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ZAWIADOMIENIE 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

 

 Działając w imieniu własnym, w oparciu o przepis art. 304 § 1 k.p.k., zawiadamiam o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza 

Morawieckiego, w związku z opublikowaniem przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

raportu: Działania wybranych podmiotów w związku z przygotowaniem wyborów 

powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 

r. z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego i naruszenia 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 nimi sytuacji kryzysowych w formie wydania decyzji przez Prezesa Rady 

Ministrów przygotowania wyborów Poczcie Polskiej.  



Składając niniejsze zawiadomienie, wnoszę o wszczęcie postępowania 

przygotowawczego i podjęcie niezbędnych czynności dowodowych. Jednocześnie wnoszę o 

informowanie mnie o przeprowadzanych w ramach postępowania czynnościach oraz o 

dopuszczenie do udziału w czynnościach postępowania, w szczególności w przesłuchaniu 

ewentualnych świadków, innych pokrzywdzonych i ustalonych w toku postępowania 

podejrzanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

W związku z opublikowaniem przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli raportu: 

Działania wybranych podmiotów w związku z przygotowaniem wyborów powszechnych na 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. z wykorzystaniem 

głosowania korespondencyjnego, i zawarte w nim wnioski dają uzasadnione podstawy do 

uznania, że Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki nie posiadał uprawnień do podjęcia 

działań do przygotowania i realizacji wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na 10 maja 2020 

r. w trybie korespondencyjnym, co więcej daje pewność, że działania rządu na czele z Prezesem 

Rady Ministrów były nielegalne, niegospodarne, niecelowe i nierzetelne.  

Decyzje z 16 kwietnia 2020 r. – polecające PP S.A. i PWPW S.A. podjęcie realizacji 

działań, których istota zmierzała do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., w trybie korespondencyjnym, zostały wydane w oparciu 

o art. 11 ust. 2 w związku z ust. 2a i 3 ustawy antycovidowej oraz w związku z art. 104 Kpa. 

Przepisy te stanowiły formalną podstawę do wydania przedmiotowych decyzji, jednak we 

wskazanej dacie nie istniała żadna norma rangi ustawowej, która upoważniała do wydania 

poleceń o wskazanej w nich treści, de facto wyłączających stosowanie norm Kodeksu 

wyborczego. Zgodnie z konstytucyjną zasadą praworządności i hierarchią źródeł prawa, 

wyłączenie ustawowych kompetencji zastrzeżonych dla określonych organów (w przypadku 

organów wyborczych PKW, urzędników wyborczych oraz komisji wyborczych) mogło 

bowiem nastąpić wyłącznie na mocy ustawy, nie zaś decyzją administracyjną.  

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  

1. Informacja o wynikach kontroli NIK: Działania wybranych podmiotów w związku z przygotowaniem 

wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 

r. z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego 


