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Warszawa, 23 lipca 2018 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy 

(druk nr 909) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy zmienia kilka 

instytucji prawa wyborczego. Zmiany te można podzielić na cztery grupy. 

Pierwsza grupa dotyczy skrócenia niektórych terminów „odwoławczo-

rejestracyjnych”: ● na usunięcie wad zawiadomienia przez komitet wyborczy organu 

wyborczego o utworzeniu komitetu – z 5 do 3 dni (w art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego); ● na 

odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) od postanowień okręgowej komisji 

wyborczej związanych z rejestracją list kandydatów na posłów lub kandydata na senatora – z 

3 do 2 dni (art. 218 § 2); ● na wniesienie skargi na odmowę przyjęcia przez PKW 

zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach samorządowych – 3 do 2 dni 

(art. 404 § 1); ● na wniesienie odwołania do PKW na odmowę przyjęcia przez komisarza 

wyborczego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach samorządowych 

– z 3 do 2 dni (art. 405 § 1). Logiczną konsekwencją tych zmian jest uchylenie w art. 195 w § 

2 pkt 2. 

Druga grupa zmian dotyczy zmiany początkowego dnia, od którego liczy się terminy 

na dokonanie różnych czynności przez pełnomocników wyborczych (terminy na usunięcie 

wady zawiadomienia, na odwołanie lub skargę). Dotychczas pełnomocnik miał usunąć wadę, 

wnieść odwołanie czy skargę w ciągu określonej liczby dni liczonej od dnia 

poinformowania go o wadzie czy doręczenia mu postanowienia organu wyborczego. 

Nowelizacja każe liczyć te terminy od daty podania postanowienia (informacji) do 

publicznej wiadomości. 

Trzecia grupa zmian, to naprawienie usterek wynikających z poprzednich 

nowelizacji Kodeksu wyborczego: ● (art. 1 pkt 1 nowelizacji) zmiana w art. 78 § 4 Kodeksu 
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to uzupełnienie zmiany z 2015 r. przewidującej, że wyniki głosowania z obwodów 

głosowania utworzonych na polskich statkach morskich są przekazywane okręgowej komisji 

wyborczej właściwej dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy, a nie 

właściwej dla siedziby armatora (wtedy zmieniono jedynie art. 15; przeoczono konieczność 

zmiany art. 78); ● (pkt 3) zmiana w art. 153 to konsekwencja zmiany ze stycznia 2018 r., w 

której zakazano komisarzom wyborczym zasiadać w komisjach wyborczych, mimo, że inny 

przepis czyni ich z urzędu przewodniczącymi okręgowych i rejonowych komisji wyborczych 

– stąd konieczność częściowego wycofania się z poprzedniej zmiany ● (pkt 4 i 5) zmiana w 

art. 172 i art. 175 uzupełnia katalog podmiotów, z którymi mają współdziałać komisje 

wyborcze o wcześniej utworzonych urzędników wyborczych; ● (pkt 8) zmiana w art. 213 

dodaje do katalogu podmiotów uprawnionych do dostępu do zapieczętowanych pakietów z 

wykazem podpisów pod listami kandydatów – Państwową Komisję Wyborczą; ● (pkt 9) za 

najistotniejszą w tej grupie można uznać zmianę art. 218, która w końcu (po wyroku TK 

sprzed kilku lat i nieuchwalonym ostatecznie senackim projekcie jego wykonania), umożliwi 

złożenie skargi do sądu, w przypadku, gdy okręgowa komisja wyborcza i PKW 

odmówią zarejestrowania listy, z tego np. powodu, że zakwestionują taką liczbę podpisów, 

która spowoduje, że suma pozostałych podpisów będzie zbyt mała do rejestracji listy 

kandydatów (prawo do sądu było, zgodnie z wyrokiem TK poszerzone w sprawach 

wyborczych już w poprzednich nowelizacja, ale w dość ograniczonym zakresie). 

