
KOMUNIKAT PRASOWY 

dotyczący zawarcia umów i wypłaty rekompensat na rzecz 

Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz Poczty Polskiej S.A. 

 

Krajowe Biuro Wyborcze informuje, że wykonało obowiązek ustawowy. Wnioski złożone 

przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. oraz Pocztę Polską S.A. zostały 

rozpoznane i podjęto decyzję o wypłacie rekompensaty, o której mowa w art. 117a-117c  

ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695, z późn. zm.) – w wysokości 

odpowiednio: 3.245.061,51 zł na rzecz PWPW S.A. oraz 53.205.344,65 zł na rzecz Poczty 

Polskiej S.A. 

Mocą art. 22 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia 

funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1493), w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695, z późn. 

zm.) (dalej „Ustawa”) po art. 117 dodano art. 117a – art. 117c.  

Zgodnie art. 117a Ustawy podmioty, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

zrealizowały polecenie Prezesa Rady Ministrów związane bezpośrednio z przeprowadzeniem 

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością 

głosowania korespondencyjnego, uprawnione zostały do wystąpienia do Szefa Krajowego 

Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie 

poniesionych kosztów związanych bezpośrednio z realizacją polecenia Prezesa Rady 

Ministrów. 

Z uprawnienia przewidzianego w art. 117a Ustawy skorzystały dwa podmioty, tj.: Polska 

Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. oraz Poczta Polska S.A., które w dniu 9 

października 2020 r. złożyły wnioski o przyznanie rekompensaty. 

Wnioski, które wpłynęły do Szefa Krajowego Biura Wyborczego, poddane zostały 

szczegółowej analizie przez powołany Zarządzeniem Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr 

16/2020 z dnia 28 września 2020 r. Zespół ds. oceny wniosków o przyznanie jednorazowej 

rekompensaty w trybie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  

Przedmiotem badania i oceny Zespołu była przede wszystkim analiza złożonych dokumentów 

oraz ocena zasadności i wysokości poniesionych kosztów. Ponadto sporządzone zostały opinie 

niezależnego eksperta, biegłego rzeczoznawcy majątkowego, które były podstawą do podjęcia 

przez Zespół rekomendacji dla Szefa Krajowego Biura Wyborczego. 

Krajowe Biuro Wyborcze w trakcie analizy wniosku uzyskało potwierdzenie odpowiednio od 

Ministra Aktywów Państwowych, wykonującego nadzór właścicielski nad Pocztą Polską S.A.,  

oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wykonującego nadzór właścicielski nad 

Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., że spółka jest uprawniona do wystąpienia z 

wnioskiem o przyznanie rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, 

związanych z realizacją polecenia Prezesa Rady Ministrów związanego bezpośrednio z 



przygotowaniem do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.   

Ponadto projekty umów o rekompensatę poddane zostały analizie przez Prokuratorię Generalną 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Przed zawarciem umów ich 

projekty zostały, zgodnie z wymogami art. 117c ust. 2 Ustawy, pozytywnie zaopiniowane pod 

względem merytorycznym przez Prezesa UKE oraz pod względem prawnym przez Prezesa 

Prokuratorii Generalnej RP. 

Krajowe Biuro Wyborcze wykonując obowiązki wynikające z art. 117b i 117c ust. 1 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, po dokonaniu szczegółowej analizy wniosków 

oraz przedstawionych dokumentów, ustaliło wysokość rekompensaty na pokrycie zasadnie 

poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją polecenia Prezesa Rady 

Ministrów, w przypadku Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A na kwotę: 

3.245.061,51 zł, w przypadku Poczty Polskiej S.A na kwotę: 53.205.344,65 zł. Uznano 

natomiast, że niektóre poniesione przez spółki koszty nie podlegają rekompensacie. Dotyczyły 

one m.in. części wydatków na magazynowanie pakietów wyborczych oraz niektórych 

wydatków wskazanych Krajowemu Biuru Wyborczemu we wnioskach, lecz objętych tajemnicą 

przedsiębiorstwa. 

Krajowe Biuro Wyborcze informuje, że w dniu 28 grudnia 2020 r. zawarta została umowa o 

rekompensatę pomiędzy Skarbem Państwa – Krajowym Biurem Wyborczym a Polską 

Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., natomiast w dniu 30 grudnia 2020 r. pomiędzy 

Skarbem Państwa – Krajowym Biurem Wyborczym a Pocztą Polską S.A. 

Rekompensaty wypłacone zostały z budżetu państwa tj. z części, której dysponentem jest Szef 

Krajowego Biura Wyborczego dnia 30 oraz 31 grudnia 2020 r. 

 

 


