie Polskiej S.A. wskazano na brak podstaw do wydania przez Prezesa Rady 
Ministrów decyzji administracyjnej polegającej na poleceniu spółce Poczta Polska S.A. 
przeprowadzenia de facto wyborów powszechnych na podstawie art. 11 ust. 2 
tzw. specustawy [ustawy antycovidowej – przypis red.]. Podniesiono m.in., że polecenia 
wydawane w trybie art. 11 ust. 2 mogą co do zasady dotyczyć realizacji działań 
o charakterze medycznym lub około-medycznym, nie zaś działań jedynie luźno związanych 
z zakresem przedmiotowym ustawy. Wskazano również, iż właściwymi do ewentualnego 
zastosowania aktami prawnymi nie są specustawy dotyczące COVID-19, ale Kodeks 
wyborczy oraz specustawy „wyborcze” (w szczególności należy wziąć pod uwagę, 
że specustawa „wyborcza” jest nadal w trakcie procesu legislacyjnego (…)). W opinii 
sporządzonej przez DP KPRM przedstawiono także alternatywne formy działania, 
potencjalne konsekwencje wydania decyzji, możliwe działania odwoławcze na gruncie Kpa 
wobec ewentualnej decyzji. 

Jak wyjaśnił, w zastępstwie Szefa KPRM, Pan Paweł Szrot, Sekretarz Stanu Zastępca 
Szefa KPRM, Departament Prawny KPRM nie sporządzał odrębnej analizy przed wydaniem 
decyzji znak BPRM.4820.2.4.2020 skierowanej do PWPW S.A. Dodał, że Departament 
Prawny KPRM przekazując Szefowi KPRM analizę dotyczącą projektu decyzji dotyczącej 
Poczty Polskiej S.A. ustnie oraz pisemnie wskazał, że całokształt argumentacji zawartej 
w tej analizie należy odnieść również do projektu decyzji dotyczącej PWPW S.A. 
W konsekwencji odstąpiono od sporządzania odrębnej analizy na potrzeby projektu decyzji 
dotyczącej PWPW S.A., gdyż jej zawartość merytoryczna byłaby analogiczna do zawartości 
analizy dotyczącej projektu decyzji skierowanej do Poczty Polskiej S.A. Ponadto wyjaśnił, 
że analizę sporządzoną na potrzeby projektu decyzji dotyczącej Poczty Polskiej S.A. należy 
zatem odnosić do projektów obu przedmiotowych decyzji. 

Projekt decyzji dotyczącej PWPW S.A. został również przesłany pocztą elektroniczną 
do Dyrektora DP KPRM przez Dyrektora Departamentu Prawnego MAP, w dniu 14 kwietnia 
2020 r., z prośbą o przedstawienie Min. M. Dworczykowi. Projekt przewidywał polecenie 
PWPW S.A.: realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, 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 Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. 

                                                      
16  Przypis autora – ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych 

na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Weszła w życie 9 maja 2020 r. Uchylona została 
2 czerwca 2020 r. 
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W dniu 15 kwietnia 2020 r. Podsekretarz Stanu w MAP Pan Tomasz Szczegielniak 
przesłał pocztą elektroniczną do Ministra – Członka Rady Ministrów, Szefa KPRM 
Pana Michała Dworczyka, projekty obu decyzji ws. wydania poleceń Poczcie Polskiej S.A. 
oraz PWPW S.A., z prośbą o ich przekazanie do akceptacji Prezesa Rady Ministrów. 
W dniu 16 kwietnia 2020 r. projekty zostały przesłane pocztą elektroniczną do Prokuratorii 
Generalnej RP, która podtrzymała w całości swoje stanowisko co do meritum, jednocześnie 
przekazując poprawki o charakterze formalnym. Zmiany w treści decyzji w sprawie wydania 
polecenia Poczcie Polskiej S.A. wprowadzone przez Prokuratorię Generalną RP dotyczyły 
m.in. dodania wyrazu przygotowania przed sformułowaniem przeprowadzenia wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., w trybie korespondencyjnym. Po tych 
zmianach polecenie dla Poczty Polskiej S.A. obejmowało realizację działań w zakresie 
przeciwdziałania COVID-19, polegających na podjęciu i realizacji niezbędnych czynności 
zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w 2020 r., w trybie korespondencyjnym, (…), tj. było zbieżne z treścią decyzji 
BPRM.4820.2.3.2020 wydanej 16 kwietnia 2020 r. 

Projekty obu decyzji zostały następnie przekazane, w dniu 16 kwietnia 2020 r., pocztą 
elektroniczną, przez Departament Prawny KPRM do sekretariatu Ministra – Członka Rady 
Ministrów, Szefa KPRM Pana Michała Dworczyka, z informacją o podtrzymaniu stanowiska 
przedstawionego w opinii przesłanej wcześniej pocztą elektroniczną. Jak wyjaśniono17, 
sekretariat Ministra – Członka Rady Ministrów Pana Michała Dworczyka przekazał projekty 
obu decyzji do Biura Prezesa Rady Ministrów KPRM, gdzie zostały one zarejestrowane, 
nadano im kolejny numer, a następnie wydrukowano na odpowiednim szablonie 
i przedłożono do podpisu Prezesa Rady Ministrów. 

 (akta kontroli str. 172-234, 243-252, 268-276, 281-285) 

4. KPRM posiada datowaną na 16 kwietnia 2020 r. zewnętrzną ekspertyzę prawną, 
dotyczącą możliwości wydania przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 11 ust. 2 
w zw. z art. 11 ust. 2a i ust. 3 ustawy antycovidowej, poleceń Poczcie Polskiej S.A. oraz 
PWPW S.A. W ekspertyzie tej wskazano m.in., że zgodnie z przytoczonym już 
uzasadnieniem do specustawy [ustawy antycovidowej – przypis red.], zamiarem 
ustawodawcy było stworzenie regulacji wychodzącej naprzeciw wszystkim sytuacjom 
w których narasta zagrożenie epidemii i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych u ludzi, 
i wprowadzić niezbędne mechanizmy działania. Przedstawione w ramach niniejszej 
ekspertyzy projekty decyzji administracyjnych, realizują dyspozycję zawartą w treści 
art. 11 ust. 2 oraz ust. 2a i ust. 3 specustawy [ustawy antycovidowej – przypis red.]. 
Nie naruszają przy tym obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa 
(w tym w szczególności ani norm wynikających z postanowień Kodeksu Wyborczego 
ani Kodeksu postępowania administracyjnego). 

Umowa pisemna w sprawie sporządzenia ww. ekspertyzy18 została zawarta 17 kwietnia 
2020 r. Zgodnie z przedmiotową umową, wykonawca zobowiązany był wykonać przedmiot 
umowy osobiście, w terminie do 17 kwietnia 2020 r. i przesłać sporządzoną ekspertyzę 
na wskazane adresy mailowe. W podpisanym przez Szefa KPRM protokole odbioru dzieła 
podano, że w dniu 17 kwietnia 2020 r. wykonawca dostarczył, w wersji elektronicznej 
i papierowej, ekspertyzę dotyczącą możliwości wydania przez Prezesa Rady Ministrów, 
na podstawie art. 11 ust. 2 w zw. z ust. 2a i ust. 3 ustawy antycovidowej, poleceń Poczcie 
Polskiej S.A. i PWPW S.A.  

W zastępstwie Szefa KPRM, Pan Paweł Szrot, Sekretarz Stanu Zastępca Szefa KPRM, 
wyjaśnił, że ekspertyza została przekazana w formie ustnej, a następnie w dniu 16 kwietnia 
2020 r. potwierdzona w formie pisemnej. 