Czwarta grupa zmian (pkt 13-25) dotyczy zmiany systemu wyborczego w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego (PE): w miejsce jednego ponad 50-mandatowego okręgu 

wyborczego (skutkującego wysoką proporcjonalnością i niskim efektywnym progiem 

wyborczym) wprowadza 13 okręgów wyborczych liczących średnio 3,9 mandatu (co skutkuje 

wysoką dysproporcjonalnością wyborów i bardzo wysokim efektywnym progiem 

wyborczym). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy został wniesiony przez grupę 

posłów (druk nr 2660) w dniu 21 czerwca 2018 r. Pierwsze czytanie odbyło się na 

posiedzeniu Sejmu w dniu 3 lipca 2018 r., a drugie – w dniu 18 lipca 2018 r. W trakcie prac 

sejmowych wprowadzono poprawki, zarówno na etapie prac Komisji Nadzwyczajnej do 

rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, jak i zgłoszone w drugim 
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czytaniu. W pierwotnym projekcie proponowano by liczba mandatów w 13 okręgach była 

zależna od liczby wyborców (uprawnionych do głosowania). Ostatecznie uzależniono ją od 

liczby mieszkańców, tak jak w pozostałych wyborach w Polsce. Cała gama poprawek 

dotyczących skrócenia terminów, daty początkowej ich liczenia i poprawiających lapsusy 

poprzednich nowelizacji, również została wprowadzona do ustawy w kolejnych stadiach 

sejmowego postępowania ustawodawczego. Pierwotny projekt ograniczał się do zmiany 

systemu wyborczego do PE. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

W ustawie dokonano istotnej zmiany w systemie wyborczym obowiązującym w 

polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dotychczas wszystkie mandaty były 

rozdzielanie między uprawnione komitety wyborcze – czyli te, które osiągnęły w skali kraju 

5% próg wyborczy – w jednym ogólnokrajowym okręgu wyborczym. Co prawda Kodeks 

wyborczy przewidywał terytoria zwane okręgami wyborczymi (było ich 13), jednak służyły 

one jedynie do: ● prezentacji wyborcom list kandydatów poszczególnych komitetów (partii), 

oraz ● wewnętrznemu rozdzieleniu mandatów w ramach danego komitetu między 13 list 

wyborczych tego komitetu. 

Dotychczasowy system wyborczy składał się z trzech etapów i polegał na tym, że: 

1) najpierw ustalano, które partie osiągnęły w skali kraju próg wyborczy 5%, 

2) następnie rozdzielano między te partie wszystkie ponad 50 mandatów w jednym 

ogólnokrajowym okręgu wyborczym; zawsze każda partia, która osiągnęła, choćby w 

minimalnym stopniu, próg 5%, miała prawo do co najmniej jednego mandatu; np. w 

pierwszych polskich wyborach do PE w 2004 r., partia, która otrzymała 5,33% głosów, 

uzyskała 3 z 53 mandatów (obwieszczenie PKW z dnia 15 czerwca 2004 r. o wynikach 

wyborów posłów do PE przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.); w 2009 r. 

najmniejsza partia, która osiągnęła próg – otrzymała 7,01% głosów i 3 z 50 mandatów 

(obwieszczenie PKW z dnia 8 czerwca 2009 r. o wynikach wyborów posłów do PE 

przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.); w 2014 r. najmniejsza uprawniona do 

udziału w podziale mandatów partia miała 6,80% głosów i 4 z 51 mandatów 

(obwieszczenie PKW z dnia 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do PE 

przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.); 
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3) mandaty, które w skali kraju rozdzielono między partie, w trzecim etapie były w ramach 

danej partii dzielone między jej listy okręgowe, również zgodnie z zasadą 

proporcjonalności: im więcej głosów lista okręgowa partii A otrzymała głosów, tym 

więcej mandatów uzyskiwała, spośród mandatów przypadających partii A. 

System rozdziału mandatów w skali jednego ogólnokrajowego okręgu wyborczego 

zapewnia maksymalnie możliwy stopień proporcjonalności wyborów. Obowiązuje on np. w 

wyborach do niemieckiego Bundestagu, a także – co ma tu istotniejsze znaczenie – prawie 

we wszystkich krajach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podział kraju na kilka 

okręgów wyborczych służących rozdziałowi mandatów między partie występuje jedynie w 

trzech krajach: ● w Belgii (istnieją tu trzy okręgi, tak by każda z trzech grup językowych: 

flamandzka, francuska i niemiecka – miała własny okręg wyborczy), ● w Irlandii (istnieją tu 

cztery okręgi ze względu na tradycję wyborczą tego kraju, obejmującą system pojedynczego 

głosu przechodniego, STV, który wymaga małych, kilkumandatowych, okręgów 

wyborczych), i ● w Wielkiej Brytanii (funkcjonuje tu 12 okręgów wyborczych, które są 

konsekwencją „kompromisu” między brytyjską tradycją jednomandatowych okręgów 

wyborczych, a wymaganiami prawa europejskiego). Dotychczas w grupie krajów stosujących 

podział na kilka okręgów wyborczych była też Francja (osiem okręgów), ale zniesiono ten 

podział. Odtąd we Francji wybory będą przeprowadzane w jednym ogólnokrajowym okręgu 

wyborczym. Wbrew pozorom, podziału kraju na okręgi wyborcze nie stosują Włochy. 

Istniejące tam pięć okręgów ma charakter techniczny, zbliżony do dotychczasowego 

charakteru 13 okręgów w Polsce. 

Prawo europejskie, konstruując wymagania w odniesieniu do krajowych ustaw 

wyborczych regulujących wybory do PE, przewiduje po pierwsze, że „W każdym Państwie 

Członkowskim członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani na zasadzie 

proporcjonalnej z zastosowaniem systemu list lub pojedynczego głosu podlegającego 

przeniesieniu” (decyzja Rady z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 roku zmieniająca Akt 

dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych 

wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom 

(2002/772/WE, Euratom)). „Zasada proporcjonalna” (o której mowa w decyzji Rady) 

wymaga, by liczba mandatów poszczególnych partii była „proporcjonalna” do ich liczby 

głosów. System większościowy natomiast od czasu do czasu przynosi inne rezultaty (vide 

obecny prezydent USA D. Trump, który został prezydentem, choć w wyborach do kolegium 
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elektorów – wybieranego właśnie wedle systemu większościowego – amerykańscy wyborcy 

w skali całego kraju o 3 miliony więcej głosów, ponad 2 pkt proc., oddali na demokratów). 

System proporcjonalny wymaga okręgów wielomandatowych. W okręgu 

jednomandatowym mandatu nie da się rozdzielić między komitety na zasadzie 

proporcjonalnej. W okręgu dwumandatowym możliwe jest już zastosowanie zasady 

proporcjonalnej, ale z punktu widzenia idei proporcjonalności wyborów, w których 

uczestniczy kilka partii politycznych, reprezentujących różne grupy i interesy społeczne, tak 

mały okręg nie realizowałby idei, dla której na przełomie XIX i XX wieku w Europie 

kontynentalnej wprowadzono system proporcjonalny. Ile mandatów powinien liczyć okręg 

wyborczy, by można było zastosować w nim ową proporcjonalną zasadę? Empiryczna 

odpowiedź jest prosta: im większe okręgi wyborcze tym wybory bardziej proporcjonalne. 

Zasady ustrojowe (konstytucyjne czy traktatowe) nie podają precyzyjnie minimalnej 

granicy wielkości okręgów wyborczych. Można jednak zrekonstruować pewną dyrektywę w 

tym zakresie jeżeli uwzględni się: ● praktykę w europejskiej wspólnocie państw 

demokratycznych (także pozaunijnych), ● niektóre przepisy prawa europejskiego, oraz ● 

wypowiedzi doktryny prawniczej (głównie sądów konstytucyjnych) oceniające konkretne 

decyzji ustawodawcy. 

