
	

Kalendarium	wyborów	Prezydenta	RP	zarządzonych	na	dzień	10	maja	2020	roku	

(wyciąg)	

data
czas	do	dnia	
głosowania wydarzenie znaczenie

5.02.2020 95	dni Zarządzenie	wyborów	Prezydenta	RP Ustalenie	 daty	 głosowania	 (10.05)	 oraz	 upływu	 pozostałych	 czynności	
wyborczych	np.	zgłaszania	kandydatów

24.02.2020 76	dni PKW	podejmuje	uchwały	dot.	kart	do	głosowania Są	to	uchwały	dotyczące:	
o wzoru	kart	i	nakładek	na	karty	w	alfabecie	Braille’a	
o wytycznych	druku	i	dostarczania	kart	

14.03.2020 57	dni Wprowadzenie	 na	 terenie	 RP	 stanu	 zagrożenia	
epidemicznego

20.03.2020 51	dni Wprowadzenie	na	terenie	RP	stanu	epidemii

26.03.2020 45	dni Upływa	termin	zgłaszania	kandydatów

31.03.2020 40	dni Zostaje	uchwalona	i	wchodzi	w	życie	ustawa	 	z	dnia	
31	marca	 2020	 r.	 o	 zmianie	 ustawy	 o	 szczególnych	
rozwiązaniach	 związanych	 z	 zapobieganiem,	
przeciwdziałaniem	 i	 zwalczaniem	 COVID-19,	 innych	
chorób	 zakaźnych	 oraz	 wywołanych	 nimi	 sytuacji	
kryzysowych	oraz	niektórych	innych	ustaw

Znowelizowany	zostaje	Kodeks	wyborczy:	

Oprócz	wyborców	niepełnosprawnych	
! głosować	korespondencyjnie	mogą,	osoby:	

o przebywające	 w	 dniu	 głosowania	 w	 obowiązkowej	
kwarantannie,	 izolacji	 lub	 izolacji	 w	 warunkach	
domowych,		

o które	najpóźniej	w	dniu	głosowania	kończą	60	lat	
! głosować	przez	pełnomocnika	mogą,	osoby:	

o które	najpóźniej	w	dniu	głosowania	kończą	60	lat

6.04.2020 34	dni Złożenie	 i	 błyskawiczne	 uchwalenie	 przez	 Sejm	
poselskiego	 projektu	 ustawy	 o	 szczególnych	
zasadach	przeprowadzania	wyborów	powszechnych	
na	 Prezydenta	 Rzeczypospo l i te j	 Po l sk ie j	
zarządzonych	w	2020	r.

! w	 ciągu	 4	 godzin	 projekt	 przeszedł	 wszystkie	 trzy	 sejmowe	
czytania,	

! nie	 został	 skonsultowany	 z	 PKW,	 RPO,	 samorządowcami	 czy	
organizacjami	społecznymi,	

! ustawa	został	przekazana	do	Senatu



15.04.2020 25	dni PKW	 wydaje	 obwieszczenie	 o	 kandydatach	 na	
Prezydenta	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 w	 wyborach	
zarządzonych	na	dzień	10	maja	2020	r.

! w	wyborach	uczestniczy	10-ciu	kandydatów

16.04.2020 24	dni Uchwalenie	 ustawy	 (Tarcza	 2)	 o	 szczególnych	
instrumentach	 wsparc ia	 w	 związku	 z	
rozprzestrzenianiem	się	wirusa	SARS-CoV-2

! nazywana	 Tarczą	 2,	 za	 główne	 zadanie	 ma	 przeciwdziałanie	
kryzysowi	wywołanemu	epidemią,	

! zawiera	jeden	przepis	wpływający	na	stosowanie	Kw	(art.	102)

Premier	 zleca	 PWPW	 druk	 kart	 do	 głosowania	
wraz	z	całym	pakietem	wyborczym

! wzór	karty	do	głosowania	przygotowuje	PWPW,	

! jej	wygląd	upublicznia	jeden	z	kandydatów,		

! nie	jest	on	zgodny	z	przepisami	Kw	ani	uchwałą	PKW	

18.04.2020 22	dni Wejście	 w	 życie	 ustawy	 o	 szczególnych	
instrumentach	 wsparc ia	 w	 związku	 z	
rozprzestrzenianiem	 się	 wirusa	 SARS-CoV-2	
(Tarcza	2)

Art.	 102	wyłącza	 stosowanie	 przepisów	Kw	w	 czasie	 epidemii	w	
wyborach	Prezydenta,	dotyczących:	

o informowania	wyborców	o	obwodach	głosowania	oraz	
terminie	i	godzinach	głosowania,	

o głosowania	korespondencyjnego	i	przez	pełnomocnika,	
o ustalania	 przez	 Państwową	 Komisję	 Wyborczą	 wzoru	

karty	do	głosowania	 i	zarządzania	przez	nią	druku	tych	
kart.

5.05.2020 5	dni Senat	 podejmuje	 uchwałę	 o	 odrzuceniu	
uchwalonej	 przez	 Sejm	 ustawy	 o	 szczególnych	
za sadach	 p r zep rowadzan i a	 wybo rów	
powszechnych	 na	 Prezydenta	 Rzeczypospolitej	
Polskiej	zarządzonych	w	2020	r.