Ponadto, w datowanej na 15 kwietnia 2020 r. notatce służbowej dla Szefa KPRM, Zastępca 
Dyrektora DP KPRM, poinformował, że przeprowadził rozmowy z dwoma ekspertami 
dotyczące powierzenia PWPW S.A. i Poczcie Polskiej S.A. czynności koniecznych 
do przygotowania wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., 

                                                      
17  Z upoważnienia Szefa KPRM Pana Michała Dworczyka, w zastępstwie Dyrektora Generalnego KPRM, wyjaśnienia 

podpisane przez Panią Patrycję Zasępę – Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego KPRM. 
18  Umowa nr 234/DP/20. 
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w wyniku których uzyskał od nich opinie wskazujące, że możliwe wydaje się zastosowanie 
art. 11 ust. 2 w zw. z ust. 2a i ust. 3 ustawy antycovidowej i wydanie na tej podstawie 
stosownych decyzji. 

Z upoważnienia Szefa KPRM, w zastępstwie Dyrektora Generalnego KPRM, Pani Patrycja 
Zasępa – Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego KPRM – wyjaśniła, że po przekazaniu 
projektów obu decyzji do Prokuratorii Generalnej RP, wątpliwości Departamentu Prawnego 
KPRM oraz PG RP zostały następnie omówione w drodze rozmowy telefonicznej, w której 
uczestniczyli: dyrektor Departamentu Prawnego KPRM oraz Prezes, wiceprezes i dyrektor 
Departamentu Legislacji i Dobrych Praktyk Kontraktowych PG RP. W konsekwencji PG RP 
przekazała pocztą elektroniczną informację o podtrzymaniu dotychczasowych wątpliwości 
do projektów obu decyzji oraz podniosła uwagi formalne i redakcyjne. Z uwagi 
na szczególnie skomplikowany charakter sprawy i ekstraordynaryjność sytuacji, równolegle 
do powyższego zostało zlecone przygotowanie ekspertyzy zewnętrznej dotyczącej 
możliwości wydania przedmiotowych decyzji przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie 
przepisów ustawy 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. Sporządzona ekspertyza jednoznacznie 
wskazywała na możliwość podjęcia takich działań przez Prezesa Rady Ministrów. 
Co więcej, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego przeprowadził rozmowy 
z wybitnymi ekspertami w zakresie prawa administracyjnego, w toku których uzyskał 
potwierdzenie, że wydanie przedmiotowych decyzji przez Prezesa Rady Ministrów jest, 
w świetle obowiązujących przepisów, możliwe. Następnie zarówno eksperci, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, jak i inni wybitni teoretycy i praktycy prawa, sporządzili 
i przekazali do KPRM 5 ekspertyz prawnych, potwierdzających powyższe ustalenia. 

Zdaniem NIK, wydanie decyzji nie było jednak prawidłowe, bowiem w świetle 
obowiązujących w dniu ich wydania przepisów Kodeksu wyborczego, czynności 
organizacyjne celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zastrzeżono 
do kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej, urzędników wyborczych oraz komisji 
wyborczych (opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 172-179, 243-252, 277-280, 286-301, 448-459) 

5. Decyzja BPRM.4820.2.3.2020 oraz decyzja BPRM.4820.2.4.2020 zostały odpowiednio 
doręczone Poczcie Polskiej S.A. w dniu 20 kwietnia 2020 r. oraz PWPW S.A. w dniu 
21 kwietnia 2020 r., w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Ponadto, 
do Poczty Polskiej S.A. oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych, jak również 
do PWPW S.A. oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji skany decyzji zostały 
przesłane pocztą elektroniczną w dniu 16 kwietnia 2020 r. 

 (akta kontroli str. 172-179, 235-240, 243) 

6. Pismem z dnia 7 maja 2020 r. Prezes Rady Ministrów polecił Szefowi KPRM podjęcie 
działań zmierzających do uzyskania zewnętrznych ekspertyz dotyczących obowiązków 
Prezesa Rady Ministrów w procesie wyborczym w stanie epidemii oraz odpowiadających 
na pytanie czy potrzeba przesunięcia wyborów może być jedyną przesłanką wprowadzenia 
stanu klęski żywiołowej. Na podstawie umów zawartych w dniu 8 maja 2020 r.19 Szef KPRM 
zlecił pięciu podmiotom sporządzenie ekspertyz w zakresie: Obowiązki Prezesa Rady 
Ministrów w procesie wyborczym w stanie epidemii. Analiza treści opinii prawnych 
wydanych20 przez ekspertów zewnętrznych wskazuje, że zostały one sporządzone 
w oparciu o przekazane przez KPRM decyzje administracyjne wydane w dniu 16 kwietnia 
2020 r., skierowane do Poczty Polskiej S.A. oraz PWPW S.A. Przedmiotem opinii była 
ocena legalności (ocena prawna) tych decyzji oraz ocena zakresu i uprawnień Prezesa 
Rady Ministrów w procesie wyborczym w czasie stanu epidemii. Z opinii tych wynika, 
że decyzje z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania poleceń Poczcie Polskiej S.A. oraz 
PWPW S.A. są zgodne z przepisami prawa. W zakresie drugiego zagadnienia będącego 
przedmiotem tych ekspertyz, wynika z nich, że w obowiązującym stanie prawnym trudno 

                                                      
19  Umowy nr: 239/DP/20, 240/DP/20, 242/DP/20, 244/DP/20 i 246/DP/20. 
20  Opinie prawne datowane są na dzień 8 maja 2020 r., z wyjątkiem jednej opinii, która jest datowana na dzień 

10 maja 2020 r.   
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wskazać dodatkowe działania, jakie mógłby podjąć Prezes Rady Ministrów w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa planowanych wyborów. 

W kwestii celowości zlecenia oceny legalności decyzji z 16 kwietnia 2020 r., w maju 2020 r., 
tj. już po wydaniu tych decyzji, Pan Paweł Szrot, Sekretarz Stanu Zastępca Szefa KPRM 
(w zastępstwie Szefa KPRM) wyjaśnił, że w związku z wysoką dynamiką działań 
podejmowanych przez organy administracji rządowej w początkowym okresie pandemii 
COVID-19 część ekspertyz (…) została przygotowana i przedstawiona ustnie jeszcze przed 
wydaniem przedmiotowych decyzji. Ich przekazanie w formie pisemnej nastąpiło natomiast 
w terminie późniejszym. 

(akta kontroli str. 268-271, 301-379, 445, 465-543) 

7. Jak wyjaśnił Pan Paweł Szrot, Sekretarz Stanu Zastępca Szefa KPRM (w zastępstwie 
Szefa KPRM), przed wydaniem decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 r., nie były w KPRM 
sporządzane analizy w zakresie skutków prawnych i finansowych w przypadku niedojścia 
do wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r., co było spowodowane w szczególności 
wysoką dynamiką działań podejmowanych przez organy administracji rządowej 
w początkowym okresie COVID-19. Ponadto dodał, że biorąc pod uwagę, że w decyzjach 
tych wprost wskazano, że właściwymi do zawarcia umów z Pocztą Polską S.A. oraz 
PWPW S.A. są, odpowiednio Minister Aktywów Państwowych oraz Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, ewentualna konieczność sporządzenia dodatkowych analiz 
powinna być rozważana przez ww. podmioty. 

