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w dniu 6 kwietnia br. Postanowienia Nr 15/2020 w sprawie utworzenia odr^bnych

obwodow gtosowania w Miescie todzi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej zarz^dzonych na dzieh 10 maja 2020 r. - tym samym utworzyta

Pani 19 obwodow gtosowania w zaktadach leczniczych, 12 obwodow w domach

pomocy spotecznej, 2 w zaktadach karnych i 1 w areszcie sledczym.

Kodeks wyborczy stanowi, ze tworzenie obwodow odr^bnych jest obligatoryjne,

jezeli w dniu wyborow w placowce b^dzie przebywac co najmniej 15 wyborcow.

Przewiduje rowniez w uzasadnionych przypadkach nieutworzenie obwodu na wniosek

osoby kieruj$cej jednostkq.

W dniu 30 marca br. Petnomocnik Prezydenta Miasta todzi ds. Wyborow

przekazata na Pani r^ce wyst^pienia jednostek, o ktorych mowa wyzej, dotyczqce

obwodow odr^bnych. Z zat^czonej korespondencji wynika, iz kierownicy jednostek

w zdecydowanej wi^kszosci rekomendowali/wnioskowali o nietworzenie obwodow

odr^bnych w ich placowkach. Uzasadnienie byto jedno: koniecznosc zapewnienia

bezpieczehstwa pacjentom, pensjonariuszom, personelowi medycznemu

i pracownikom, a takze cztonkom obwodowych komisji wyborczych w zwi^zku

ze stanem epidemii wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej.

PragnQ podkreslic, ze szpitale oraz domy pomocy spotecznej obj^te s$ scistym

rezimem epidemiologicznym, ktory obejmuje: zakaz wst^pu na oddziaty przez osoby



postronne, w tym odwiedzaj^ce oraz zakaz opuszczania przez pacjentow i personel

medyczny oddziatow za wyj^tkiem koniecznosci jego opuszczenia powodowanej

wzgl^dami procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Do tego wst^p na teren

z zewn^trz jest mozliwy tylko po poddaniu SJQ odpowiednim badaniom

i przeprowadzeniu wywiadu na temat zdrowia przez uprawniony personel.

Wydawac by si$ mogto, ze przyczyny przedstawione Pani we wnioskach

o nletworzenie obwodow gtosowania w tych placowkach okaz$ SJQ wystarczajqce,

takjak wystarczaj^ce by byty dla kazdego wyrazaj^cego trosk^ o innych i dbaj^cego

o zdrowie i zycie drugiego cztowieka.

Stan zagrozenla zycia i zdrowia todzianek i todzian nadal jest realny, a prognoza

co do przysztosci jest niepewna.

Powinna miec Pani swiadomosc, ze wydaj^c Postanowienie Nr 15/2020 bierze

Pani tylko i wyl^cznie na siebie odpowiedzialnosc za ryzyko utraty zdrowia lub zycia nie

tylko przez cztonkow obwodowych komisji wyborczych, ale takze - a wtasciwie przede

wszystkim - za zdrowie i zycie pacjentow oraz pensjonariuszy, ktorzy stanowi^

zbiorowosc obj$t$ najdalej idqc$ form$ wsparcia spotecznego z uwagi na brak

mozliwosci samodzielnego funkcjonowania w srodowisku.

W tej sytuacji, apeluj^ o uchylenie postanowienia Pani Komisarz i odst^pienie

przez Pani$ od tworzenia odr^bnych obwodow gtosowania na terenie Miasta todzi

w szpitalach i domach pomocy spotecznej.
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Do wiadomosci:

Pan Sylwester Marciniak, Przewodnicz^cy Panstwowej Komisji Wyborczej
Pan tukasz Szumowski, Minister Zdrowia
Pani Magdalena Pietrzak, Szef Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie


