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K AN CE LA R IA  

S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 20 maja 2020 r.  

Opinia 

do ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania 

korespondencyjnego 

 (druk nr 118) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

1. Istotą ustawy jest jednorazowe wprowadzenie w wyborach Prezydenta w 2020 r. 

możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich. Ponadto ustawa m.in: przyznaje 

Marszałkowi swobodę ustalania terminów czynności kalendarza wyborczego i ich późniejszej 

modyfikacji, zmienia sposób powoływania okręgowych komisji wyborczych, umożliwia 

uczestnictwo w wyborach kandydatom uczestniczącym w poprzednich wyborach bez 

konieczności zbierania podpisów, zmienia limit środków wydawanych przez komitety 

wyborcze. 

2. Opiniowana ustawa wprowadza piąty już reżim prawny regulujący wybory 

Prezydenta na kadencję następującą po kadencji Prezydenta wybranego w 2015 r.: 

1) w dniu zarządzenia wyborów przez Marszałka Sejmu (5 lutego 2020 r.) - od 31 

stycznia 2018 r. do 30 marca 2020 r. - obowiązywała ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - 

Kodeks wyborczy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (ustawa ta ograniczyła 

możliwość głosowania korespondencyjnego wyłącznie do osób niepełnosprawnych), 
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2) dnia 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; poszerzyła ona (w art. 40) krąg wyborców 

mogących głosować korespondencyjnie o wyborców w kwarantannie lub izolacji 

i wyborców, którzy ukończyli 60 lat, 

3) dnia 17 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2; wyłączyła ona stosowanie niektórych przepisów Kodeksu wyborczego (m.in. 

dotyczących ustalania wzoru kart wyborczych i zarządzania ich drukowania przez PKW - 

spowodowała w tym zakresie lukę prawną), 

4) dnia 9 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych w 2020 r.; wprowadziła ona głosowanie korespondencyjne, jako jedyny dla 

wszystkich sposób głosowania, a ustalanie wzoru kart i zarządzanie ich drukowania 

powierzyła ministrowi aktywów państwowych. 

Opiniowana, piąta ustawa przywraca stan prawny obowiązujący przed dniem wejścia 

w życie ustawy z 11 stycznia 2018 r., czyli sprzed 31 stycznia 2018 r., co oznacza: 

1) możliwość głosowania korespondencyjnego, jako alternatywa, dla każdego, 2) ustalanie 

przez PKW wzoru karty wyborczej i zarządzanie przez PKW jej drukowania. Z tego punktu 

widzenia cztery ustawy przyjęte wcześniej: z 11 stycznia 2018 r. oraz z 31 marca, 6 kwietnia 

i 16 kwietnia 2020 r., okazały się zbędne - nie wywołały skutków prawnych i nie 

doprowadziły do wyboru Prezydenta, a ustawy z 6 kwietnia i, szczególnie, z 16 kwietnia 

prawdopodobnie uniemożliwiły jego wybór w sposób i w terminie określonym w Konstytucji. 

3. Ustawa zmienia sposób obsadzania okręgowych komisji wyborczych, które 

autoryzują zsumowanie liczb z protokołów obwodowych komisji wyborczych i przekazują 

protokoły z tymi sumami do Państwowej Komisji Wyborczej. Dotychczas zasiadali w nich 

zgłoszeni przez Ministra Sprawiedliwości sędziowie, powołani przez Państwową Komisję 

Wyborczą. Ustawa zakłada, że członkowie komisji okręgowych będą powoływani przez 

PKW na wniosek komisarzy wyborczych spośród osób mających wykształcenie wyższe 

prawnicze. 