(akta kontroli str. 244-252) 

8. Przed wydaniem decyzji BPRM.4820.2.3.2020 oraz decyzji BPRM.4820.2.4.2020, 
odpowiednio Poczta Polska S.A. oraz PWPW S.A. nie zostały zawiadomione o wszczęciu 
postępowania i nie umożliwiono im wypowiedzenia się przed wydaniem ww. decyzji 
(opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). KPRM nie konsultowała przygotowania 
ww. decyzji z Pocztą Polską S.A. oraz PWPW S.A. w innej formie. 

(akta kontroli str. 172-179, 243) 

9. Z informacji uzyskanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od Ministra 
Rozwoju, wynika, że Prezes Rady Ministrów, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy antycovidowej, 
poinformował ministra właściwego do spraw gospodarki o decyzjach ws. wydania poleceń 
Poczcie Polskiej S.A. oraz PWPW S.A. przed ich wydaniem. Pani Jadwiga Emilewicz, 
ówczesna Minister Rozwoju, wskazała, że ze względu na szczególne okoliczności, w jakich 
wydawane były te polecenia: epidemia Covid i wynikająca z niej konieczność zapewnienia 
nieprzerwanej pracy resortu oraz rządu, nasilenie spraw niecierpiących zwłoki i decyzji 
do pilnego podjęcia – nie pamięta, kiedy przedmiotowa informacja została jej przekazana. 

Jak wyjaśniła Pani Patrycja Zasępa, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego KPRM 
(z upoważnienia Szefa KPRM, w zastępstwie Dyrektora Generalnego KPRM), ze względu 
na wysoką dynamikę działań podejmowanych przez organy administracji rządowej 
w początkowym okresie pandemii COVID-19, znacznie utrudniającą pisemne 
dokumentowanie każdej czynności związanej z podejmowaniem i realizacją wykonywanych 
zadań, KPRM nie dysponuje formalnym potwierdzeniem spełnienia wymogu 
poinformowania ministra właściwego do spraw gospodarki o planowanym wydaniu decyzji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dodała ponadto, że biorąc pod uwagę okoliczności towarzyszące 
wydaniu tych decyzji oraz fakt, że ustawa nie określa wprost formy pisemnej wypełnienia 
ww. obowiązku, z wysokim prawdopodobieństwem, poinformowanie Ministra Rozwoju 
nastąpiło przed wydaniem decyzji, jednakże w formie ustnej. Jednocześnie poinformowała, 
że skany ww. decyzji zostały przesłane do Ministerstwa Rozwoju pocztą elektroniczną 
w dniu 4 maja 2020 r. 

(akta kontroli str. 172-179, 243, 261-264) 

10. Z upoważnienia Szefa KPRM, w zastępstwie Dyrektora Generalnego KPRM, Pani 
Patrycja Zasępa – Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego KPRM – podała, że ani Prezes 
Rady Ministrów, ani Szef KPRM nie wydawał Poczcie Polskiej S.A. szczegółowych poleceń 
w zakresie: elementów jakie miały wchodzić w skład pakietu wyborczego 
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do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP 
zarządzonych na 10 maja 2020 r.; wymogów jakie miały spełniać; warunków i miejsca gdzie 
miały być pakowane pakiety wyborcze; liczby pakietów wyborczych jaka miała zostać 
przygotowana; warunków i miejsca gdzie miały być składowane pakiety wyborcze. 
Wyjaśniła, że decyzja BPRM.4820.2.3.2020 dotyczyła jedynie nałożenia na Pocztę 
Polską S.A. obowiązku przygotowania struktury organizacyjnej, zapewnienia niezbędnej 
infrastruktury oraz pozyskania koniecznych zasobów materialnych i kadrowych – 
nie obejmowała natomiast ww. kwestii szczegółowych. Jednocześnie wskazała, że zgodnie 
z ww. decyzją, odpowiedzialnym za zawarcie z Pocztą Polską S.A. umowy określającej 
wszelkie niezbędne aspekty związane z realizacją tego polecenia, był minister właściwy 
do spraw aktywów państwowych. 

Pani Patrycja Zasępa, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego KPRM wyjaśniła również, 
że decyzja BPRM.4820.2.4.2020 dotyczyła jedynie nałożenia na PWPW S.A. obowiązku 
wydrukowania 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 zarządzonych na 10 maja 2020 r. - nie obejmowała natomiast 
kwestii szczegółowych. Podała, że Prezes Rady Ministrów ani Szef KPRM nie wydawał 
PWPW S.A. szczegółowych poleceń w zakresie: 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 zarządzonych na 10 maja 2020 r.; 
wymogów jakie miały spełniać; warunków i miejsca gdzie miały być one drukowane, 
składowane i przetransportowane. Wskazała, że zgodnie z ww. decyzją, odpowiedzialnym 
za zawarcie z PWPW S.A. umowy określającej wszelkie niezbędne aspekty związane 
z realizacją tego polecenia, był minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

Z ustaleń kontroli wynika, że w KPRM nie monitorowano realizacji decyzji z dnia 16 kwietnia 
2020 r., co zostało opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 172-179, 243-252) 

11. Prezes Rady Ministrów ani Szef KPRM nie wydawał innych, niż decyzja 
BPRM.4820.2.3.2020 i decyzja BPRM.4820.2.4.2020, poleceń w związku 
z przygotowaniami do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach 
Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. 

(akta kontroli str. 172-179, 243) 

12. Przed wydaniem decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 r., KPRM nie posiadała 
analizy/oszacowania kosztów realizacji przez Pocztę Polską S.A. niezbędnych czynności 
zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych 
na 10 maja 2020 r. w trybie korespondencyjnym (w tym kosztów przygotowania, pakowania 
i składowania pakietów wyborczych), ani analizy/oszacowania kosztów wydrukowania 
i dostarczenia przez PWPW S.A. 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 zarządzonych na 10 maja 2020 r. Z upoważnienia Szefa 
KPRM, w zastępstwie Dyrektora Generalnego KPRM, Pani Patrycja Zasępa – Dyrektor 
Biura Dyrektora Generalnego KPRM – wyjaśniła, że zgodnie z przedmiotowymi decyzjami, 
odpowiedzialnymi za zawarcie z Pocztą Polską S.A. oraz PWPW S.A. umów określających 
wszelkie niezbędne aspekty związane z realizacją tych poleceń byli, odpowiednio, minister 
właściwy do spraw aktywów państwowych oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

(akta kontroli str. 172-179, 243) 

13. Pismem z dnia 21 kwietnia 2020 r.21 Minister Aktywów Państwowych poinformował 
Prezesa Rady Ministrów, iż zwrócił się z prośbą do Ministra Finansów o wskazanie źródła 
pokrycia kosztów związanych z realizacją decyzji BPRM.4820.2.3.2020. Jednocześnie, 

                                                      
21  Znak IK:475221. 
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Minister Aktywów Państwowych poinformował, że Poczta Polska S.A. określiła wstępnie 
szacunki kosztów na kwotę łączną 698 118 821,83 zł i zwrócił się do Prezesa Rady 
Ministrów o uwzględnienie powyższego, w odniesieniu do potrzeby zabezpieczenia środków 
budżetu państwa celem wypełnienia decyzji Pana Premiera. 

W kwestii, czy Prezes Rady Ministrów lub Szef KPRM podejmował jakiekolwiek działania 
w celu zabezpieczenia środków budżetu państwa na pokrycie kosztów/wydatków 
związanych z realizacją decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 r., Pan Paweł Szrot, Sekretarz 
Stanu Zastępca Szefa KPRM (w zastępstwie Szefa KPRM) podał, że KPRM 
nie zabezpieczała ani nie pośredniczyła w ewentualnym zabezpieczeniu środków 
na realizację przedmiotowych decyzji. 

