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Jarosław Rzepa
minister aktywów państwowych,
minister gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej,
minister spraw zagranicznych

Interpelacja nr 5284
Interpelacja w sprawie głosowania na statkach

Szczecin 27.04.2020r.

Interpelacja poselska w przedmiocie głosowania korespondencyjnego na polskich statkach
morskich w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r.

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996r. nr 73, poz. 350), a także art. 192
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. Regulamin Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 1992 nr 26, poz. 185 ze zm.), składam niniejszą interpelację w
przedmiocie głosowania korespondencyjnego na polskich statkach morskich w wyborach na
urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r.

Stan faktyczny

W związku z trwającą w Polsce pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID19 wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mają odbyć się wyłącznie w formie
korespondencyjnej. W tym celu trwają prace legislacyjne nad ustawą z dnia 6 kwietnia 2020r. o
szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. (druk sejmowy nr 328 Sejmu IX kadencji –
zwana dalej: specustawą ); obecnie prace te znajdują się na etapie rozpatrywania ustawy
przez Senat RP. Procedowany akt prawny nie zawiera jednak żadnych rozwiązań, co do
przeprowadzenia głosowania na polskich statkach morskich.

Stan prawny

Zgodnie z art. 15 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz.
112 ze zm. – zwana dalej: Kodeksem wyborczym ): ,,w celu przeprowadzenia wyborów do
Sejmu i do Senatu, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się obwody głosowania dla wyborców
przebywających na polskich statkach morskich, które znajdują się w podróży w okresie
obejmującym dzień wyborów, jeżeli przebywa na nich co najmniej 15 wyborców i jeżeli istnieje
możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego
zakończeniu”. Przy czym Kodeks wyborczy definiuje polski statek morski jako: ,,statek
podnoszący polską banderę i dowodzony przez polskiego kapitana” (art. 15 § 2 Kodeksu
wyborczego). Ratio legis takiego rozstrzygnięcia podyktowane jest koniecznością
poszanowania zasady powszechności wyborów prezydenckich, przewidzianej w art. 127 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze
zm.).

Powyższa regulacja nie znajdzie jednak zastosowania do wyborów prezydenckich
zarządzonych w 2020r. Zgodnie bowiem z art. 10 specustawy wybory te przeprowadzać będą
gminne obwodowe komisje wyborcze (właściwe dla wszystkich obwodów w danej gminie), a nie
– jak dotychczas – obwodowe komisje wyborcze. Ze względu na fakt, iż kwestia utworzenia

gminnych obwodowych komisji wyborczych została uregulowana w specustawie, wyłączone
jest – w tym zakresie – stosowanie Kodeksu wyborczego, co a contrario wynika z art. 19 ust. 1
specustawy.

Ustawodawca w żadnym z przepisów specustawy nie wspomina o obwodach utworzonych na
polskich statkach morskich. Nie oznacza to jednak, że kwestia ta jest irrelewantna. Wciąż
odbywa się przecież ruch morski. Należy także umożliwić głosowanie tym marynarzom, którzy
nie mogą opuścić okrętu (np. gdy statek stoi na redzie). Dlatego też postulować trzeba, jak
najszybsze uregulowanie zarówno kwestii utworzenia obwodów do głosowania na polskich
statkach morskich, jak również sposobu dostarczenia na nie kart do głosowania i oddania
głosu. W tym konkretnym przypadku nie wydaje się bowiem wskazane, aby głosowanie
przeprowadzać w formie korespondencyjnej, gdyż jest to po prostu niemożliwe.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Czy prowadzone są prace legislacyjne, zmierzające do umożliwienia przeprowadzenia
wyborów prezydenckich na polskich statkach morskich?

2. W jakiej formie ma odbyć się głosowanie na polskich statkach morskich w wyborach
prezydenckich zarządzonych w 2020r., a w sytuacji gdy ci uprawnieni do głosowania w
wyborach mają zostać pominięci w głosowaniu to czy spełniona zostanie zasada
wynikająca z art 127 ust. 1 Konstytucji?

Jarosław Rzepa

Poseł na Sejm RP,

IX kadencji.