- 3 - 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych 

na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania 

korespondencyjnego (druk 368) wpłynął do Sejmu 11 maja. Dzień później wpłynęła 

autopoprawka, tegoż dnia odbyły się w Sejmie trzy czytania (bez prac komisyjnych) i ustawę 

przekazano Senatowi. W trakcie prac sejmowych wprowadzono poprawki. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Wprowadzone już w 2014 r. (a następnie uchylone) przepisy umożliwiały, tak jak 

opiniowana ustawa, głosowanie korespondencyjne wszystkim wyborcom, jednakże 

w regulacji z 2014 r. do przesyłki pakietu wyborczego stosowane były przepisy ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe dotyczące przesyłki poleconej. Zgodnie z Prawem 

pocztowym (art. 3 pkt 22 i 23), przesyłka polecona jest przesyłką rejestrowaną, czyli 

przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną za pokwitowaniem odbioru. Choć 

opiniowana ustawa również uznaje przesyłkę pakietu wyborczego za przesyłkę poleconą, 

zatem rejestrowaną, to jednak jeden z przepisów tej ustawy stwierdzający, że „doręczenie 

pakietu wyborczego przesyłanego za pośrednictwem operatora wyznaczonego dokonywane 

jest przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników operatora wyznaczonego 

bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy” (art. 5 ust. 5 zdanie pierwsze), de 

iure i de facto wyłącza stosowanie przepisu dotyczącego doręczania przesyłki za 

pokwitowaniem odbioru. Przesyłka pakietu nie jest zatem, wbrew brzmieniu przepisu, 

przesyłką poleconą w rozumieniu Prawa pocztowego. Jest przesyłką wrzucaną do skrzynki, 

bez potwierdzenia jej otrzymania przez wyborcę, co może godzić w konstytucyjne czynne 

prawo wyborcze. Wyborca nie zostanie poproszony, jak w lokalu wyborczym, o pisemne 

potwierdzenie otrzymania karty wyborczej czy pakietu wyborczego, a w razie sporu z pocztą, 

pracownicy poczty jedynie ustnie mogą zapewnić, że taki pakiet, kilka dni wcześniej, jako 

jeden z wielu, wrzucili do skrzynki. 

Problematyczne mogą w tym zakresie okazać się też przepisy art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 5 

ust. 1. Pierwszy przewiduje, że zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborca 

podlegający kwarantannie lub izolacji zgłasza „do 2 dnia przed dniem wyborów”, 

a drugi, iż wyborca ten „otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 2 dni przed dniem 



- 4 - 

wyborów”. Językowa interpretacja pozwala przyjąć - przy głosowaniu w niedzielę - że 

wyborca taki może zgłosić chęć otrzymania pakietu do końca (początku?) drugiego dnia 

przed dniem wyborów, czyli do piątku (sobota jest bowiem pierwszym dniem przed dniem 

wyborów), a musi go otrzymać pełne (bo nie można skracać ustawowego terminu) 2 dni 

przed dniem wyborów, czyli w czwartek. Nawet jeżeli w pierwszym przepisie przyjąć, że 

chęć otrzymania pakietu wyborca powinien zgłosić do początku (a nie końca) drugiego dnia 

przed dniem wyborów, czyli najpóźniej w czwartek przed północą (a nie dopiero w piątek), 

to ani urząd gminy, ani poczta nie zdąży mu (do czwartku) dostarczyć tego pakietu. Możliwe 

byłoby to w przypadku, gdyby wyborca osobiście zgłosił się z wnioskiem o pakiet 

w czwartek przed północą i go jednocześnie osobiście odebrał. Jednakże osobiste odbieranie 

pakietów nie dotyczy wyborców przebywających w kwarantannie lub izolacji - nie mogą oni 

opuszczać miejsca pobytu, a właśnie tych wyborców te terminy dotyczą. Regulacja ta godzi 

w czynne prawo wyborcze, jak i jest sprzeczna z regułami poprawnej legislacji (art. 2 

Konstytucji). 

2. Aktualne pozostają uwagi przedstawione w opinii Biura Legislacyjnego do ustawy 

z 6 kwietnia 2020 r. dotyczące towarzyszących kampanii wyborczej: 1) zakazu zgromadzeń, 

2) ograniczenia w przemieszczaniu się oraz 3) braku bezstronności Telewizji Polskiej 

i Polskiego Radia, częściowo wynikającego z niewykonania wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego. 

Wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia, a następnie Rady Ministrów, 

całkowity zakaz zgromadzeń, Konstytucja pozwala w takim wymiarze zarządzić jedynie 

w czasie stanu wyjątkowego lub wojennego (art. 233 ust. 3). W praktyce zakaz ten 

uniemożliwia prowadzenie przez kandydatów agitacji wyborczej. Nie można naruszać 

konstytucyjnej wolności politycznej (wolność zgromadzeń, art. 57) wtedy, gdy jest ona 

szczególnie istotna (kampania wyborcza). Ponadto wolność tą zniesiono rozporządzeniem, co 

jest sprzeczne z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Zawieszeniu wolności zgromadzeń i przemieszczania się towarzyszy niezgodne 

z Konstytucją obsadzenie organów zarządzających mediami państwowymi, co dodatkowo 

utrudnia wszystkim kandydatom i partiom politycznym równy dostęp do mediów i bezstronną 

w nich prezentację. 
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Ponadto, wybory przeprowadzane są w czasie epidemii, co jeszcze bardziej 

uniemożliwia wykorzystanie części środków kampanii i agitacji wyborczej (maseczki, 

odległość między przechodniami i swobodne rozmowy w miejscach publicznych, 

odwiedziny). 

3. Ustawa zakłada zarządzenie przez Marszałka Sejmu kolejnych wyborów, w terminie 

wykraczającym poza ramy zakreślone w Konstytucji (jeżeli Senat i Prezydent wykorzystają 

choćby w części swój czas na rozpatrzenie ustawy). Dochowanie konstytucyjnego terminu nie 

jest już możliwe w związku z niepodjęciem przez zobowiązane organy właściwych środków 

prawnych i faktycznych w przewidzianym terminie. Stąd, jak można przypuszczać, Sejm 

uchwalił opiniowaną ustawę. Należy jednak zwrócić uwagę, że z konstytucyjnego punktu 

widzenia było to zbędne. Nieprzeprowadzenie wyborów w dniu 10 maja oznacza naruszenie 

Konstytucji, jednakże pierwszą konsekwencją tej sytuacji powinno być niezwłoczne 

zarządzenie przez Marszałka Sejmu nowych wyborów, co stwierdziła też w swojej uchwale 

z 10 maja 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza. Opiniowana ustawa podtrzymuje swego 

rodzaju nadzwyczajny stan. 

Ustawa pozostawia Marszałkowi dowolne wyznaczenie dnia głosowania. Nie pojawia 

się już w niej passus zawarty w ustawie z 6 kwietnia (art. 20 ust. 2 zdanie trzecie), iż „Nowy 

termin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określony przez Marszałka Sejmu 

musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. W świetle opiniowanej ustawy 

wybory mogą się odbyć w czerwcu, ale też za kilka miesięcy. 

Ustawa znosi terminy Kodeksu wyborczego na dokonanie poszczególnych czynności 

między zarządzeniem wyborów a dniem głosowania (art. 15 ust. 1 zdanie drugie). Zgodnie 

z ustawą, dowolnie określi je Marszałek Sejmu. Ponieważ terminy te wpływają na możliwość 

skorzystania z biernego prawa wyborczego, proponowane rozwiązanie może być uznane za 

sprzeczne z konstytucyjnym katalogiem źródeł prawa (niezależnie od tego czy 

regulowałoby to postanowienie Marszałka czy rozporządzenie innego organu). Tego rodzaju 

terminy nie tylko powinny być odpowiednie, by wyborcy mieli realną, a nie pozorną 

możliwość skorzystania z prawa zgłoszenia kandydata, lecz powinny być określone 

w ustawie. Ustalenie ich w ostatniej chwili przed wyborami, w akcie prawnym Marszałka 

(postanowienie), utrudnia ich zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny przed wyborami. 

W praktyce zatem, zgodnie z tą ustawą, Marszałek może wyznaczyć termin złożenia 
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podpisów na jeden dzień. Trudno przesądzić czy Sąd Najwyższy orzekający o ważności 

wyborów potraktuje postanowienie Marszałka Sejmu, jako przedmiot kontroli (a zatem jego 

„błędność” mogłaby oznaczać nieważność wyborów), czy jako wzorzec kontroli (co oznacza, 

że nie może ono być kwestionowane przed Sądem). 