(akta kontroli str. 150-152, 268-271) 

14. W dniu 20 sierpnia 2020 r. pełnomocnik Poczty Polskiej S.A. złożył do Prezesa Rady 
Ministrów wniosek o wyjaśnienie treści decyzji BPRM.4820.2.3.2020, w zakresie 
rozstrzygnięcia odnoszącego się do wskazania podmiotu zobowiązanego do sfinansowania 
zrealizowania polecenia w przypadku niezawarcia umowy wskazanej w przedmiotowej 
decyzji przez ministra do spraw aktywów państwowych ze spółką Poczta Polska S.A. 
Do wniosku zostało załączone pismo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 
22 lipca 2020 r., w którym Ministerstwo Finansów zwraca Poczcie Polskiej S.A. fakturę 
za wykonanie polecenia wskazanego w ww. decyzji, jako niewłaściwe w sprawie 
uregulowania płatności z tej faktury, oraz przedmiotową fakturę wystawioną przez Pocztę 
Polską S.A. na kwotę 71 860 607,91 zł brutto. 

W postanowieniu Prezesa Rady Ministrów22 z dnia 8 września 2020 r. odmówiono 
wyjaśnienia wątpliwości co do treści ww. decyzji. W uzasadnieniu tego postanowienia 
wskazano, że z analizy przedmiotowej decyzji nie wynika, aby jej treść wymagała 
wyjaśnienia. Prezes Rady Ministrów w sposób jasny i nie budzący wątpliwości wskazał 
przedmiot rozstrzygnięcia, wyraźnie i precyzyjnie oznaczył podmioty zobowiązane 
do zawarcia umowy a także źródło finansowania zobowiązania mającego powstać 
w wykonaniu decyzji, precyzyjnie określił obowiązki adresatów decyzji, a także wskazał 
podstawę prawną swojego działania. 

(akta kontroli str. 244-260) 

15. Pismami z dnia 15 maja 2020 r. Poczta Polska S.A.23 oraz PWPW S.A.24 zostały 
zawiadomione, na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kpa, o wszczęciu z urzędu postępowania 
dotyczącego stwierdzenia wygaśnięcia odpowiednio decyzji BPRM.4820.2.3.2020 oraz 
decyzji BPRM.4820.2.4.2020. Jednocześnie, w związku z art. 10 Kpa, ww. Spółki zostały 
poinformowane o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do 
zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

W odpowiedzi na powyższe zawiadomienie Poczta Polska S.A.25 wskazała, 
że poinformowała MAP m.in. o konieczności niezwłocznego zrealizowania szeregu 
czynności niezbędnych do przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w 2020 r. w trybie korespondencyjnym, [...]26. 

Jednocześnie Poczta Polska S.A. poinformowała Prezesa Rady Ministrów, że mimo jej 
gotowości do zawarcia umowy z Ministrem Aktywów Państwowych, do dnia 18 maja 2020 r. 
nie doszło do jej podpisania. 

W związku z zawiadomieniem o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wygaśnięcia 
decyzji BPRM.4820.2.4.2020, PWPW S.A. przedstawiła stanowisko27, że decyzja ta została 
w całości wykonana zgodnie z jej treścią oraz w związku z art. 130 Kpa. PWPW S.A. 
poinformowała Prezesa Rady Ministrów, że zrealizowała polecenie i wydrukowała 

                                                      
22  BPRM.4820.2.3.2020(8). 
23  Pismo znak BPRM.4820.2.3.2020(3). 
24  Pismo znak BPRM.4820.2.4.2020(2). 
25  Pismo Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 maja 2020 r., znak PRZ.115.2020. 
26  Wyłączenie jawności informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) – tajemnica przedsiębiorcy. 
27  Pismo PWPW S.A. z dnia 18 maja 2020 r., znak BO-072-26/20. 
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odpowiednią ilość kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz 
oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, odpowiadającą 
liczbie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ujętych w rejestrach 
wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Ponadto PWPW S.A. podała, że kierując się treścią art. 11 ust. 2 ustawy antycovidowej, 
który stanowił, że polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one 
natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają 
uzasadnienia, zgodnie z art. 130 § 3 Kpa oraz z treścią ww. decyzji, natychmiast wykonała 
przedmiotową decyzję. 

Do dnia 19 października 2020 r. w ramach obu ww. spraw w KPRM nie zostały podjęte 
żadne rozstrzygnięcia, w szczególności nie wydano decyzji (opis w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości).  

(akta kontroli str.153-156, 159-161, 244-252, 281-285) 

16. W odniesieniu do decyzji BPRM.4820.2.3.2020 oraz decyzji BPRM.4820.2.4.2020, 
odpowiednio, ani Poczta Polska S.A., ani PWPW S.A. nie złożyły wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy lub skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

(akta kontroli str. 172-179, 243) 

17. Na decyzję BPRM.4820.2.3.2020, skierowaną do Poczty Polskiej S.A., zostały 
wniesione cztery skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 
Zaskarżając ww. decyzję: 

• Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił jej: 1) brak podstawy prawnej oraz rażące 
naruszenie prawa, polegające na poleceniu Poczcie Polskiej S.A. realizacji zadania, 
które w dniu jej wydania nie leżało w sferze zadań operatora publicznego, 
2) naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, 
tj. art. 11 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 2a i ust. 3 ustawy antycovidowej poprzez uznanie, 
iż polecenie przekazania Poczcie Polskiej S.A. spisu wszystkich wyborców wyczerpuje 
przesłankę zapobiegania COVID-19. Wyrokiem z dnia 15 września 2020 r. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność zaskarżonej 
decyzji (sygn. akt VII SA/Wa 992/20). Wyrok wraz z uzasadnieniem został przekazany 
w formie elektronicznej pełnomocnikowi organu w dniu 28 września 2020 r. Na dzień 
zakończenia czynności kontrolnych, tj. 23 października 2020 r., wyrok był 
nieprawomocny. Dyrektor Departamentu Prawnego KPRM poinformowała, 
że z informacji posiadanych przez Departament wynika, że jest planowane wniesienie 
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

• Fundacja Wolne Społeczeństwo z siedzibą w Poznaniu wniosła o stwierdzenie 
nieważności tej decyzji z powodu wydania jej na podstawie art. 11 ust. 2 w zw. 
z art. 11 ust. 2a i ust. 3 ustawy antycovidowej (…). W dniu 15 września 2020 r. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Fundacji (sygn. akt 
VII SA/Wa 992/20). Na dzień zakończenia czynności kontrolnych tj. 23 października 
2020 r., wyrok był nieprawomocny. 

• Skarżący M.P. (osoba fizyczna) zarzucił jej naruszenie prawa materialnego, które 
miało wpływ na wynik sprawy, tj. naruszenie art. 11 ust. 2 ustawy antycovidowej, 
poprzez brak związku treści polecenia z przeciwdziałaniem COVID-19. 
Postanowieniem z dnia 8 lipca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
odrzucił skargę. Postanowienie jest prawomocne. 

• Skarżący F.S. (osoba fizyczna) zarzucił jej m.in. rażące naruszenie prawa poprzez 
polecenie Poczcie Polskiej S.A. realizacji zadania, które należy do wyłącznej 
kompetencji innych podmiotów wskazanych w ustawie Kodeks wyborczy, 
a także naruszenie art. 11 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 2a oraz art. 11 ust. 3 ustawy 
antycovidowej poprzez bezpodstawne przyjęcie, iż czynności zmierzające 
do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w trybie 
korespondencyjnym są czynnościami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19. 
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Postanowieniem z dnia 8 lipca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
odrzucił skargę. Postanowienie jest prawomocne. 

