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Prof. dr hab. Władysław Czapliński 
Instytut Nauk Prawnych 
Polska Akademia Nauk

Opinia prawna na temat zgodności ustawy  
z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych  
zasadach organizacji wyborów powszechnych 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
zarządzonych w 2020 r. z możliwością  
głosowania korespondencyjnego (druk nr 118)  
ze standardami i zobowiązaniami  
międzynarodowymi RP

1. Przedmiot opinii

Opinia dotyczy zgodności ustawy z 12 maja 2020 r. o szczególnych za-
sadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania 
korespondencyjnego (druk nr 118) z zobowiązaniami międzynarodo-
wymi Rzeczypospolitej Polskiej. W opinii wykorzystano niektóre ele-
menty wcześniejszej opinii autora dla Senatu RP na temat tzw. ustawy 
kopertowej (OE 291).

2. Założenia metodologiczne opinii: określenie  
 standardów międzynarodowych dotyczących  
 wyborów

Przed przystąpieniem do właściwej analizy konieczne wydaje się okre-
ślenie tematyki opinii i  jej zakresu. Kluczowe znaczenie ma pojęcie 
standardów międzynarodowych, które często bywa nadużywane lub 
używane w błędnym kontekście. Najczęściej jest ono utożsamiane z kon-
kretnymi rozwiązaniami prawnymi, czy to z przepisami (to pojęcie 
oznacza z kolei jednostkę redakcyjną tekstu prawnego), czy z normami 
(określającymi konkretne sposoby postępowania wyinterpretowane 
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z przepisów prawa lub z prawa zwyczajowego, odgrywającego istot-
ną rolę w systemie prawa międzynarodowego). Natomiast standard  
to pewien model, wzorzec postępowania, na który składają się nie tylko 
przepisy i normy, ale również praktyka stosowania prawa. Standard 
nie jest bezpośrednią dyrektywą określonego postępowania, lecz ideą, 
wyobrażeniem dotyczącym zapewnienia określonego poziomu praw 
wynikających z regulacji prawnych. Najczęściej chodzi o sformułowanie 
poziomu minimalnego ochrony, jednakże w bardziej rozwiniętych spo-
łecznościach opartych na prawie gwarantowany poziom ochrony może 
być wyższy. W innym rozumieniu standardy prawne są definiowane 
jako reguły postępowania (niekoniecznie zabezpieczone sankcją praw-
ną), które zawierają klauzule generalne (określające sposób zachowania 
– jak dobra wiara czy staranność, wzór do naśladowania ze względu na 
jakieś cechy – jak np. człowiek racjonalny czy doświadczony konsument 
albo też wyznaczające jakiś cel – np. słuszność czy sprawiedliwość), 
zwroty oceniające lub zasady prawne (reguły zawierające istotną treść, 
wyróżniające się oddziaływaniem na inne reguły postępowania). Pojęcie 
standardów jest zatem szersze, bardziej ogólne niż pojęcie przepisów 
i norm prawnych, bardziej nieokreślone i mniej skonkretyzowane (ka-
zuistyczne) niż pozostałe reguły postępowania (normy).

W procesie stanowienia prawa możemy wyróżnić dwa podejścia: 
prawodawca może ustanawiać szczegółowe normy postępowania albo 
też wyznaczyć jedynie pewne ogólne ramy, pozostawiając dopracowa-
nie szczegółów organom stosującym prawo. W tym drugim modelu 
zdecydowanie łatwiej jest wypracować standardy akceptowane przez 
większość zainteresowanych podmiotów, uwzględniające zróżnicowane 
okoliczności faktyczne.

Demokracja jest pojęciem, którego treść podlega stałej ewolucji. 
W pierwszym rzędzie oznacza ono odmowę przyznania szczególnych 
praw i przywilejów osobom sprawującym władzę. Każdy powinien mieć 
możliwość przyczyniania się do funkcjonowania porządku państwo-
wego. System powinien zawierać zabezpieczenia przed nadużyciami 
władzy o charakterze większości lub dyktatorskich. Wymienia się na-
stępujące elementy systemu demokratycznego: prawo do swobody wy-
powiedzi i poglądów, sumienia i religii oraz pokojowego gromadzenia 
i zrzeszania się, prawo do informacji, praworządność, prawo do po-
wszechnego i równego udziału w wolnych wyborach, prawo do udziału 
w polityce, przejrzyste i odpowiedzialne przed prawem instytucje rzą-
dowe, prawo obywateli do wyboru władz1. Koncepcja demokracji zakłada 

 1 Promotion of the Right to Democracy, Comm. HR Res. 1999/57 (27 April 1999)
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nie tylko, że władze publiczne są wybrane w wyborach, ale że system 
zapewniać musi prawo do udziału w życiu publicznym, swobodę wypo-
wiedzi, prawo do organizowania partii politycznych i stowarzyszeń, itp.

Praworządność (rule of law) jest kolejnym warunkiem demokracji 
i realizacji praw człowieka. I w tym przypadku nie została ona zde-
finiowana. Służy zapewnieniu równowagi pomiędzy władzami usta-
wodawczą i wykonawczą, czemu służy niezależna i niezawisła władza 
sądownicza. Najważniejszym elementem jest poddanie wszystkich pod-
miotów prawidłowo uchwalonym aktom prawnym, stosowanym w spo-
sób gwarantujący równość wszystkich jednostek, zgodnym z wymogami 
międzynarodowych praw człowieka. Zapewniona jest nadrzędność pra-
wa, rozdział władz, pewność prawa, unikanie arbitralności, ochrona 
przed nadużyciem władzy2.

Jednym z kluczowych elementów rządów demokratycznych jest pra-
wo wyborcze oraz odpowiedzialność rządzących przed wyborcami, we-
ryfikowana właśnie w procesie wyborczym. Proces wyborczy musi być 
zapewniony przez fachowe, bezstronne i apolityczne ciało organizujące 
wybory, które nadzoruje równość przy oddawaniu głosów, uczciwość 
kampanii wyborczej, podział okręgów wyborczych i rozstrzyganie spo-
rów na tle wyborów. W ostateczności o prawidłowości wyborów decy-
duje sąd.

3. Przepisy aktów międzynarodowoprawnych  
 dotyczące wyborów

W celu zidentyfikowania standardów międzynarodowych należy odwo-
łać się do norm zawartych w umowach międzynarodowych, ale również 
do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i instrumentów prawnych 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Z kolei 
standardy europejskie będą dotyczyły rozwiązań prawnych i praktyki 
ich stosowania na gruncie kontynentu europejskiego, co oznacza ko-
nieczność analizy rozwiązań przyjętych w pracach Rady Europy, a także 
UE. W szczególności należy zwrócić uwagę na zobowiązania wynika-
jące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Nawet jeśli nie odnoszą 
się one wprost do procedur wyborczych (na co zresztą zwracała uwagę 
Komisja Europejska w swych oświadczeniach dotyczących wyborów 
prezydenckich w Polsce, planowanych na rok 2020), będą one odgrywały 

 2 https://www.venice.coe.int/images/SITE%20IMAGES/Publications/Rule_of_
Law_Check_List.pdf (11-12.03.2016)

https://www.venice.coe.int/images/SITE IMAGES/Publications/Rule_of_Law_Check_List.pdf
https://www.venice.coe.int/images/SITE IMAGES/Publications/Rule_of_Law_Check_List.pdf
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pośrednio rolę w ukształtowaniu i interpretacji standardów demokra-
tycznego państwa.

Chronologicznie pierwszym aktem, który zapoczątkował nowe 
podejście do praw człowieka na świecie, była Powszechna Deklaracja 
Praw Człowieka z 10.12.1948 r. (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ  
Nr 217(III)). W art. 21 stwierdza ona, że:

1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym 
krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicie-
li. 2. Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej 
w swym kraju. 3. Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyra-
ża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na 
zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej równorzędnej 
procedurze, zapewniającej wolność wyborów.

