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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 16 listopada 2020 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym 

Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych 

wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego 

Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r. 

(druk nr 242) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

W ustawie wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli 

jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie 

dnia 29 maja 2020 r. 

Celem umowy jest przyznanie obywatelom Zjednoczonego Królestwa, którzy legalnie 

zamieszkują w Polsce czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do organów 

gminy oraz przyznanie obywatelom polskim, którzy legalnie zamieszkują na terenie 

Zjednoczonego Królestwa czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do organów 

samorządu lokalnego w Zjednoczonym Królestwie. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską 

a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału 

w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium 
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drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r. wpłynął do Sejmu 14 lipca 

2020 r. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych i Komisji Spraw Zagranicznych 15 września 2020 r. Drugie i trzecie czytanie 

odbyło się 16 września i 27 października 2020 r. W trakcie prac w Sejmie nie wniesiono 

poprawek. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Dotychczas czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach organów samorządu 

lokalnego przysługiwało obywatelom polskim i brytyjskim, zamieszkującym, odpowiednio 

w Zjednoczonym Królestwie i w Polsce na podstawie przepisu europejskiego prawa 

traktatowego („Każdy obywatel Unii mający miejsce zamieszkania w Państwie 

Członkowskim, którego nie jest obywatelem, ma prawo głosowania i kandydowania 

w wyborach lokalnych w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na 

takich samych zasadach jak obywatele tego Państwa. Prawo to jest wykonywane 

z zastrzeżeniem szczegółowych warunków ustalonych przez Radę stanowiącą jednomyślnie 

na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim; warunki te mogą 

przewidywać odstępstwa, jeśli uzasadniają to specyficzne problemy Państwa 

Członkowskiego”). W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii 

Europejskiej przepis ten w odniesieniu do obywateli brytyjskich oraz w stosunku do 

obywateli polskich zamieszkujących w Zjednoczonym Królestwie przestał obowiązywać. 

W wyroku z dnia 11 maja 2005 r. (K 18/04), Trybunał Konstytucyjny w odniesieniu do 

powyższego przepisu traktatowego, orzekł, że nie jest on niezgodny z art. 1 i art. 62 ust. 1 

Konstytucji RP. W wyroku tym Trybunał stwierdził m.in., że „czynne i bierne prawo 

wyborcze w wyborach lokalnych (…), przysługujące w państwie członkowskim miejsca 

zamieszkania obywatelom UE, nieposiadającym obywatelstwa polskiego, nie zagrażają 

Rzeczypospolitej Polskiej jako dobru wspólnemu wszystkich obywateli, z uwagi na 

konstytucyjnie określony charakter wspólnot samorządowych oraz nałożone na nie zadania 

i przyznane w związku z tym kompetencje. Zgodnie z Konstytucją RP (art. 16 ust. 1) 

wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa «ogół mieszkańców jednostek zasadniczego 

podziału terytorialnego». Wspólnoty te tworzą odpowiednio wszyscy mieszkańcy gmin, 

powiatów i województw z mocy prawa, jakim jest Konstytucja RP”. Po drugie, „Konstytucja 

(…) nie uzależnia (…) przynależności do wspólnoty samorządowej od posiadania polskiego 
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obywatelstwa. O przynależności rozstrzyga (…) miejsce zamieszkania (centrum aktywności 

życiowej), będące podstawowym rodzajem więzi w tego typu wspólnotach. Przy wyborze do 

organów samorządu terytorialnego (zwłaszcza w gminach) wchodzi w grę nie tyle realizacja 

suwerennych praw Narodu, ile praw wspólnoty mieszkańców, która jest fundamentem 

samorządności lokalnej i której członkami pozostają wszyscy mieszkańcy danej jednostki 

samorządowej, w tym: cudzoziemcy-obywatele Unii Europejskiej”. Po trzecie, „władza 

publiczna, w której sprawowaniu wspólnota samorządowa uczestniczy, ma charakter 

wyłącznie lokalny”. Po czwarte, z faktu, iż art. 62 ust. 1 Konstytucji zagwarantował prawa 

wyborcze (lub inne prawa) obywatelom polskim, nie oznacza, że automatycznie nie mogą być 

one dostępne dla osób niebędących obywatelami polskimi. W końcu, zdaniem TK, 

ustanowione traktacie unijnym czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu 

terytorialnego jest pochodną obywatelstwa Unii. Jest także praktycznym wyrazem stosowania 

zasady równości i zasady niedyskryminacji, a także konsekwencją prawa do swobodnego 

przemieszczania się i wolności osiedlania na terytorium dowolnego państwa członkowskiego 

Unii. Zgoda państw członkowskich na swobodę przemieszczania nie miałaby zresztą pełnego 

praktycznego znaczenia bez prawa udziału w wyborach do organów przedstawicielskich 

w miejscu osiedlenia (i to przy korzystaniu z praw wyborczych na warunkach określanych 

przez właściwe terytorialnie państwo)”. 

Większość argumentów TK za zgodnością ocenianych unijnych postanowień 

traktatowych (oprócz ostatniego, ponieważ opiniowana umowa nie ustanawia swobody 

przemieszczania się między RP a ZK) zachowuje aktualność w stosunku do praw wyborczych 

przyznawanych w dwustronnej umowie obywatelom Zjednoczonego Królestwa. 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń prawno-legislacyjnych. 

 

 

Główny ekspert ds. legislacji 

Marek Jarentowski 

 