(akta kontroli str. 265-267, 281-285, 665-757, 1750-1799) 

18. Odnośnie decyzji BPRM.4820.2.4.2020 skierowanej do PWPW S.A., nikt nie wniósł 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniosku o stwierdzenie nieważności, ani skargi 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tę decyzję. 

(akta kontroli str. 108-147) 

19. W dniach 27-29 kwietnia i 7 maja 2020 r. 38 gmin wystąpiło do Prezesa Rady Ministrów 
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania 
decyzji BPRM.4820.2.3.2020 skierowanej do Poczty Polskiej S.A.28. We wnioskach gminy 
zarzuciły, że decyzja wydana została z naruszeniem art. 11 ust. 2 ustawy antycovidowej, 
art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej29 oraz art. 6 Kpa. Ponadto, 30 kwietnia 
i 9 maja 2020 r. dwa podmioty wystąpiły do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem 
o stwierdzenie nieważności decyzji BPRM.4820.2.3.2020 wraz z wnioskiem o wstrzymanie 
jej wykonania. We wnioskach podmioty podniosły m.in., że decyzja wydana została bez 
podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, była niewykonalna w dniu jej wydania 
i jej niewykonalność ma charakter trwały, a w razie wykonania wywołałaby czyn zagrożony 
karą. 

We wszystkich powyższych 40 przypadkach, w okresie od 27 maja do 2 czerwca 2020 r., 
Prezes Rady Ministrów umorzył postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy 
lub stwierdzenie nieważności decyzji. W jego ocenie podmioty (w tym gminy) nie posiadały 
statusu strony w postępowaniu dotyczącym decyzji BPRM.4820.2.3.2020, nie posiadały 
bowiem w tym zakresie interesu prawnego. Jednocześnie Prezes Rady Ministrów 
nie znalazł podstaw uzasadniających wstrzymanie wykonalności przedmiotowej decyzji. 

W czerwcu i lipcu 2020 r. Poczta Polska S.A. złożyła wnioski o wyjaśnienie treści 35 z 40 
powyższych decyzji umarzających postępowania, w zakresie fragmentu ich uzasadnienia, 
tj.: W ocenie Prezesa Rady Ministrów art. 99 stanowił jedyną i bezpośrednią podstawę 
do wystąpienia o przedmiotowe dane, zaś powołanie się przez Pocztę Polską S.A. 
dodatkowo na przedmiotową decyzję nie było w tym kontekście ani konieczne, 
ani prawidłowe. Postanowieniami z sierpnia i września 2020 r. Prezes Rady Ministrów 
odmówił wyjaśnienia treści decyzji wskazując, że Poczta Polska S.A. nie była stroną 
w umorzonych postępowaniach o ponowne rozpatrzenie sprawy lub stwierdzenie 
nieważności decyzji BPRM.4820.2.3.2020. 

(akta kontroli str. 281-285, 807-1440) 

20. W dniach 27-30 kwietnia 2020 r. siedem gmin i Związek Samorządów Polskich 
skierowały do Prezesa Rady Ministrów lub KPRM pisma zawierające prośbę o wyjaśnienie: 
1) czy adresatem decyzji BPRM.4820.2.3.2020, podmiotem zobowiązanym do jej realizacji, 
a tym samym stroną postępowania zakończonego ww. decyzją są gminy bądź ich organy; 
2) wątpliwości prawnych w sprawie możliwości realizowania przez samorządy wniosków 
Poczty Polskiej S.A. o udostępnienie danych osobowych mieszkańców z rejestru wyborców. 

W odpowiedzi na ww. pisma Pan Paweł Szrot, Sekretarz Stanu Zastępca Szefa KPRM 
podał m.in., że w ocenie KPRM gminy (bądź ich organy) nie są stroną postępowania 
zakończonego przedmiotową decyzją, gdyż decyzja ta ani nie została wprost skierowana 
do gmin, ani nie nakłada na nie żadnych praw ani obowiązków. 

(akta kontroli str. 1441-1486) 

21. W II połowie marca i w kwietniu 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał się 
do Prezesa Rady Ministrów i Szefa KPRM przedstawiając swoje uwagi i prosząc 
o wyjaśnienia w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP 
zarządzonych na 10 maja 2020 r. Ponadto, w tym okresie od gmin, stowarzyszeń, związków 
i innych podmiotów do KPRM wpłynęły liczne apele o przełożenie terminu wyborów 

                                                      
28 Z wyjątkiem jednej gminy, która złożyła tylko wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
29 Z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483, ze zm.). 
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Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r., wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, 
a także liczne pisma wyrażające zaniepokojenie i obawy wobec możliwości bezpiecznego 
zorganizowania tych wyborów. Powyższe sprawy zostały skierowane przez KPRM 
do ministerstw według ich kompetencji, w szczególności do MSWiA. 

 (akta kontroli str. 758-806, 1487-1745) 

22. W związku z pismem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. polecającym 
Szefowi KPRM podjęcie działań zmierzających do uzyskania zewnętrznych ekspertyz 
(o którym mowa w pkt 6 niniejszego wystąpienia), na podstawie umów zawartych w dniu 
8 maja 2020 r.30, Szef KPRM zlecił sporządzenie ekspertyz prawnych w zakresie ustalenia, 
czy potrzeba przesunięcia wyborów może być jedyną przesłanką wprowadzenia stanu 
klęski żywiołowej. Z czterech opinii sporządzonych przez ekspertów wynika, że potrzeba 
przesunięcia terminu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie powinna stanowić 
samodzielnej przesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. 

(akta kontroli str. 395-445, 544-607) 

23. W dniu 7 maja 2020 r. Prezes Rady Ministrów zwrócił się do Ministra Zdrowia o zajęcie 
stanowiska, czy instrumenty prawne, wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, są wystarczające 
do prowadzenia dalszych skutecznych działań w zakresie przeciwdziałania Covid-19, 
czy też w ocenie Ministra Zdrowie istnieją przesłanki do wprowadzenia jednego ze stanów 
nadzwyczajnych. Minister Zdrowia odpowiedział, że w jego ocenie są one wystarczające 
do prowadzenia dalszych skutecznych prac w tym zakresie. 

Powołując się na pismo Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej skierowane 
do Marszałka Sejmu, w którym Przewodniczący PKW informował o braku prawnych oraz 
organizacyjnych możliwości przeprowadzenia w dniu 10 maja 2020 r. głosowania 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów zwrócił się 
do Marszałka Sejmu, Przewodniczącego PKW (pismami z dnia 7 maja 2020 r.) oraz 
do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP (pismem z dnia 8 maja 2020 r.) o stanowisko w tej 
sprawie, jednocześnie zauważając, że obowiązujący stan prawny nie daje Prezesowi Rady 
Ministrów podstaw do podjęcia kolejnych działań. 

W odpowiedzi na powyższe, Prezes Prokuratorii Generalnej RP przekazał31 opinię prawną 
Prokuratorii Generalnej RP, z której wynika, że w stanie faktycznym i prawnym brak 
podstaw do podjęcia przez Prezesa Rady Ministrów działań prawnych umożliwiających 
przeprowadzenie głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r. 

Marszałek Sejmu poinformowała32 m.in, że w obowiązującym stanie prawnym nie ma 
kompetencji do zmiany wyznaczonego terminu wyborów Prezydenta RP oraz, że poza 
wyznaczeniem terminu wyborów Prezydenta RP Marszałek nie ma prawnych możliwości 
wpływu na przygotowanie wyborów, a organem który posiada kompetencje w tym zakresie 
jest Państwowa Komisja Wyborcza.  