Natomiast art. 29 podkreśla, że jakiekolwiek ograniczenia praw czło-
wieka muszą być zgodne z wymogami demokratycznego społeczeństwa.

Zasady określone w Powszechnej Deklaracji (która jest uważana 
przez orzecznictwo sądowe i doktrynę prawa międzynarodowego za 
prawo zwyczajowe) zostały potwierdzone przez kolejne rezolucje Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ. Rezolucje te mają charakter niewiążący, stano-
wią zalecenia, ale odgrywają istotną rolę w interpretacji Karty Narodów 
Zjednoczonych i tworzeniu prawa zwyczajowego. Odwołuję się jedynie 
do aktów przyjętych po roku 1989. I tak rezolucja 45/150 z 21.02.1991 r. 
o pogłębieniu efektywności zasady okresowych i uczciwych wyborów 
(Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elec-
tions) wskazała, że wybory są koniecznym i niezbędnym elementem 
ochrony praw i interesów rządzonych, a prawo do udziału w wyborach 
jest warunkiem korzystania z praw człowieka i podstawowych wolno-
ści. Rezolucja 55/96 z 04.12.2000 r. w całości poświęcona jest systemowi 
demokratycznemu, podkreśla szczególną pozycję demokracji liberal-
nej. Zasadnicze znaczenie mają dwie rezolucje Zgromadzenia Ogólne-
go: Milenijna oraz Szczytu Światowego. Pierwsza z nich, rezolucja 55/2 
z 8.09. 2000 r., poświęciła obszerną część V prawom człowieka, demo-
kracji i dobrym rządom (Human rights, democracy and good governance).  
Rezolucja nr 60/1 World Summit Outcome z 16.09. 2005 r. również zwró-
ciła uwagę na znaczenie praworządności i demokracji. Rezolucja okre-
śliła demokrację jako wartość, a nie normę prawną; podkreśliła, że nie 
ma jednego powszechnie obowiązującego modelu demokracji, a przy 
jej ocenie należy brać pod uwagę suwerenność państwową i prawo do 
samostanowienia.

Jedynym aktem prawnym o charakterze uniwersalnym, zawierają-
cym odniesienie do wyborów i demokratycznych zasad funkcjonowania 
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państwa, jest Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich 
z 16.12.1966 r., który wszedł w życie w 1976 r., a współcześnie jest ak-
ceptowany przez znakomitą większość państw. Przepis art. 25 MPPPO 
stanowi, że każda osoba, bez żadnej dyskryminacji i bez nieuzasadnio-
nych ograniczeń, ma prawo do : uczestniczenia w kierowaniu sprawami 
publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych 
przedstawicieli; korzystania z czynnego i biernego prawa wyborcze-
go w rzetelnych wyborach, przeprowadzanych okresowo, opartych na 
głosowaniu powszechnym, równym i tajnym, gwarantujących wybor-
com swobodne wyrażenie woli […]. Przepis ten podkreśla z jednej strony 
uprawnienie do udziału w wyborach, a z drugiej strony wskazuje na 
konieczność zapewnienia faktycznej możliwości wpływu na sprawy 
państwowe poprzez wynik wyborów.

Na gruncie prawa regionalnego europejskiego kluczowe znaczenie 
dla ochrony praworządności i praw człowieka ma Europejska Konwen-
cja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (1950). Tekst 
konwencji w pierwotnym brzmieniu nie odnosił się do wyborów demo-
kratycznych. Kwestii tej dotyczy natomiast przepis art. 3 Protokołu 1, 
dodanego w 1952 r.:

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się organizować w roz-
sądnych odstępach czasu wolne wybory oparte na tajnym głosowaniu, 
w warunkach zapewniających swobodę wyrażania opinii ludności w wy-
borze ciała ustawodawczego.

Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz), zasada 
wolnych wyborów jest kluczową gwarancją demokratycznego charakte-
ru państwa (tak wyrok z 30.01.1998 r., sprawa United Communist Party  
of Turkey i in. przeciwko Turcji, skarga 133/1996/752/951)3. Formuła po-
woływanego przepisu jest niezbyt rozbudowana i w gruncie rzeczy ogra-
nicza się do stwierdzenia, że wybory muszą być wolne i tajne, co zresztą 
potwierdziło orzecznictwo organów strasburskich (np. X. przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowie-
ka z 06.10.1976). Zwraca uwagę, że sformułowanie tego przepisu różni się 
od pozostałych postanowień konwencji, ponieważ podkreśla ono bardzo 
mocne zobowiązanie po stronie państwa, a nie wyłącznie uprawnienie  
po stronie jednostek. Prawa wyborcze są również tymi prawami, które 
mogą być i co do zasady zwykle są zastrzeżone dla obywateli państwa 

 3 According to the Preamble to the Convention, fundamental human rights and fre-
edoms are best maintained by „an effective political democracy”. Since it enshrines 
a characteristic principle of democracy, Article 3 of Protocol No. 1 (P1-3) is accor-
dingly of prime importance in the Convention system. Tak wyrok z 02.03.1976 r. 
w sprawie Mathieu-Mohin i Clerfayt przeciwko Belgii, 9/1985/95/143, series A no.113
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(poza wyjątkowymi regulacjami dotyczącymi wyborów komunalnych), 
jednakże w tym zakresie podmiotowym nie są dopuszczalne wyjątki. 
Konwencja (a właściwie orzecznictwo ETPCz) wskazuje przy tym na 
uprawnienie państwa do kształtowania indywidualnych praw wybor-
czych, jak np. ich uzależnienie od wieku, miejsca zamieszkania itp. (por. 
zwłaszcza wyrok w sprawie Mathieu-Mohin i Clerfayt przeciwko Belgii, 
cyt. wyżej).

4. Regulacje umów międzynarodowych zostały  
 rozwinięte w aktach o charakterze politycznym,  
 formalnie niewiążącym, ale stanowiących  
 istotne wskazówki, w jakim kierunku  
 społeczność międzynarodowa interpretować  
 będzie przepisy umów

Cytowany wyżej przepis MPPPO nawiązuje wprost do Powszechnej De-
klaracji Praw Człowieka i jej art. 29. Istotne znaczenie dla interpretacji 
tego przepisu mają „Uwagi ogólne” Komitetu Praw Człowieka ONZ (or-
ganu nadzorującego stosowanie przez państwa Paktów Praw Człowieka) 
do art. 254. Komitet wskazał, że art. 25 uznaje i chroni prawo każdego 
obywatela do uczestniczenia w życiu publicznym oraz czynne i bier-
ne prawo wyborcze. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie warun-
ków realizacji tych praw. Ewentualne ograniczenia muszą opierać się 
na obiektywnych i racjonalnych przesłankach. Obywatele biorą udział 
w sprawowaniu spraw publicznych bezpośrednio lub pośrednio poprzez 
swych przedstawicieli. Regularnie odbywające się wybory zapewniają 
odpowiedzialność wybranych przedstawicieli. Wybory muszą opierać 
się na swobodnym wyrażeniu woli wyborców. Prawo wyborcze musi być 
uregulowane ustawowo. Regulacja czynnego i biernego prawa wyborcze-
go musi zapewnić efektywne korzystanie z prawa wyboru, które musi 
być wolne (tj. umożliwiające głosowanie również na kandydatów opo-
zycyjnych wobec rządu) i nie może być wykonywane pod przymusem. 
Wybory powinny być nadzorowane przez niezależny organ wyborczy, 
funkcjonujący w sposób uczciwy i bezstronny. Państwa muszą zagwa-
rantować tajne głosowanie, co dotyczy także różnych form głosowania 

 4 International Standards of Elections UN Committee on Human Rights, General 
Comment 25, „The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the 
Right to Equal Access to Public Service,” (12.07.1996)
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na odległość, jeżeli jest dopuszczalne prawem. Głosujący nie mogą być 
zmuszani do ujawnienia, na kogo głosowali.

