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Szanowny	Panie	Konsulu,	
	
Jesteśmy	 grupą	 obywateli	 polskich	 zamieszkałych	 lub	 obecnie	 przebywających	 we	
Francji.	 W	 przeszłości	 braliśmy	 udział	 w	 wyborach,	 rozpowszechnialiśmy	 informacje,	
czynnie	 mobilizowaliśmy	 rodaków	 do	 głosowania,	 byliśmy	 mężami	 zaufania	 lub	
członkami	 komisji	 wyborczych,	 niektórzy	 z	 nas	 byli	 uczestnikami	 misji	 obserwacji	
wyborów	z	ramienia	OBWE	lub	Unii	Europejskiej	
	
Mamy	różne	zapatrywania	polityczne	i	w	wyborach	prezydenckich	zapewne	poprzemy	
różnych	 kandydatów.	 Łączy	 nas	 głębokie	 przekonanie,	 że	 powszechne,	 równe,	
bezpośrednie	 i		 proporcjonalne	 wybory,	 których	 nieodłącznym	 elementem	 jest	 tajne	
głosowanie,	 są	 podstawowym	 prawem	wyborczym	 każdego	 obywatela	 i	 wskaźnikiem	
demokratycznego	i	praworządnego	ustroju	państwa.	
	
Jednym	 z	warunków,	 które	 decydują	 o	 zachowaniu	 tych	 zasad	 podczas	wyborów	 jest	
zapewnienie	 wszystkim	 uprawnionym	 obywatelom,	 również	 tym	 zamieszkałym	 za	
granicą,	 dostępu	 do	 informacji	 na	 temat	 procedury	 wyborczej	 i	 bezpiecznego	 w	 nich	
udziału.	Kwestia	bezpieczeństwa	to	również	jedno	z	podstawowych	zadań	państwa.		
	
Zdajemy	 sobie	 sprawę,	 że	 przeprowadzenie	 wyborów	 podczas	 pandemii	 jest	 wielkim	
wyzwaniem	 politycznym,	 sanitarnym	 i	 organizacyjnym.	 Z	 tym	 większym	 niepokojem	
obserwujemy	 sposób,	w	 jaki	 polski	 rząd	przygotowuje	 zbliżające	 się	wybory.		 Chcemy	
jednak	 wierzyć,	 że	 –	 w	 zakresie	 wynikającym	 z	 pańskich	 kompetencji	 –	 dokłada	 Pan	
Konsul	 wszelkich	 starań,	 aby	 wybory	 przebiegały	 w	 zgodzie	 z	 konstytucją,	 z	
poszanowaniem	 prawa	 i	 procedur	 we	 Francji	 oraz	 zachowaniem	 wymogów	
pozwalających	 obywatelom	 na	 udział	 w	 głosowaniu	 w	 sposób	 niezagrażający	 ich	
zdrowiu	i	życiu.	
	
Pozwalamy	 sobie	 zadać	 Panu	 Konsulowi	 następujące	 pytania	 w	 nadziei	 na	 szybkie	
uzyskanie	 pełnej	 informacji,	 również	 w	 przypadku,	 gdyby	 data	 wyborów	 została	
przesunięta	
	
• W	 przypadku	 wejścia	 w	 życie	 nowej	 ustawy	 wyborczej,	 czy	 głosowanie	 we	

Francji	odbędzie	się	korespondencyjnie	czy	w	lokalu	wyborczym?	
• Gdyby	 miało	 to	 być	 głosowanie	 korespondencyjne,	 to	 jak	 zostaną	 dostarczone	

wyborcom	karty	do	głosowania	?	
• Gdyby	głosowanie	miało	odbyć	się	w	lokalu	wyborczym,	to	jakie	zasady	sanitarne	

i	 organizacyjne	 zostaną	 przyjęte,	 aby	 zapewnić	wyborcom	 bezpieczne	 głosowanie,	
członkom	komisji,	obserwatorom	i	mężom	zaufania	bezpieczne	warunki	pracy	oraz	
spełnić	wymogi	władz	francuskich?		



• W	jaki	sposób	Wydział	Konsularny	Ambasady	RP	przeprowadził		nabór	członków	
komisji	wyborczej?	Na	jakich	zasadach?	Czy	wszyscy	otrzymali	już	i	podpisali		pisma	
powołujące	ich	na	członków	komisji	wyborczej?	

• W	jaki	sposób	obywatele	głosujący	za	granicą	zostali	poinformowani	o	terminach	
rozpoczęcia	i	zakończenia	rejestracji	na	listach	wyborczych?	