W odpowiedzi na pismo Prezesa Rady Ministrów, Prezes PKW przesłał33 komunikat Komisji 
z dnia 7 maja 2020 r. dotyczący wyborów Prezydenta RP, w którym PKW wskazuje, 
że obowiązująca regulacja prawna34 pozbawiła PKW instrumentów koniecznych 
do wykonywania jej obowiązków oraz informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, 
administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 
10 maja 2020 r. nie może się odbyć. 

                                                      
30  Umowy nr: 241/DP/20, 243/DP/20, 245/DP/20 i 247/DP/20. 
31  Pismem z dnia 8 maja 2020 r. znak: KR-0701-68/20/LMO/pdo. 
32  Pismem z dnia 8 maja 2020 r. znak: EW-172-30/4/20. 
33  Pismem z dnia 13 maja 2020 r. znak: ZPOW-501023/20. 
34  Przypis autora – na podstawie art. 102 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2 (Dz.U. poz. 695, ze zm.), w ówczesnym brzmieniu, w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie miały zastosowania przepisy Kodeksu wyborczego 
w zakresie: podawania w formie obwieszczenia do wiadomości wyborców informacji, o których mowa w art. 16 § 1; 
wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania; przekazywania wyborcom informacji, o których mowa w art. 37d § 1; 
głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a; głosowania przez pełnomocnika; ustalania przez Państwową 
Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart. 
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Stanowisko Rady Ministrów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie możliwości przeprowadzenia 
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. zostało przyjęte 
przez Radę Ministrów w trybie obiegowym, podpisane przez Prezesa Rady Ministrów 
i ogłoszone w Monitorze Polskim35. W swoim stanowisku Rada Ministrów stwierdziła, 
że w zakresie zadań i kompetencji posiadanych przez administrację rządową nie jest 
możliwe przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w terminie wyznaczonym przez 
Marszałka Sejmu, tj. w dniu 10 maja 2020 r. Ponadto, w stanowisku tym wskazano, 
że podjęte zostały wszystkie możliwe działania zmierzające do przeprowadzenia 
głosowania w dniu 10 maja 2020 r., w tym zwłaszcza w uzgodnieniu z członkami Rady 
Ministrów, zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2a i 3 ustawy 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. poz.374, 567, 568 i 695), wydrukowano karty do głosowania, instrukcje 
głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 
na karcie do głosowania, a także polecono Poczcie Polskiej S.A. realizację działań 
w zakresie przeciwdziałania COVID-19, polegających na podjęciu i realizacji niezbędnych 
czynności zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów w trybie 
korespondencyjnym. Rada Ministrów uznała również, że wydrukowane elementy pakietu 
wyborczego powinny zostać wykorzystane w wyborach Prezydenta RP, które zostaną 
przeprowadzone zgodnie z uchwalonymi zmianami prawnymi. 

(akta kontroli str. 618-664) 

24. W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta RP nie 
zwiększano planu finansowego dysponenta części 16 – Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów. 

Z budżetu części 16 w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami 
Prezydenta RP poniesiono wydatki wyłącznie na wynagrodzenia wykonawców 
zewnętrznych ekspertyz prawnych w łącznej wysokości 149,3 tys. zł. I tak, na: 
a) ekspertyzę prawną dotyczącą możliwości wydania przez Prezesa Rady Ministrów, 

na podstawie art. 11 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 2a i ust. 3 ustawy antycovidowej, 
poleceń Poczcie Polskiej S.A. oraz PWPW S.A. – 6,2 tys. zł; 

b) pięć ekspertyz dotyczących obowiązków Prezesa Rady Ministrów w procesie 
wyborczym w stanie epidemii – 81,4 tys. zł; 

c) cztery ekspertyzy odpowiadające na pytanie czy potrzeba przesunięcia wyborów może 
być jedyną przesłanką wprowadzenia stanu klęski żywiołowej – 52,7 tys. zł; 

d) ekspertyzę w zakresie oceny prawnej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 
z 10 maja 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jej publikacji 
w Dzienniku Ustaw – 9,0 tys. zł. 

Pan Paweł Szrot, Sekretarz Stanu Zastępca Szefa KPRM (w zastępstwie Szefa KPRM), 
wyjaśnił, że w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta RP 
nie są planowane inne wydatki z budżetu części 16. 

(akta kontroli str. 268-271, 446-617) 

W działalności kontrolowanej Jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Przed wydaniem decyzji BPRM.4820.2.3.2020 oraz decyzji BPRM.4820.2.4.2020 
odpowiednio Poczta Polska S.A. oraz PWPW S.A. nie zostały zawiadomione 
o wszczęciu postępowania oraz nie umożliwiono im wypowiedzenia się przed wydaniem 
ww. decyzji. Było to niezgodne z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 Kpa. 

Z upoważnienia Szefa KPRM, w zastępstwie Dyrektora Generalnego KPRM, Pani 
Patrycja Zasępa – Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego KPRM – podała, 
że odstąpienie od tych czynności nastąpiło z uwagi na konieczność pilnego wydania 
przedmiotowych decyzji oraz wysoką dynamikę działań podejmowanych przez organy 
administracji rządowej w początkowym okresie pandemii COVID-19. 

                                                      
35  M.P. poz. 404. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Stosownie do art. 61 § 4  Kpa, o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie 
jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. 
Art. 10 § 1 Kpa zobowiązuje organy administracji publicznej do zapewnienia stronom 
czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 
do umożliwienia im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań. NIK zauważa, że przepisy te stanowią formę realizacji zasady 
ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym. Warunkiem jednak, 
aby strona mogła czynnie uczestniczyć w postępowaniu jest jej świadomość, że takie 
postępowanie w ogóle się toczy. To nie strona ma obowiązek wykazywać aktywność, 
aby zapewnić sobie czynny udział w postępowaniu, ale organ administracji publicznej, 
który ma również obowiązek umożliwić stronie wypowiedzenie się przed wydaniem 
decyzji. 

 (akta kontroli str. 172-179, 243) 

2. Podpisane przez Prezesa Rady Ministrów decyzje z dnia 16 kwietnia 2020 r. zostały 
sporządzone, pomimo że w świetle obowiązujących w dniu wydania decyzji przepisów 
Kodeksu wyborczego, czynności organizacyjne celem przeprowadzenia wyborów 
Prezydenta RP zastrzeżono do kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej, urzędników 
wyborczych oraz komisji wyborczych. 

W ocenie NIK granicą zastosowania instytucji art. 11 ust. 2 ustawy antycovidowej jest 
istnienie innej normy prawnej, która reguluje określoną materię wprost. W przypadku 
przedmiotowych spraw są to przepisy Kodeksu wyborczego. Zgodnie bowiem 
z art. 157 § 1 Kodeksu wyborczego, to Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym 
najwyższym organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów 
i referendów. Art. 187 § 1 Kodeksu wyborczego stanowi, że Krajowe Biuro Wyborcze 
zapewnia obsługę PKW, komisarzy wyborczych, Korpusu Urzędników Wyborczych oraz 
innych organów wyborczych w zakresie określonym w kodeksie oraz innych ustawach. 
Do zadań Krajowego Biura Wyborczego należy zapewnienie warunków organizacyjno-
administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją 
i przeprowadzaniem wyborów i referendów w zakresie określonym w kodeksie oraz 
innych ustawach (art. 187 § 2 Kodeksu wyborczego). W myśl art. 294 § 1 Kodeksu 
wyborczego, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzają: PKW, 
okręgowe komisje wyborcze i obwodowe komisje wyborcze. Art. 307 Kodeksu 
wyborczego stanowi, że PKW po sporządzeniu listy kandydatów, zarządza 
wydrukowanie potrzebnej liczby kart do głosowania i wspólnie z okręgowymi komisjami 
wyborczymi zapewnia dostarczenie ich obwodowym komisjom wyborczym 
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. 