W 1990 r. Rada Europy powołała Europejską Komisję dla Demokra-
cji przez Prawo (Komisję Wenecką) jako ciało grupujące niezależnych 
ekspertów, organ doradczy w sprawach prawnych. Działania Rady Eu-
ropy5, której podstawowym zadaniem są ochrona praw człowieka oraz 
współpraca europejska w sprawach prawnych, mają charakter poli-
tyczny i prawny.

Do działań politycznych zaliczamy stworzenie kodeksu wyborczego, 
o charakterze zaleceń (a więc niewiążącego)6. Według tego dokumentu, 
europejski standard wyborczy określa pięć elementów: powszechność, 
równość, wolność, tajność i bezpośredniość. Wybory powinny odbywać 
się w regularnych odstępach czasu. Powszechność wyborów oznacza, 
że każda osoba ma bierne i czynne prawo wyborcze, aczkolwiek w pew-
nych sytuacjach mogą one być poddane restrykcjom ze względu na wiek, 
obywatelstwo, miejsce zamieszkania, pozbawienie praw publicznych. 
Rejestry wyborców muszą być wiarygodne, tj. stałe, a nie tworzone  
ad hoc. Od kandydatów można wymagać przedstawienia określonego 
poparcia. Równe prawo wyborcze oznacza, że każdy głosujący ma jeden 
głos; odnosi się ono również do sprawiedliwego podziału mandatów. 
Władze państwowe powinny zachować neutralny stosunek do kampanii 
wyborczej, przekazu medialnego oraz finansowania ze środków publicz-
nych. Ordynacja wyborcza może zakładać preferencje dla mniejszości 
narodowych i etnicznych7 oraz minimalne kwoty z punktu widzenia 
płci kandydatów. Wyborcy muszą mieć prawne gwarancje swobodnego 
wyrażania poglądów. Głosowanie powinno odbywać się według prostej 
procedury. Zawsze musi istnieć możliwość oddania głosu bezpośrednio 
i osobiście do urny wyborczej. Inne metody głosowania są dopuszczalne, 
ale z zachowaniem szczególnych warunków: poczta musi być bezpieczna 
i godna zaufania, a głosowanie na odległość może być ograniczone do 
szczególnych kategorii osób. Zachowanie tajności wyborów jest nie tyl-
ko prawem wyborcy, ale również obowiązkiem ciążącym na państwie. 
Głosowanie musi być indywidualne i bezpośrednie, w szczególności 

 5 Odsyłam również do dokumentu Rady Europy: State of Democracy, Human Ri-
ghts and Rule of Law, 2018; https://edoc.coe.int/en/an-overview/7345-pdf-state-
of-democracy-human-rights-and-the-rule-of-law.html

 6 Strasbourg, 25 .10.2018 Opinion No. 190/2002 CDL-AD(2002)023rev2-cor Or. Fr. 
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission); Code 
of Good Practice in Electoral Matters. Guidelines and Explanatory Report adopted 
by the Venice Commission at its 52nd session (Venice, 18-19.10.2002)

 7 Komisja Wenecka odnosząc się do ochrony praw mniejszości ma także na uwadze 
mniejszości wyznaniowe i językowe. 

https://edoc.coe.int/en/an-overview/7345-pdf-state-of-democracy-human-rights-and-the-rule-of-law.html
https://edoc.coe.int/en/an-overview/7345-pdf-state-of-democracy-human-rights-and-the-rule-of-law.html
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w wyborach do co najmniej jednej izby parlamentu i organów lokalnych. 
Wybory muszą realizować zasadę kadencyjności organów.