Jeżeli chodzi o wypowiedzi doktryny prawniczej i sądownictwa konstytucyjnego, to 

można tu podać przykład niemiecki. W Niemczech konstytucja z 1949 r. nie przesądza czy 

system wyborczy do Bundestagu ma być większościowy czy proporcjonalny. Od początku 

stosowany jest system proporcjonalny z progiem wyborczym 5%. Niemiecki sąd 

konstytucyjny uznał, że dopuszczalne jest różnicowanie  szans wyborczych poszczególnych 

głosów (a w konsekwencji poszczególnych ugrupowań) w systemie proporcjonalnym, jeśli 

ma to na celu integrowanie woli politycznej wyborców. W tym celu można – zdaniem sądu – 

wprowadzać progi wyborcze, które mają za zadanie eliminowanie z podziału mandatów partii 

uzyskujących niewielki odsetek głosów w skali kraju. Przyznał jednak, że margines swobody 

jaki ma w tym zakresie ustawodawca jest wąski (Republika Federalna Niemiec: progi 

wyborcze (wyroki Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z lat 1952, 1957, 1990), przekład 

i opracowanie L. Garlicki, „Przegląd Sejmowy”, 1998, nr 2; Republika Federalna Niemiec: 

Progi wyborcze (II), przekład i opracowanie L. Garlicki, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 2). Z 

kolei w odniesieniu do progu wyborczego 5% obowiązującego w Niemczech w wyborach do 

PE, sąd ten uznał, że jest on niekonstytucyjny. Gdy obniżono go do 3% również został przez 
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sąd zakwestionowany. Obecnie w Niemczech nie ma progu wyborczego w wyborach do PE 

(P. Kubiak, Wybory do Parlamentu Europejskiego w Niemczech – komentarz do wyników, 

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2014, nr 165). Z wypowiedzi niemieckiego sądu 

konstytucyjnego wynika zatem, że nie tyle sam próg i jego wysokość jest zgodny lub 

niezgodny z konstytucją, lecz okoliczności, w których jest stosowany i cele, którym służy. 

Ponieważ wybory do PE nie muszą wygenerować w PE większości rządzącej, próg wyborczy 

uznano za nieuzasadniony. 

Jeżeli chodzi o prawo europejskie, to zakazuje ono stosowania progu wyborczego 

wyższego niż 5% (decyzja Rady: „Państwa Członkowskie mogą ustanowić próg minimalny 

w rozdziale mandatów. Na poziomie krajowym próg ten nie może przekroczyć 5 procent 

oddanych głosów”). 

W nauce o systemach wyborczych wyróżnia się co najmniej trzy rodzaje progów 

wyborczych: ustawowy, efektywny i naturalny – przy czym dwa pierwsze, mogą być wzięte 

pod uwagę przy opiniowaniu przekazanej Senatowi ustawy. Pierwszy, to ustawowy próg 

wyborczy, przybierający najczęściej postać odsetka głosów, które musi uzyskać partia, by 

uczestniczyć w podziale mandatów. Próg ten działa w ten sposób, że mała partia, nawet jeżeli 

na podstawie otrzymanych głosów uzyskałaby kilka mandatów, to ze względu na to, że 

otrzymała powiedzmy  minimalnie mniej niż 5% głosów, nie uczestniczy w ogóle w podziale 

mandatów. W wielu krajach z proporcjonalnym systemem wyborczym występuje taki próg i 

wynosi najczęściej 4 lub 5%. Zdarzają się kraje, w których próg dla jednej partii bywa 

wyższy niż 5%: w Turcji wynosi 10% i ma na celu uniemożliwienie uzyskania mandatów w 

parlamencie jednemu z podmiotów wyborczych, w Kazachstanie 7%, w Rosji do niedawna 

także 7%. 

Drugi wynikający z przepisów próg wyborczy, to efektywny próg wyborczy będący 

konsekwencją wielkości okręgów wyborczych (wielkość okręgu wyborczego, to liczba 

mandatów obsadzanych w okręgu wyborczym). Efektywny próg wyborczy można obliczyć 

dla poszczególnych okręgów wyborczych, zależnie od ich wielkości, jak i dla całego kraju 

(obliczany jest on wtedy na podstawie średniej liczby mandatów przypadających na okręg 

wyborczy w kraju). 