Należy jednocześnie podkreślić, że ograniczenie stosowania przepisów Kodeksu 
wyborczego przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta RP 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zostały 
wprowadzone36 z dniem 18 kwietnia 2020 r., tj. już po wydaniu decyzji z dnia 16 kwietnia 
2020 r. Natomiast ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach 
przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych w 2020 r. weszła w życie dopiero z dniem 9 maja 2020 r.37 

Pan Paweł Szrot, Sekretarz Stanu Zastępca Szefa KPRM (w zastępstwie Szefa KPRM) 
podał, że decyzja znak BPRM.4820.2.3.2020 w żadnym elemencie nie naruszała 
kompetencji urzędników wyborczych i komisji wyborczych, nie dotyczyła także nałożenia 
na Pocztę Polską S.A. jakichkolwiek obowiązków związanych z przeprowadzeniem 
czynności wyborczych w ramach wyborów Prezydenta RP w 2020 r. Prezes Rady 
Ministrów polecił Poczcie Polskiej S.A. „podjęcie i realizację niezbędnych czynności 
zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów”. Treścią polecenia było 
zatem przeprowadzenie przez Pocztę Polską S.A. swoistych działań przygotowawczych 
– mających na celu organizacyjne i kadrowe przygotowanie się tej instytucji 
do dokonania przewidzianych prawem czynności w zakresie wyborów 

                                                      
36  Na podstawie art. 102 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2. 
37  Została uchylona z dniem 2 czerwca 2020 r. 
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korespondencyjnych. Zaznaczył, że chronologia zdarzeń wyraźnie wskazuje, że decyzja 
BPRM 4820.2.3.2020 została wydana po uchwaleniu ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. 
o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., a przed jej wejściem w życie. 
Podał, że po uchwaleniu ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. Prezes Rady Ministrów 
nie mógł pozostawać w bezczynności, ale powinien (wręcz musiał) przedsięwziąć 
odpowiednie kroki administracyjne celem jak najlepszego przygotowania 
organizacyjnego do umożliwienia przeprowadzenia wyborów w zakładanym przez 
ustawodawcę kształcie. Dodał, że w dniu 16 kwietnia 2020 r., kiedy to ostateczna forma 
i termin przeprowadzenia wyborów nie były jeszcze przesądzone, administracja rządowa 
powinna była być przygotowana na wszelkie możliwe scenariusze w tym zakresie. 

W zastępstwie Szefa KPRM, Pan Paweł Szrot, Sekretarz Stanu Zastępca Szefa KPRM, 
podał, że analogiczne wyjaśnienia dotyczą decyzji BPRM.4820.2.4.2020, w zakresie 
której również niezbędne było podjęcie szeregu czynności przygotowawczych, 
z powodów omówionych powyżej. Dodał również, iż polecenia zawarte w decyzjach 
BPRM.4820.2.3.2020 oraz BPRM.4820.2.4.2020 dotyczyły podjęcia czynności 
o charakterze organizacyjnym i przygotowawczym, i miały one jedynie przygotować 
wsparcie organizacyjne dla organów państwa przeprowadzających wybory, bez względu 
na formę, jaką by one ostatecznie przybrały w wyniku działań ustawodawcy. 

W ocenie NIK, w odniesieniu do decyzji BPRM.4820.2.3.2020 dotyczącej Poczty 
Polskiej S.A. wyjaśnieniom tym przeczy fakt, że Poczta Polska S.A. – pomimo, że nie 
doszło do podpisania umowy z MAP – zrealizowała polecenie zawarte w decyzji poprzez 
m.in. skompletowanie 29 828 620 pakietów wyborczych. 

Należy zauważyć, że według stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 kwietnia 
2020 r. głosowanie korespondencyjne było uregulowane w rozdziale 6a Kodeksu 
wyborczego. Na podstawie art. 53a Kodeksu wyborczego głosować korespondencyjnie 
mogli tylko: wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności (§ 1), wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych38 (§ 1a pkt 1) oraz wyborca, 
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat (§ 1a pkt 2). Art. 53e § 4 Kodeksu 
wyborczego stanowił zaś, że pakiet wyborczy doręcza wyborcy urzędnik wyborczy 
za pośrednictwem operatora wyznaczonego39 w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe40. Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach 
przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych w 2020 r. weszła w życie dopiero z dniem 9 maja 2020 r., a zatem 
nie mogła stanowić podstawy prawnej działań administracji rządowej. 

Podobną ocenę decyzji BPRM.4820.2.3.2020 w sprawie wydania polecenia Poczcie 
Polskiej S.A. wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w nieprawomocnym 
wyroku z dnia 15 września 2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 992/20. Na brak podstaw 
do wydania tej decyzji wskazywały także opinia Prokuratorii Generalnej RP oraz 
sporządzona równolegle analiza Departamentu Prawnego KPRM. 

Wyjaśnienia przedstawione, w zastępstwie Szefa KPRM, przez Pana Pawła Szrota, 
Sekretarza Stanu Zastępcę Szefa KPRM – w ocenie NIK – nie zasługują 
na uwzględnienie tym bardziej w odniesieniu do decyzji BPRM.4820.2.4.2020 w sprawie 
wydania polecenia PWPW S.A. Z treści tej decyzji wynika wprost, że polecenie obejmuje 
realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, polegających 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 
Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Natomiast art. 307 Kodeksu wyborczego wprost 

                                                      
38  W rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
39  Operator wyznaczony to operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych (art. 13 pkt 13 ustawy 

Prawo pocztowe). Operator wyznaczony jest wybierany na okres 10 lat przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, spośród 
operatorów pocztowych wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa UKE. Poczta Polska S.A. została 
wyznaczona do świadczenia usług powszechnych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. 

40  Dz. U. z 2020 r. poz. 1041. 
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stanowi, że to Państwowa Komisja Wyborcza, po sporządzeniu listy kandydatów, 
zarządza wydrukowanie potrzebnej liczby kart do głosowania. 

NIK zauważa, że pomimo niedojścia do zawarcia umowy z MSWiA, PWPW S.A. 
zrealizowała polecenie zawarte w decyzji BPRM.4820.2.4.2020 właśnie poprzez 
wydrukowanie odpowiedniej ilości kart do głosowania, instrukcji głosowania 
korespondencyjnego oraz oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie 
do głosowania, odpowiadającej liczbie wyborców w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według 
stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., tj. 29 990 700 sztuk kompletów. 

Ponadto NIK wskazuje, że zgodnie z treścią decyzji BPRM.4820.2.3.2020 i decyzji 
BPRM.4820.2.4.2020, oraz w związku z art. 11 ust. 341 ustawy antycovidowej, 
finansowanie realizacji polecenia przez Pocztę Polską S.A. miało nastąpić z części 
budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw aktywów państwowych, 
na podstawie umowy z tym ministrem, zaś finansowanie realizacji polecenia przez 
PWPW S.A. z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 
wewnętrznych, na podstawie umowy z nim. Jednakże do zawarcia tych umów przez 
ww. ministrów nie doszło. Natomiast, w wyniku zmiany przepisów wprowadzonej 
z dniem 1 września 2020 r., na podstawie art. 117a ust. 142 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS CoV 2, Poczta Polska S.A. oraz PWPW S.A., które zrealizowały 
polecenia Prezesa Rady Ministrów związane bezpośrednio z przeprowadzeniem 
wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r., z możliwością 
głosowania korespondencyjnego, wystąpiły do Szefa Krajowego Biura Wyborczego 
o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, 
związanych bezpośrednio z realizacją polecenia. Rekompensata ma być udzielana 
z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Szef Krajowego Biura 
Wyborczego, a jej wysokość oraz termin wypłaty ma określać umowa zawarta z Szefem 
Krajowego Biura Wyborczego. 

