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Dr hab. Prof. UW Marcin Matczak 
Radca prawny

Opinia w sprawie zgodności  
z Konstytucją RP rozwiązań legislacyjnych 
zawartych w ustawie 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 senacki nr 118)

1. Streszczenie opinii

a) Opinia ocenia konstytucyjność ustawy o szczególnych zasadach or-
ganizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania kore-
spondencyjnego (druk senacki nr 118, dalej „Ustawa”).

b) Ustawa zastępuje ustawę z 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasa-
dach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która wprowadzała 
głosowanie korespondencyjne jako powszechny i jedyny sposób 
głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  
co było podyktowane panującą w Polsce i na świecie pandemią 
choroby zakaźnej, wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 (dalej 
„pandemia COVID-19).

c) Mimo, że opiniowana Ustawa odchodzi od niektórych skrajnie nie-
konstytucyjnych rozwiązań stosowanych w ustawie z 6 kwietnia, 
nie może to stanowić podstawy dla uznania jej za rozwiązanie legi-
slacyjne akceptowalne w świetle polskiej Konstytucji. Senat Rzeczy-
pospolitej Polskiej nie powinien bowiem akceptować ustaw tylko 
z tego powodu, że są nieco lepsze niż skrajnie niekonstytucyjne 
ustawy przedłożone Senatowi wcześniej.
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d) Podobnie jak ustawa z 6 kwietnia 2020 roku, tak i oceniane rozwią-
zanie stanowi szczególny środek prawny, mający na celu przepro-
wadzenie wyborów w czasie trwającej pandemii COVID-19. Jako 
ustawa specjalna, opiniowana Ustawa potwierdza, że w Polsce 
nadal spełnione są przesłanki zaistnienia stanu nadzwyczajne-
go i że ze względu na pandemię COVID-19 oraz wprowadzenie 
bezprecedensowych ograniczeń praw i wolności obywatelskich, 
nadal niemożliwe jest w Polsce wybranie Prezydenta RP z wy-
korzystaniem zwyczajnych środków konstytucyjnych. Fakt ten 
rzutuje bezpośrednio na ocenę stosowanych rozwiązań, w szcze-
gólności na efekt ważenia wartości konstytucyjnych, takich jak 
zdrowie i życie obywateli oraz stabilność i rzetelność instytucji 
państwowych, w szczególności urzędu Prezydenta RP, którym to 
wartościom służy jak najszybsze przeprowadzenie wyborów pre-
zydenckich. Niestety, w przypadku wielu rozwiązań przyjętych 
w Ustawie efekt tego ważenia jest niemożliwy do zaakceptowania 
w świetle Konstytucji RP.

e) Ponieważ nadal spełnione są przesłanki stanu nadzwyczajnego, 
Ustawa, podobnie jak ustawa z 6 kwietnia 2020 roku, narusza 
normę konstytucyjną wyrażoną w art. 228 ust. 7 Konstytucji RP, 
ponieważ wbrew jej postanowieniom zmierza do zorganizowania 
wyborów Prezydenta RP, mimo tego, że w czasie stanu nadzwyczaj-
nego wyborów takich organizować nie wolno.

f) Podobnie jak ustawa z 6 kwietnia, obecnie opiniowana Ustawa, sta-
nowi naruszenie norm Konstytucji, które chronią bezpieczeń-
stwo i zdrowie człowieka (art. 5 Konstytucji RP, zgodnie z którym 
Rzeczpospolita Polska zapewnia bezpieczeństwo obywateli, art. 38,  
zapewniający konstytucyjną ochronę życia oraz art. 68 ust. 1, gwa-
rantujący prawo do ochrony zdrowia). Podstawowym powodem 
naruszenia tych norm konstytucyjnych jest próba organizacji wy-
borów mimo istniejącego zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli.

g) Ustawa obniża standardy zabezpieczenia wyborów korespon-
dencyjnych w porównaniu do regulacji Kodeksu wyborczego. 
W szczególności nie zapewnia weryfikacji tożsamości osoby odbie-
rającej pakiet wyborczy oraz – przez zastosowanie przesyłki nie-
rejestrowanej jako formy zwrotnego przesłania karty wyborczej 
– nie gwarantuje dostarczenia karty do obwodowej komisji wybor-
czej. Mimo tego więc, że Ustawa podwyższa nieco standard zabez-
pieczenia wyborów korespondencyjnych w porównaniu z ustawą  
z 6 kwietnia 2020 r., nadal jest to poziom niewystarczający w świetle 
Konstytucji RP.
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h) Ustawa narusza zasadę powszechności wyborów, ponieważ or-
ganizuje je w czasie trwania pandemii COVID-19, która ograniczy 
udział w wyborach. Jednocześnie Ustawa przewiduje możliwość 
ograniczenia udziału w wyborach osobom mieszkającym za granicą, 
ponieważ daje możliwość niezorganizowania wyborów w krajach, 
w których obostrzenia związane z pandemią COVID-19 są zbyt 
surowe oraz przewiduje prawo do nieuwzględnienia części głosów 
oddanych za granicą, w przypadku zbyt późnego przekazania ich 
przez komisje wyborcze.