Efektywny próg wyborczy jest konsekwencją istnienia matematycznej granicy 

reprezentacji i granicy wykluczenia właściwej dla danej wielkości okręgu wyborczego i 

liczby uczestniczących w wyborach partii. Np. w okręgu jednomandatowym, przy 
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obowiązywaniu zasady większości względnej (jak obecnie w wyborach do polskiego Senatu), 

jeżeli mamy pięciu kandydatów (tylu przeciętnie kandyduje w okręgu), granica reprezentacji 

wynosi 20% głosów, ponieważ jej przekroczenie daje szanse na mandat, jeżeli głosy na 

pozostałych kandydatów rozłożą się mniej więcej po równo (np. zwycięski kandydat otrzymał 

21 głosów, kandydaci, B, C i D – po 20 głosów, a kandydat E - 19 głosów). Granica 

wykluczenia, przy dwóch kandydatach to 50% głosów, ponieważ dopiero jej przekroczenie 

gwarantuje mandat. Inaczej mówiąc, granica reprezentacji to najmniejszy z możliwych 

odsetek głosów, który daje przy sprzyjających okolicznościach mandat, a granica 

wykluczenia, to największy możliwy odsetek głosów, który przy niesprzyjających 

okolicznościach mandatu nie daje. Okolicznościami w obu przypadkach są: liczba 

kandydatów (partii) oraz rozkłady głosów między pozostałych kandydatów (pozostałe partie). 

Efektywny próg wyborczy w oparciu o granicę wykluczenia i granicę reprezentacji 

można też ustalić dla systemów proporcjonalnych. Np. przy obowiązywaniu formuły 

d'Hondta, w okręgu trzymandatowym, w którym kandydują trzy partie granicą reprezentacji 

jest 20% głosów, ponieważ w najbardziej sprzyjających okolicznościach, minimalne 

przekroczenie tej granicy daje mandat (np. przy liczbie głosów: partia A – 39,99% głosów, 

partia B – 39,99% głosów, partia C – 20,02% głosów, nawet partia C otrzyma jeden mandat; 

partia C będzie miała też mandat, jeżeli partia A otrzyma 59,99% głosów, a partia B - 

19,99%). Granicą wykluczenia będzie w takich warunkach 25% głosów, ponieważ tylko 

przekroczenie tej granicy daje, w najmniej sprzyjających okolicznościach pewność uzyskania 

mandatu (partia A – 38%, partia B – 36,99%, partia C – 25,01%). 

W oparciu o powyższe dwie matematyczne granice (reprezentacji i wykluczenia) w 

politologii skonstruowano miary efektywnego progu wyborczego. Najpopularniejszym 

sposobem jego mierzenia, jest ten zaproponowany przez Arenda Lijpharta (Electoral Systems 

and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990, Oxford University 

Press 1990). Oblicza się go według wzoru: 

50%

𝑀 + 1
+
50%

2𝑀
 

gdzie M to liczba mandatów obsadzanych w okręgu (średnia dla kraju). Wynik tej operacji 

matematycznej pokazuje, ile głosów musi uzyskać partia w przeciętnych okolicznościach 

(umiarkowana liczba partii startujących w wyborach, nieosobliwy rozkład głosów 

wyborców), by uzyskać mandat. 
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Opierając się na systemach wyborczych obowiązujących w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego w 2014 r. można ustalić efektywny próg wyborczy dla poszczególnych krajów 

podany w tabeli 1. Dla Polski i Francji podano progi dotychczasowego i nowego systemu 

wyborczego. Kraje ułożono według rosnącego efektywnego progu wyborczego: na górze 

tabeli są kraje, w których najłatwiej uzyskać mandat. 
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Tabela 1. Cechy systemów wyborczych do PE w 28 krajach UE 