! Senat	 korzysta	 z	maksymalnego	 czasu	 (30	 dni)	 na	 odniesienie	
się	do	ustawy,	

! zostają	 przeprowadzone	 szerokie	 konsultacje,	 powstają	 opinie	
prawne	dotyczące	proponowanych	treści,	w	większości	skrajnie	
negatywne

7.05.2020 3	dni Sejm	odrzuca	uchwałę	Senatu	w	sprawie	ustawy	
o	 szczególnych	 zasadach	 przeprowadzania	
wyborów	 powszechnych	 na	 Prezydenta	
Rzeczypospolitej	Polskiej	zarządzonych	w	2020	r.

Ustawa	czeka	na	podpis	Prezydenta,	by	mogła	wejść	w	życie.
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7.05.2020 3	dni PKW	 wydaje	 komunikat	 o	 niemożności	
przeprowadzenia	głosowania	w	dniu	10	maja	

Komisja	 stwierdza,	 że:	 “pozbawienie	 Państwowej	 Komisji	 Wyborczej	
prawnych	 możliwości	 drukowania	 kart	 do	 głosowania	 sprawiło,	 że	
głosowanie	w	wyborach	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	w	dniu	10	
maja	2020	r.	jest	niemożliwe”	

! nie	jest	to	akt	prawa	powszechnie	obowiązującego,		
! nie	 są	 to	 również	 wytyczne	 PKW	 dla	 organów	 wyborczych	

niższego	szczebla,	które	wymagają	przyjęcia	uchwały

8.05.2020 2	dni Prezydent	 podpisuje	 ustawę	 o	 szczególnych	
za sadach	 p r zep rowadzan i a	 wybo rów	
powszechnych	 na	 Prezydenta	 Rzeczypospolitej	
Polskiej	zarządzonych	w	2020	r.

Stanowisko	Rady	Ministrów	z	dnia	8	maja	2020	
r.	 w	 sprawie	 możliwości	 przeprowadzenia	
wyborów	 Prezydenta	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	
w	dniu	10	maja	2020	r.

Wskazuje	się	w	nim	na	to,	że:	
! w	 zakresie	 zadań	 i	 kompetencji	 posiadanych	 przez	

administrację	 rządową	nie	 jest	możliwe	przeprowadzenie	
wyborów	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	w	terminie	
wyznaczonym	 przez	 Marszałka	 Sejmu	 Rzeczypospolitej	
Polskiej,	tj.	w	dniu	10	maja	2020	r,	

! elementy	 pakietów	 wyborczych	 zostały	 wydrukowane	 i	
zlecono	 Poczcie	 Polskiej	 realizację	 niezbędnych	 czynności	
zmierzających	 do	 przygotowania	 i	 przeprowadzenia	
wyborów	w	trybie	korespondencyjnym,	

! wydrukowane	materiały	 powinny	 zostać	 wykorzystane	 w	
wyborach	 Prezydenta	 Rzeczypospolitej	 Polskiej,	 które	
zostaną	 przeprowadzone	 zgodnie	 z	 uchwalonymi	
zmianami	prawnymi,	

! 	 RM	 deklaruje	 udzielenie	 wszelkiej	 niezbędnej	 pomocy	
wszystkim	 organom	 państwa	 w	 jak	 najszybszym	
przeprowadzeniu	wyborów.	

Stanowisko	nie	ma	charakteru	obowiązującego	prawa.
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9.05.2020 24	godziny Wejście	w	 życie	ustawy	 z	dnia	6	 kwietnia	2020	 r.	o	
szczególnych	 zasadach	 przeprowadzania	 wyborów	
powszechnych	 na	 Prezydenta	 Rzeczypospolitej	
Polskiej	zarządzonych	w	2020	r.	

! w p r o w a d z e n i e	 p o w s z e c h n e g o	 g ł o s o w a n i a	
korespondencyjnego,	

! rozwiązanie	 z	mocy	prawa	powołanych	obwodowych	komisji	
wyborczych	

! włączenie	 w	 organizację	 wyborów	 Ministra	 Aktywów	
Państwowych,	 w	 zakresie	 przygotowania	 i	 druku	 kart	 oraz	
nadzoru	 nad	 Pocztą	 Polską,	 która	 odpowiada	 za	 ich	
doręczenie

Min i s te r	 Aktywów	 Państwowych	 wyda je	
rozporządzenie	 w	 sprawie	 przekazania	 spisu	
wyborców	 gminnej	 obwodowej	 komisji	 wyborczej	
oraz	 operatorowi	 wyznaczonemu	 w	 związku	 z	
przeprowadzeniem	 wyborów	 powszechnych	 na	
Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	zarządzonych	w	
2020	r.

Określa	ono	tryb	i	formę	przekazania	spisu	wyborców	w	danej	gminie,	
gminnej			obwodowej			komisji			wyborczej			oraz		Poczcie	Polskiej	

10.05.2020 Dzień	głosowania	bez	głosowania Głosowanie	może	być		wyłącznie	korespondencyjne
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