Istotne znaczenie dla określenia standardów demokratycznych wy-
borów ma dorobek Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu-
ropie (KBWE, obecnie OBWE). Uczestnicy procesu KBWE: państwa 
europejskie, państwa powstałe po rozpadzie ZSRR oraz USA i Kanada, 
na spotkaniu w Kopenhadze w czerwcu 1990 r., oświadczyły zgodnie, 
że demokracja jest nieodłącznym elementem praworządności. Rządy 
muszą być legitymizowane przez wybory. Władza wykonawcza odpo-
wiada przed wybraną władzą ustawodawczą lub wyborcami, a obowiąz-
kiem rządu i władz publicznych jest działanie zgodne z konstytucją oraz 
w granicach prawa. Jednym z podstawowych praw obywateli jest udział 
w wolnych wyborach, które będą przeprowadzane w rozsądnych od-
stępach czasu w głosowaniu tajnym lub w równoważnej wolnej proce-
durze głosowania, w warunkach, które zapewniają w praktyce wolne 
wyrażenie woli wyborców w wyborze swoich przedstawicieli. Podstawą 
autorytetu i legitymizacji każdej władzy jest wola narodu wyrażana 
swobodnie i jasno w okresowych i rzetelnych wyborach. Państwa uczest-
niczące w spotkaniu zadeklarowały, że zobowiązują się przeprowadzać 
wolne wybory w rozsądnych odstępach czasu według przepisów prawa; 
zagwarantować powszechne i równe prawo wyborcze dla pełnoletnich 
obywateli; zapewnić, że głosy będą oddawane w głosowaniu tajnym lub 
w równoważnej wolnej procedurze głosowania, oraz że będą one liczo-
ne i ogłaszane uczciwie z podaniem ostatecznych wyników do wiado-
mości publicznej. Kampania wyborcza ma być prowadzona w uczciwej 
i wolnej atmosferze. Musi zostać zapewniony swobodny dostęp wszyst-
kich uczestników do wolnych mediów (zwłaszcza mediów publicznych/
państwowych), które mają obowiązek obiektywnego relacjonowania 
poglądów. Państwa będą zapraszały obserwatorów ze wszystkich in-
nych Państw uczestniczących w procesie KBWE oraz wszelkie instytucje 
i organizacje prywatne, które wyrażą odpowiednie zainteresowanie, do 
obserwacji przebiegu ich wyborów krajowych w zakresie przewidzia-
nym przez prawo.

W tym samym roku przywódcy państw OBWE na spotkaniu w Pa-
ryżu ogłosili początek nowej ery demokracji, pokoju i jedności. Przyjęli 
w drodze konsensusu Kartę, w której zobowiązali się do zbudowania, 
umocnienia i skonsolidowania demokracji jako jedynego systemu poli-
tycznego. Karta gwarantuje nie tylko prawo do swobody wypowiedzi, 
lecz również proklamuje prawo każdego do uczestniczenia w  wol-
nych i uczciwych wyborach. Państwa zobowiązały się współpraco-
wać, aby uczynić procesy demokratyczne nieodwracalnymi. Karta jest 
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dokumentem politycznym, ale powinna być oceniana jako element two-
rzenia prawa zwyczajowego.

Szczególne znaczenie dla praktyki przeprowadzania i oceny wyborów 
ma działalność Biura Instytucji Demokratycznych OBWE, utworzone-
go w 1991 r., mającego siedzibę w Warszawie. Jego działalność obejmu-
je Europę, Kaukaz, Azję Środkową i Północną Amerykę. Przedmiotem 
zainteresowań są demokratyczne wybory (w szczególności monitoring 
wyborczy), poszanowanie praw człowieka, tolerancji i niedyskryminacji, 
oraz praworządność. Biuro ma gromadzić i wymieniać informacje, spra-
wozdania rządów z odbytych wyborów oraz sprawozdania obserwato-
rów. Znaczenie praktyki monitorowania procesów wyborczych (a więc 
nie tylko samego aktu głosowania, ale również kampanii wyborczej 
oraz ustalania wyników wyborów) potwierdziła rezolucja Zgromadze-
nia Ogólnego ONZ nr 46/137 z 17.12.1991 r., która dodatkowo ustanowiła 
procedurę monitorowania wyborów krajowych przez specjalnie w tym 
celu powołaną agendę Sekretariatu Generalnego.