Kraj Liczba mandatów 

w PE 

Liczba 

okręgów 

Średnia 

wielkość 

okręgu 

Efektywny 

próg 

wyborczy 

Ustawowy próg 

wyborczy 

Niemcy 96 1 96 0,8% 

 Włochy 73 1 73 1,0% 4% 

Francja (od 2019 r.) 74 1 74 1,0% 5% 

Hiszpania 54 1 54 1,4% 

 Polska (do 2014 r.) 51 1 51 1,5% 5% 

Rumunia 32 1 32 2,3% 5% 

Holandia 26 1 26 2,8% 

 Czechy 21 1 21 3,5% 5% 

Grecja 21 1 21 3,5% 3% 

Portugalia 21 1 21 3,5% 

 Węgry 21 1 21 3,5% 5% 

Szwecja 20 1 20 3,6% 4% 

Austria 18 1 18 4,0% 4% 

Bułgaria 17 1 17 4,2% 

 Dania 13 1 13 5,5% 

 Finlandia 13 1 13 5,5% 

 Słowacja 13 1 13 5,5% 5% 

Chorwacja 11 1 11 6,4% 5% 

Litwa 11 1 11 6,4% 5% 

Francja (do 2014 r.) 74 8 9,25 7,6% 5% 

Łotwa 8 1 8 8,7% 4% 

Słowenia 8 1 8 8,7% 

 Belgia 21 3 7 9,8% 

 Wielka Brytania 73 12 6,08 11,2% 

 Cypr 6 1 6 11,3% 1,8% 

Estonia 6 1 6 11,3% 

 Luksemburg 6 1 6 11,3% 

 Malta 6 1 6 11,3% 

 Polska (od 2019 r.) 51 13 3,92 16,5% 5% 

Irlandia 11 3 3,67 17,5% 

 
Efektywny próg wyborczy podany w przedostatniej kolumnie pokazuje, ile głosów musi 

w skali kraju otrzymać komitet wyborczy, aby uzyskać mandat. Przy czym ostatecznie 

zadziała ten z obu progów wyborczych (ustawowy albo efektywny), który jest wyższy (w 



– 10 – 

większości krajów nie stosuje się progu ustawowego). Jak widać w tabeli 1, kraje konstruują 

tak wielkość okręgów wyborczych, by efektywny próg wyborczy nie był wyższy niż 

maksymalna wielkość progu wyborczego ustalona w prawie europejskim. W krajach, w 

których efektywny próg wyborczy jest wyższy, niż unijny próg 5% (Dania i inne kraje 

poniżej pogrubionej linii), jest on wyższy z jednego z dwóch powodów, albo ● kraj ma zbyt 

mało mandatów, by (nawet przy jednym ogólnokrajowym okręgu wyborczym) móc w 

jakikolwiek sposób spełnić ten wymóg albo ● wynika to z konieczności uwzględnienia 

innych okoliczności związanych ze specyfiką tego kraju (Belgia, Wielka Brytania, Irlandia), 

wspomnianych wcześniej. Jedynym krajem, który bez wskazanego powodu nie przestrzegał 

dotychczas dopuszczalnego maksymalnego progu wyborczego 5% była Francja, jednak 

zreformowała ona już swój system wyborczy, tak by efektywny próg wyborczy nie 

przekroczył 5%. 

Zaproponowany w opiniowanej ustawie podział na okręgi wyborcze, spowoduje, że 

Polska będzie jedynym w Unii krajem, w którym efektywny próg wyborczy przekracza i to 

ponad 3-krotnie unijne maksimum 5%. W Polsce efektywny próg wyborczy będzie wynosił 

16,5%. Tyle głosów w skali kraju będzie musiał otrzymać komitet wyborczy, żeby 

uzyskać mandat. Wyższy efektywny próg wyborczy ma jedynie Irlandia, ale w jej 

przypadku wynika to ze stosowania dopuszczalnego przez prawo unijne systemu 

pojedynczego głosu przechodniego (STV), który wymaga małych okręgów wyborczych. 

Efektywny próg wyborczy, w odniesieniu do krajów podzielonych na okręgi wyborcze 

może być też obliczony osobno dla poszczególnych okręgów wyborczych o różnej wielkości. 