4. Ustawa powala na zarządzenie przez Ministra Zdrowia, w drodze rozporządzenia, 

wyłącznie głosowania korespondencyjnego (art. 15 ust. 5). Wydając rozporządzenie minister 

ma uwzględnić jedynie „sytuację epidemiczną na tym terenie”. Zważywszy, że regulacja 

dotyczy prawa wyborczego, a sytuacja w całym kraju jest epidemiczna, można się 

zastanawiać czy nie są to zbyt skąpe wytyczne, z punktu widzenia art. 92 ust. 1 Konstytucji. 

Jeżeli termin wyborów miałby być nieodległy, tryb głosowania powinien przesądzić 

ustawodawca. 

5. Ustawa przewiduje możliwość uczestniczenia w nowozarządzonych wyborach 

komitetów wyborczych, które uczestniczyły w wyborach zarządzonych na 10 maja (art. 14 

ust. 1). Komitety te nie będą musiały przedstawiać podpisów osób popierających zgłoszonego 

wówczas kandydata. Niewątpliwie jest to uprzywilejowanie tych komitetów. Jest to 

mechanizm nieznany dotychczas prawu polskiemu. Przenoszenie kandydatów do nowego 

głosowania przewidziane było tylko w przypadkach, gdy sąd nakazał powtórzyć głosowanie 

z uwagi na to, że pewne czynności związane z głosowaniem zostały uznane za wadliwe. 

W ustawie widoczny jest zatem brak zdecydowania: czy mamy zupełnie nowe wybory (tak 

powinno być w przypadku, gdy w poprzednich wyborach nie było kandydata lub był tylko 

jeden), czy powtarzamy tylko akt głosowania (gdy poprzednie głosowanie zostało uznane za 

nieważne, np. z powodu błędnie wydrukowanych kart, jak w wyborach do Senatu w 2005 r. 

w okręgu częstochowskim). 

Niezależnie od wątpliwości konstytucyjnych tego rozwiązania, przepis art. 14 ust. 1 jest 

nieprawidłowo zredagowany. Mówi bowiem, że w uprzywilejowanym trybie zamiar 

uczestnictwa w wyborach może zgłosić komitet wyborczy, „którego zawiadomienie 

o utworzeniu zostało przyjęte przez Państwową Komisją Wyborczą, w terminie na złożenie 

zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego”. Nie można wykluczyć, że PKW 

„przyjmowała” zawiadomienia po terminie na złożenie zawiadomienia, choć samo 

zawiadomienie zostało złożone w ustawowym terminie, choćby w ostatniej chwili. 
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Ponadto, w art. 14 w ust. 3 wyliczającym co załącza się do zawiadomienia o utworzeniu 

komitetu, w pkt 2 stwierdza się, że załącza się „pisemną zgodę kandydata na uczestnictwo 

jego komitetu w wyborach, o której mowa w art. 297 § 2 pkt 1 Kodeksu Wyborczego, 

oraz zgodę na utworzenie jego komitetu, o której mowa w art. 297 § 2 pkt 2 Kodeksu 

Wyborczego”. W art. 297 § 2 pkt 1 jest mowa o pisemnej zgodzie kandydata na 

kandydowanie w wyborach, nie o zgodzie na uczestnictwo w wyborach. Należy 

wyeliminować fragment o zgodzie na uczestnictwo jego komitetu w wyborach. 

Również w art. 14 w ust. 3 niepoprawnie sformułowany jest pkt 4. Czytając go 

z wprowadzeniem do wyliczenia brzmi on następująco: „Do zawiadomienia, o którym mowa 

w ust. 1, załącza się do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy o zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego”. Przepis pkt 4 powinien być 

wyrażony w osobnym ustępie. 

Kolejna nierówność wynikająca z ustawy, powiązana z poprzednią, polega na tym, że 

w nowozarządzonych wyborach pozwala ona wydatkować nowym komitetom wyborczym 

100% limitu określonego w Kodeksie wyborczym, a komitetom, które wystawiły kandydata 

w poprzednich wyborach - 150% limitu, pomniejszonego o wydatki na wybory zarządzone na 

10 maja 2020 r. Jeżeli komitet taki wykorzystał 100% limitu w poprzednich wyborach (do 

czego miał prawo), w kolejnych wyborach pozostaje mu 50% limitu. 