Z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej istotną rolę odgrywają 
zarówno regulacje traktatowe (TUE/TFUE), jak i ogólne zasady prawa 
unijnego, wywiedzione ze wspólnej tradycji prawnej i systemów kon-
stytucyjnych państw członkowskich. Te ostatnie stanowią niepisane 
źródło prawa UE, często stosowane w praktyce TSUE (dla porządku: 
niekiedy stosowany jest tradycyjny skrót ETS, wywodzący się z angiel-
skiego pojęcia European Court of Justice, ECJ). Organizacja wyborów 
(w tym zwłaszcza sposób ich przeprowadzenia, organy odpowiedzialne 
za przebieg wyborów, liczenie głosów oraz ustalenie wyników wyborów) 
należy do wyłącznej kompetencji wewnętrznej państw. Musi jednak ona 
spełniać pewne ogólne warunki określane jako standardy demokratycz-
nego państwa prawnego. Demokracja, praworządność i prawa człowieka 
stanowią wartości Unii określone w przepisie art. 2 TUE, ale są również 
warunkami przystąpienia nowych państw do UE (stosując wnioskowa-
nie prawnicze, tym bardziej do ich przestrzegania zobowiązane są pań-
stwa członkowskie). Na gruncie prawa europejskiego pojęcie demokracji 
nie zostało zdefiniowane; sama demokracja przejawia się w zróżnicowa-
nych formach. Można jednak przyjąć, że obejmuje ona w zakresie mi-
nimalnym tego pojęcia: praworządność (rule of law)8, regularne, wolne 
i równe wybory, wolność opinii, mediów, zgromadzeń i stowarzyszania 

 8 Por. zwłaszcza wyrok ETS w sprawie 284/83 Partie écologiste Les Verts przeciwko 
Parlamentowi Europejskiemu, pkt 23; też wyrok w  sprawie C-50/00P Union de 
Pequeños Agricultores przeciwko Radzie, pkt 38. Por. też dokument Parlamen-
tu Europejskiego z 2017 r.: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/docu-
ment.html?reference=EPRS_BRI(2017)599364

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599364
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599364
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się, system wielopartyjny i poszanowanie praw mniejszości przy rzą-
dach większości. Odrębną kwestią jest legitymacja demokratyczna sa-
mej Unii Europejskiej, która ma inne źródło i charakter niż demokracja 
państwowa. Należy jednak przypomnieć, że Unia Europejska działa 
na zasadzie kompetencji przyznanych, a zatem wykonuje tylko takie 
uprawnienia, jakie zostaną jej przekazane przez państwa członkow-
skie. O ich zakresie decyduje jednak ETS, a nie państwa członkowskie. 
Należy zatem oczekiwać, że naruszenia demokracji przez poszczególne 
państwa członkowskie (w tym naruszenia standardów europejskich 
w prawie wyborczym) będą przedmiotem oceny ze strony UE, głównie 
oceny politycznej z perspektywy stosowania art. 7 TUE.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wybory jako element kon-
strukcji demokratycznego państwa muszą spełniać pewne standar-
dy ponadnarodowe. Przede wszystkim muszą być efektywne, tj. mieć 
wpływ na skład i funkcjonowanie władz państwowych, a jednocześnie 
wyniki wyborów muszą odzwierciedlać preferencje obywateli. Wybory 
muszą spełniać trzy kryteria: powinny odbywać się w regularnych od-
stępach czasu (periodyczność, kadencyjność), muszą przebiegać według 
ustalonych, znanych reguł (co do zasady niezmiennych) oraz muszą 
być wolne (zarówno jeśli chodzi o uczestniczenie w głosowaniu, jak 
o zapewnienie udziału wszystkich zainteresowanych środowisk-par-
tii politycznych, również opozycyjnych wobec rządu). Tak określone 
standardy prawa wyborczego ustanowione na podstawie analizy zobo-
wiązań międzynarodowoprawnych zostały zrealizowane w przepisach 
Konstytucji RP z 1997 r., co przesądza o tym, że prawo wyborcze należy 
oceniać z punktu widzenia jego zgodności z konstytucją. Stąd można 
się w pełni podpisać pod stwierdzeniami sformułowanymi przez eks-
pertów w opiniach przedstawionych i dyskutowanych na posiedzeniu 
komisji senackich w kwietniu/maju 2020 r. w kwestiach dotyczących 
obowiązującej ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów 
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
w 2020 r. Ponieważ jednak opiniowana ustawa z 12 maja 2020 r. dotyczy 
nowych wyborów, można pokusić się o sformułowanie pewnych uwag 
w kontekście zobowiązań międzynarodowych Polski.