Biorąc pod uwagę liczbę 51 mandatów i aktualne dane demograficzne GUS, można ustalić 

dla 13 wprowadzonych nowelizacją okręgów wyborczych efektywne progi wyborcze podane 

w tabeli 2. 
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Tabela 2. Efektywny próg wyborczy dla 13 okręgów w Polsce, ustalonych w nowelizacji z 2018 r. 

Nr okręgu Województwa lub ich części Ludność JNP Mandaty Efektywny próg wyborczy 

10 małopolskie, świętokrzyskie 4 635 160 6,151 6 11,3% 

11 śląskie 4 559 164 6,050 6 11,3% 

12 dolnośląskie, opolskie 3 896 746 5,171 5 13,3% 

7 wielkopolskie 3 481 625 4,620 5 13,3% 

4 Warszawa i okolice 2 856 210 3,790 4 16,3% 

13 lubuskie, zachodniopomorskie 2 725 550 3,617 4 16,3% 

3 podlaskie, warmińsko-mazurskie 2 622 992 3,481 3 20,8% 

5 mazowieckie (bez W-wy i okolic) 2 509 688 3,330 3 20,8% 

6 łódzkie 2 485 323 3,298 3 20,8% 

1 pomorskie 2 315 611 3,073 3 20,8% 

8 lubelskie 2 133 340 2,831 3 20,8% 

9 podkarpackie 2 127 656 2,823 3 20,8% 

2 kujawsko-pomorskie 2 083 927 2,765 3 20,8% 

W tym miejscu można postawić pytanie o charakter unijnego przepisu stwierdzającego, 

że w wyborach do PE próg wyborczy nie może być wyższy niż 5%. Czy chodzi ● jedynie o 

zakaz wprowadzania do ustawy przepisu stwierdzającego, że „w podziale mandatów 

uczestniczą komitety, które osiągnęły 16,5% (lub inny odsetek większy niż 5%)”, czy może ● 

o zakaz wprowadzania do ustawy jakiegokolwiek mechanizmu (związanego z wielkością 

okręgów wyborczych), efektywnie (skutecznie) powodującego, że partia, która choćby 

uzyskała powyżej 5%, czy nawet 10%, a nawet 15% i tak nie uzyska (ze względu na ów 

mechanizm) ani jednego mandatu, choć formalnie w podziale mandatów może 

uczestniczyć. Zgodnie z pierwszym rozumieniem nowelizacja z 2018 r. jest zgodna z prawem 

europejskim, ponieważ stwierdza jedynie, że „W podziale mandatów uwzględnia się 

wyłącznie listy kandydatów tych komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 5% 

ważnych głosów w skali kraju” (każdy komitet, który osiągnął ten próg ustawowy jest 

uwzględniany w podziale mandatów, zdaje się sugerować przepis). Drugie rozumienie 

przepisu nakazuje taką konstrukcję systemu wyborczego, by każdy komitet, który 

osiągnie co najmniej 5% głosów miał realne szanse na uzyskanie mandatu. 

W istocie oba progi (ustawowy i efektywny) powodują takie same skutki. Pierwszy 

eliminuje komitety przed etapem rozdziału mandatów, drugi eliminuje komitety w 

trakcie rozdziału mandatów. Ostatecznie, za skuteczny uznaje się ten próg, który jest 

wyższy. Z nowelizacji wynika, że wyższym (skuteczniejszym) progiem wyborczym jest 

efektywny próg wyborczy, można zatem przyjąć, że komitety – by uczestniczyć w podziale 
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mandatów w wyborach do PE od 2019 r.– powinny otrzymać co najmniej 16,5% głosów. 

Ponieważ przepis prawa europejskiego zakazuje ustanawiania na poziomie krajowym 

progu wyższego niż 5%, opiniowana nowelizacja w zakresie, w jakim nakazuje 

rozdzielanie mandatów między komitety w ramach 13 okręgów wyborczych określonych 

w załączniku nr 3 Kodeksu wyborczego (okręgów, które dotychczas miały jedynie 

charakter techniczny), może być uznana za niezgodą z prawem europejskim. 