6. Przepis art. 10 wprowadza jednorazowo alternatywne rozwiązanie dotyczące trybu 

pracy obwodowej komisji wyborczej. Zmienione w 2018 r. przepisy Kodeksu wprowadziły 

regułę, iż komisja pracuje trakcie głosowania w składzie co najmniej 2/3 pełnego składu (art. 

42 § 3 K.w.), a głosy liczą wspólnie wszyscy obecni członkowie komisji (art. 69 § 3a). 

W opiniowanej ustawie przy głosowaniu musi być obecnych 3 członków komisji, a przy 

liczeniu połowa. Skoro jest to wystarczające rozwiązanie dla rzetelności wyników pracy 

komisji, nie jest jasne dlaczego ma charakter jedynie epizodyczny. 

7. Ustawa zawiera też kilka błędów redakcyjnych. ♦ Raz mówi się o „numerze 

ewidencyjnym PESEL”, innym razem o „numerze PESEL” (to drugie określenie jest 

poprawne). ♦ W art. 7 w ust. 4 zdanie drugie brzmi identycznie jak ust. 5. ♦ W art. 20 

przewidującym, że szkolenia dla członków komisji przeprowadza się „zdalnie”, odsyła się do 

szkoleń, o których mowa wart. 191e § 1 pkt 2 K.w. Zamiast pkt 2 powinien tu być pkt 3. 

♦ W art. 21 w ust. 1 mówi się (dwa razy) o możliwości wykorzystania elementów pakietu 
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wyborczego, o których mowa w ustawie „zmienianej w art. 1”. Problem polega na tym, że 

w art. 1 nie zmienia się żadnej ustawy. Ponadto w tym samym ustępie mówi się o elementach 

pakietu wyborczego wydrukowanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. Problem w tym, że w ustawie tej nie ma podstawy do wydrukowania 

elementów pakietu wyborczego. Konstytucja nie zabrania wykorzystać w kolejnych 

wyborach elementów pakietu wydrukowanych wcześniej bez podstawy prawnej, 

nakazywałaby to też zasada gospodarności, o której mowa w art. 203. Należy jednak, jeżeli 

jest taka potrzeba, w przepisie prosto powiedzieć o jakie pakiety chodzi. ♦ W art. 25 zamiast 

wyrażenia „Uchyla się ustawę”, powinno być „Traci moc ustawa”, a w art. 26 zamiast 

„skreśla się pkt”, powinno być „uchyla się pkt”. 

8. Regulacje i decyzje (lub ich brak) z okresu poprzedzającego planowane wybory 

doprowadziły do sytuacji, w której niezbędne jest uchwalenie regulacji umożliwiającej 

przeprowadzenie wyborów Prezydenta. 6 sierpnia wygaśnie kadencja dotychczasowego 

Prezydenta, a Marszałek Sejmu nie obejmie jego funkcji. Zgodnie z Konstytucją i Kodeksem 

wyborczym Marszałek Sejmu powinien zarządzić wybory w ciągu 14 dni do ogłoszenia 

uchwały PKW z dnia 10 kwietnia 2020 r. Niezbędnymi elementami ustawy, które powinny 

w niej być pozostawione są regulacje dotyczące przywrócenia uprawnień PKW, instytucji 

zaświadczenia o prawie do głosowania, możliwości (nie konieczność) głosowania 

korespondencyjnego. Ponadto należy do niej wprowadzić ustawowe terminy na kluczowe 

czynności wyborcze. Usunąć należałoby przepisy pozwalające modyfikować kalendarz 

wyborczy oraz sposób głosowania. Osobnym zagadnieniem jest umożliwienie prowadzenia 

spełniającej wymogi równości kampanii wyborczej w miejscach publicznych i w publicznych 

mediach (tu: także spełniającej nakaz bezstronności, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji). 

 

Główny ekspert 

Marek Jarentowski 

 