Na realizację poleceń wydanych w decyzji BPRM.4820.2.3.2020 oraz decyzji 
BPRM.4820.2.4.2020, odpowiednio Poczta Polska S.A. poniosła koszty w kwocie 
71 860,6 tys. zł43, zaś PWPW S.A. w kwocie 4 646,8 tys. zł44.  

Skutki finansowe tych decyzji będą więc dla budżetu państwa znaczne (wskazane spółki 
poniosły koszty w łącznej wysokości przekraczającej 76,5 mln zł), choć wobec braku 
podpisania dotychczas umów przez Pocztę Polską S.A. oraz PWPW S.A. z Szefem 
Krajowego Biura Wyborczego45, trudne do jednoznacznego określenia na dzień 
sporządzenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 148-149, 154-158, 160-161, 180-228, 244-256, 265-267, 272-276, 1746-
1799, 1800-1803) 

3. Pomimo upływu pięciu miesięcy od wszczęcia z urzędu w dniu 15 maja 2020 r., 
postępowań dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 r., 
oraz przedstawienia stanowisk przez strony postępowania, tj. Pocztę Polską S.A. 
oraz PWPW S.A.46, w KPRM nie zostały podjęte żadne czynności ani rozstrzygnięcia 
w ramach tych postępowań, w szczególności nie wydano decyzji. Było to niezgodne 
z art. 35 § 1 i § 3 Kpa, które stanowią, że organy administracji publicznej obowiązane 
są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, załatwienie sprawy wymagającej postępowania 
wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania. Ponadto, nie zawiadomiono stron o przyczynach zwłoki 
ani nie wskazano nowego terminu załatwienia sprawy, pouczając o prawie do wniesienia 
ponaglenia, co jest wymagane na podstawie art. 36 Kpa. 

                                                      
41  W brzmieniu obowiązującym w dniu wydania decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 r. 
42  Art. 117a dodany przez art. 22 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1493) zmieniającej nin. ustawę z dniem 

1 września 2020 r. 
43   Kwota wykazana w wystawionej przez Pocztę Polską S.A. fakturze nr F03734_POO20A z dnia 12.06.2020 r.  
44  Kwota wykazana w wystawionej przez PWPW S.A. fakturze nr N05SF00121 z dnia 29 maja 2020 r.  
45  Według stanu na dzień sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. 
46  Pisma z 18 maja 2020 r.: Poczty Polskiej S.A. – znak PRZ.115.2020; PWPW S.A. – znak BO-072-26/20. 
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Pan Paweł Szrot, Sekretarz Stanu Zastępca Szefa KPRM (w zastępstwie Szefa KPRM) 
oraz Dyrektor DP KPRM wyjaśnili, że w związku ze złożeniem przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich skargi na decyzję BPRM.4820.2.3.2020, oczekiwano na rozstrzygnięcie 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w tej sprawie, gdyż miało ono 
znaczenie dla dalszego biegu obu spraw. Wyjaśnili, że przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego nie przewidują możliwości zastosowania instytucji zawieszenia 
postępowania w przedmiotowej sytuacji faktycznej i prawnej. Dodali, że z uwagi na to, 
że strony w przedstawionych stanowiskach negatywnie odniosły się do zakładanego 
stwierdzenia wygaśnięcia obu decyzji, wstrzymanie się przez KPRM od podejmowania 
kolejnych działań w sprawach (do czasu rozstrzygnięcia przez sąd skargi) 
nie spowodowały żadnego uszczerbku dla praw i obowiązków stron. 

NIK zauważa, że wszczynając w dniu 15 maja 2020 r. postępowania w sprawach 
stwierdzenia wygaśnięcia ww. decyzji, w KPRM posiadano już wiedzę o skardze 
Rzecznika Praw Obywatelskich, wniesionej w piśmie z dnia 29 kwietnia 2020 r., które 
zostało przekazane do KPRM poprzez ePUAP. Skarga Rzecznika Praw Obywatelskich 
oraz wydany w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 992/20 wyrok WSA w Warszawie z dnia 
15 września 2020 r. dotyczą tylko decyzji BPRM.4820.2.3.2020 skierowanej do Poczty 
Polskiej S.A., a w żaden sposób nie odnoszą się do decyzji BPRM.4820.2.4.2020. 
Należy również zauważyć, że wyrok WSA w Warszawie jest nieprawomocny, 
a w związku z planowanym wniesieniem przez organ skargi kasacyjnej do NSA47, trudno 
przewidzieć termin prawomocnego rozstrzygnięcia tej sprawy. Zdaniem NIK, niepodjęcie 
przez KPRM, w ciągu pięciu miesięcy, żadnych czynności ani rozstrzygnięć w ramach 
wszczętych z urzędu postępowań dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 
16 kwietnia 2020 r. powoduje stan niepewności co do dalszego bytu prawnego tych 
decyzji. 

(akta kontroli str. 153-156, 159-161, 244-252, 281-285) 

4. Po wydaniu decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 r. w KPRM nie monitorowano ich realizacji, 
co było działaniem nierzetelnym. 

Pan Paweł Szrot, Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa KPRM (w zastępstwie Szefa KPRM) 
wyjaśnił, że w zakresie monitorowania realizacji przez Pocztę Polską S.A. lub 
PWPW S.A. poleceń wydanych ww. decyzjami, właściwi byli, odpowiednio, Minister 
Aktywów Państwowych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – wskazani 
w obu decyzjach jako organy właściwe do zawarcia umów z, odpowiednio, Pocztą 
Polską S.A. oraz PWPW S.A. Jednocześnie Zastępca Szefa KPRM wyjaśnił, że nie był 
prowadzony monitoring działań podejmowanych przez Ministra Aktywów Państwowych 
oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizacji ww. decyzji, 
gdyż w decyzjach tych wprost określono, że to ww. ministrowie są odpowiedzialni 
za zawarcie umów z, odpowiednio, Pocztą Polską S.A. oraz PWPW S.A. 

NIK zauważa, że monitorowanie wykonywania poleceń określonych decyzjami z dnia 
16 kwietnia 2020 r. pozwoliłoby na wczesne wykrywanie problemów związanych 
z ich realizacją oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich rozwiązania. 

(akta kontroli str. 244-252) 

IV. Wnioski 
Mając na uwadze fakt, że działania objęte kontrolą dotyczyły sytuacji ekstraordynaryjnej, 
która ma znikome szanse na powtórzenie się, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje 
od formułowania wniosków pokontrolnych w zakresie nieprawidłowości przedstawionych 
w niniejszym wystąpieniu, w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości, w pkt 1, 2 i 4. 

W związku z nieprawidłowością przedstawioną w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości 
w pkt 3, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi 
o zakończenie postępowań dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 
16 kwietnia 2020 r. 

                                                      
47  Wg stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych NIK. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi Jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa NIK. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje 
do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 
21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości 
lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, ….….grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezes 

Najwyższa Izba Kontroli 

Marian Banaś 
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