Na marginesie należy jeszcze zwrócić uwagę, że dotychczas w wyborach do PE 

mandaty „wędrowały” między okręgami, w ramach danej partii, w zależności od liczby osób, 

które głosowały. W pierwotnym projekcie wnioskodawca proponował by przypisać mandaty 

okręgom w zależności od liczby wyborców uprawnionych do głosowania. Ostatecznie w 

ustawie przyjęto, że kryterium podziału będzie stanowiła liczba mieszkańców. Wszystkie 

trzy kryteria, są stosowane w świecie demokratycznym, brak też jest wypowiedzi doktryny 

prawniczej, z których wynikałoby, że któreś z nich jest niezgodne z Konstytucją. 

 

IV. Propozycje poprawek 

Niezgodność ta jest prosta do usunięcia i to w taki sposób, który nie będzie sprzeczny z 

intencją inicjatora ustawy wyrażoną w uzasadnieniu. W uzasadnieniu pojawiają się dwa 

stwierdzenia. W pierwszym inicjator argumentuje, że dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu 

„Wyeliminowana zostanie, niezrozumiała dla wyborców i niczym nieuzasadniona, 

rywalizacja pomiędzy okręgami wyborczymi o liczbę mandatów”. Jak można się domyślać, 

wnioskodawcy chodzi o likwidację mechanizmu powodującego, że np. w ramach partii A 

szansę na większą liczbę mandatów ma ta z 13 list okręgowych tej partii, której kandydaci 

zachęcili do głosowania większą liczbę wyborców. Ten profrekwencyjny mechanizm jest 

stosowany w kilku krajach w wyborach do parlamentu krajowego, ale nie jest wymagany 

przez prawo europejskie, stąd inicjator ustawy, w zgodzie z prawem UE, może zaproponować 

jego zniesienie. Wnioskodawca zaproponował zatem by mandaty były przydzielane okręgom 

z góry, przed wyborami, wedle jakiegoś innego kryterium. Tym kryterium może być liczba 

mieszkańców, jak ostateczne określono to w ustawie. Nie ma podstaw by kwestionować to 

rozwiązanie, co do zgodności z prawem UE (choć rozwiązanie dotychczasowe też było 

zgodne z prawem UE, a dodatkowo premiowało zarówno aktywność wyborczą mieszkańców 

okręgu, jak i profrekwencyjne zachowania partii i kandydatów). 
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Błąd polega na tym, że te mandaty przypisano do zbyt małych okręgów, jak na wybory 

proporcjonalne z progiem, który nie może być wyższy niż 5%. Choć w zasadzie we 

wszystkich krajach, w których jest możliwość utworzenia kilku okręgów, i tak tworzy się 

jeden ogólnokrajowy okręg wyborczy, nie ma przeszkód by w Polsce utworzyć kilka 

okręgów wyborczych, pod warunkiem, że efektywny próg wyborczy dla tych okręgów nie 

będzie przekraczał maksymalnego progu określonego w prawie UE. Stąd propozycja 

poprawki, sprowadzającej się do zastąpienia 13 wprowadzonych w nowelizacji okręgów 

wyborczych, trzema okręgami wyborczymi, z których ● pierwszy obejmowałby 

województwa: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie i świętokrzyskie (16 mandatów); ● 

drugi: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie i śląskie (19 mandatów), ● trzeci: 

kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i 

zachodniopomorskie (16 mandatów). Efektywny próg wyborczy dla trzech okręgów 

wynosiłby (przy 51 mandatach) 4,2%. Utworzenie czterech okręgów oznaczałoby, że 

efektywny próg wyborczy byłby już wyższy – 5,6%, ale ze względu na uśredniające 

znaczenie efektywnego progu wyborczego, mieściło by się jeszcze w europejskiej normie. 

Alternatywna poprawka sprowadzałby się do skreślenia z ustawy nowelizującej Kodeks 

wyborczy – z jej art. 1 – punktów od 13 do 25. 
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