• Czy	 konsulat	 oszacował	 już	 jaka	 liczba	 obywateli	 uprawnionych	do	 głosowania	
może	 zostać	 pozbawiona	 tego	 prawa	 z	 powodu	 sytuacji	 (pandemia	 i	 ograniczenie	
możliwości	 przemieszczania	 się)	 i	 w	 wyniku	 sposobu	 przeprowadzenia	 wyborów,	
między	 innymi	 znaczące	 zmniejszenie	 liczby	 komisji	wyborczych	we	 Francji?	 Jakie	
konkretne	działania	zostały	podjęte,	by	takiemu	wykluczeniu	przeciwdziałać?	

• W	 jaki	 sposób	konsulat	 zamierza	 zorganizować	 liczenie	 głosów	z	 zachowaniem	
wymogów	dotyczących	tajności	i	bezpieczeństwa	zdrowotnego?	

• W	jaki	sposób	protokoły	zostaną	przekazane	przez	obwodowe	komisje	wyborcze	
do	komisji	okręgowej?	

• Czy	 przewidziano	 procedurę	 zabezpieczenia	 kart	 do	 głosowania,	 zarówno	
wypełnionych	jak	i	niewykorzystanych,	i	przekazania	ich	do	depozytu?	

	
Ufamy,	 że	 –	 podobnie	 jak	 my	 -	 uzna	 Pan,	 że	 odpowiedzi	 na	 powyższe	 pytania	 są	
fundamentalne	 dla	 przejrzystości	 procesu	 wyborczego.	 Dlatego	 bardzo	 prosimy	 o	
przesłanie	nam	elektronicznie	 tych	odpowiedzi	pocztą	 zwrotną	przynajmniej	na	dzień	
przed	zapowiedzianą	datą	wyborów,	tzn.	do	9	maja	,	godz.	12.00,	tak	abyśmy	byli	pewni	
na	 jakich	 zasadach	 skorzystamy	 z	 naszego	 prawa	 wyborczego,	 oraz	 że	 korzystając	 z	
niego	nie	zostaniemy	narażeni	na	konflikt	z	francuskimi	przepisami.	

	

Z	wyrazami	szacunku,	
	
Paryz,	5	maja	2020	r.	
	
Baczko	Aeksander		Orsay	
Bargy	Jolanta	/Lorient	
Bekier	Marika	/	Paris		
Biejat	Ewa	/	Morsang	sur	Orge	
Cerveaux	Monika	/	Parthenay	de	Bretagne	
Chliszcz	Izabela	/	Paris	
Condotta	Ewa	/	Saint-Germain	en	Laye	
Crettenland	Joanna	/	Paris	
Czarnacka	Agata	/	Otwock	et	Paris	
Dagmara	Walecka	/	Meythet	
Demel	Ewa	/	Bayonne		
Duverger	Aleksandra	/	Rolleboise	
Gornicka		Katarzyna	/	Paris	
Grudzinska		Agnieszka	/Paris	
Jedynak	Karolina	/	Lille	
Jurkiewicz	Hanna	Sceaux		
Kofman	Wlodek	/Grenoble	
Kremser	Barbara	/	Frejus		
Kubiak	Jacek	/Rennes 
Lasserre	Joanna	/Paris 
Lewanowicz	Inès	/	Paris 
Lechowicz	Marek	/	Villeurbanne	



Łazaruk-Démézet	Ewa	/	Nantes	
Medrek	Ewa	/	Paryz	
Mis	Marlena	/	Paryz	
Ogonowska	Małgorzata	/	Tremblay-en-France	
Orszulak	Ryszard	/	Paris	
Pietrzyk	Hanna	/	Muret	
Pluta	Aleksandra	/	Ales	
Pujdak	Anna	/	Paris	
Pytkowski	Wojciech	/	Provins	
Szala	Irena	/	Paris	
Smaga	Joanna	/	Montreuil	
Stanislawska	Olga	/	Saint-Denis	
Szczucki	Rafal	/	Massy	
Twarowski	Maja	i	Rafał	/	Mulhouse	
Wertelecka-Kwater	Barbara	/	Muids	
Wierzbicka	Aleksandra	/	Paris	
Wolczuk	Hanna	/	Courbevoie	
Załuska	Ewa	/	Les	fosses	
Zielinska	Anna	/	Paris	
Zuk	Agnieszka	/Paris	
	
	
	