5. Wnioski na temat zgodności opiniowanej ustawy  
 ze standardami międzynarodowymi

Punktem wyjścia powinno być przekonanie autora niniejszego opra-
cowania, że opiniowana ustawa wzbudza bardzo poważne wątpliwo-
ści co do zgodności trybu jej uchwalenia z Konstytucją RP i Kodeksem 
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wyborczym9, z zastrzeżeniem, że polski system prawny nie zna hierar-
chii ustaw, ani ustaw konstytucyjnych czy organicznych. Nie powinien 
być procedowany jako projekt poselski, a w żadnym przypadku w try-
bie pilnym. Pomieszane są materie regulowane na podstawie Kodeksu 
wyborczego i uregulowane w szczególnych przepisach ustawy. Do tego 
tekst jest napisany fatalnie z punktu widzenia zasad techniki legislacyj-
nej, a interpunkcja w wielu miejscach utrudnia prawidłową wykładnię 
tekstu. Nie jest to jednak przedmiotem niniejszej opinii. Wątpliwości 
w świetle Wytycznych Komisji Weneckiej budzi w szczególności termin 
i tryb zmiany prawa wyborczego poprzez ustawę z 12.05.2020, podwa-
żający wymóg pewności prawa. Prawo wyborcze nie powinno być zmie-
niane w okresie jednego roku poprzedzającego wybory.

Istotnym wymogiem wynikającym ze standardów międzynarodo-
wych jest powszechność głosowania. Doprecyzowania wymaga stosunek 
przepisów art. 2 ust. 2 i 3.

Jednym z podstawowych warunków dochowania standardów de-
mokratycznych jest równość kandydatów. Opiniowana ustawa wpro-
wadza w art. 14 ust. 4 rozwiązanie pozwalające na start w nowych 
wyborach osób, które spełniły wymogi formalne dotyczące rejestracji 
komitetów wyborczych i samych kandydatów. Jednocześnie na mocy 
art. 15 ust. 1 Marszałek Sejmu uzyskuje kompetencję do samodzielnego 
określenia terminów wykonania czynności wyborczych, bez wyznacze-
nia jakichkolwiek szczegółowych wytycznych w tym zakresie. Rozwią-
zanie to potencjalnie może dyskryminować kandydatów zgłoszonych 
w  nowych wyborach (których termin nie został jeszcze ogłoszony  
– co więcej, nie opublikowano jeszcze oświadczenia PKW dotyczącego 
nieodbytych wyborów z 10.05.2020). Wydaje się to być najważniejszym 
problemem spornym ustawy z perspektywy międzynarodowoprawnej, 
ponieważ może prowadzić do ograniczenia udziału w wyborach nie-
których partii opozycyjnych.

Obowiązujące przepisy dotyczące stanu epidemii również wzbu-
dzają zastrzeżenia z punktu widzenia równoprawnego prowadzenia 
kampanii wyborczej. Nie jest też oczywiste zapewnienie jednakowego 
dostępu kandydatów do środków masowego przekazu, wymagane przez 
standardy europejskie. Wreszcie wyznaczenie operatora wyborczego 
w postaci Poczty Polskiej (która już wykazała swoją niekompetencję przy 
działaniach w związku z wyborami, które nie odbyły się 10.05.2020 r.) 
nie daje gwarancji dochowania wymogu tajności wyborów.

 9 Ustawa z 05.01.2011 r., Dz. U. z 2011, Nr 21, poz.112. 
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Art. 6 ust. 1 przewiduje możliwość powierzenia przygotowania pa-
kietów wyborczych dla wyborców za granicą podmiotom trzecim. Nie-
doprecyzowanie tego przepisu pozwala postawić pytanie o to, komu  
i na jakich zasadach można powierzyć takie zadanie.