i) Ustawa narusza zasadę równości w odniesieniu do czynnego pra-
wa wyborczego, ponieważ nie zapewnia weryfikacji, czy pakiet 
wyborczy trafia rzeczywiście do uprawnionego wyborcy (podob-
nie jak w ustawie z 6 kwietnia 2020 roku, pakiet wyborczy jest do-
starczany tylko do skrzynki oddawczej). To, że organizator wyborów 
nie jest w stanie zweryfikować, czy pakiet wyborczy trafia do wła-
ściwej osoby, umożliwia komuś głosowanie za inną osobę, a więc 
oddanie więcej niż jednego głosu, co stanowi naruszenie zasady 
równości. 

j) Problem ten ma szczególne znaczenie dla osób przebywających 
w kwarantannie lub izolacji, które z mocy prawa nie mogą opuszczać 
mieszkania. Nie jest jasne jak, zgodnie z prawem, mają one odebrać 
pakiet wyborczy ze skrzynki pocztowej, która jest umieszczona 
poza mieszkaniem, skoro nie mogą tego mieszkania opuszczać. 
Możliwość poproszenia o pomoc osoby trzeciej nie rozwiązuje tego 
problemu, ponieważ po pierwsze dostarczenie pakietu wyborczego 
wyborcy przebywającemu na kwarantannie czy izolacji zagraża tej 
osobie zakażeniem, a po drugie powoduje to zagrożenie dla bezpie-
czeństwa pakietu wyborczego, ponieważ dostęp do niego uzyskuje 
osoba postronna.

k) Ustawa rażąco narusza zasadę równości w odniesieniu do bier-
nego prawa wyborczego, czyli tzw. zasadę równości szans wybor-
czych. Polega ona na zapewnieniu wszystkim kandydatom takich 
samych warunków uczestnictwa w wyścigu wyborczym. Zasada ta 
jest naruszona w aspekcie a) równości wymogów administracyjno-
-prawnych nałożonych na kandydatów, b) równości szans w pro-
wadzeniu kampanii, oraz c) równości w zakresie finansowania 
kampanii. 

l) Rażące naruszenie równości w aspekcie biernego prawa wyborczego 
wynika z tego, że twórcy Ustawy zakładają niezgodną z Konstytu-
cją możliwość uprzywilejowania kandydatów biorących udział 
w procesie wyborczym, który miał się zakończyć 10 maja 2020 
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względem kandydatów, którzy przystąpią do wyścigu wyborczego 
na podstawie opiniowanej Ustawy.

m) Zasada równości wymogów administracyjno-prawnych, którym 
podlegają kandydaci, jest naruszona dlatego, że kandydaci zare-
jestrowani do nieodbytych wyborów z dnia 10 maja 2020 roku  
nie muszą spełnić warunków ponownej rejestracji, choć warun-
kowi temu podlegają nowi kandydaci.

n) Zasada równości szans w prowadzeniu kampanii jest naruszo-
na z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na nieodbycie się 
wyborów 10 maja 2020 roku, rzeczywista kampania wyborcza 
prowadzona przez kandydatów zarejestrowanych do nieodby-
tych wyborów będzie o wiele dłuższa niż kampania nowo za-
rejestrowanych kandydatów. Po drugie, ze względu na trwające 
ograniczenia dotyczące zgromadzeń, spowodowane pandemią  
COVID-19, w nowej kampanii, podobnie jak w kampanii przed  
10 maja 2020 roku, kandydatom nie mogą zostać zapewnione równe 
warunki prowadzenia kampanii wyborczej. Naturalną przewagę 
uzyskują kandydaci pełniący eksponowane stanowiska państwo-
we, podczas gdy prowadzenie kampanii przez innych kandydatów 
nie jest w pełni możliwe. Jedynym konstytucyjnie dopuszczalnym 
sposobem usunięcia powyższych naruszeń zasady równości szans 
jest ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, przedłużenie kadencji obec-
nego Prezydenta i zorganizowanie wyborów na równych zasadach 
po zakończeniu stanu klęski żywiołowej. W takiej sytuacji, ze wzglę-
du na upływ czasu, osłabiony zostanie także efekt kampanii prowa-
dzonej przed nieodbytymi wyborami z 10 maja 2020 roku.

o) Zasada równości w zakresie finansowania kampanii jest naruszona, 
ponieważ Ustawa przewiduje różne limity wydatków kampanij-
nych w przypadku kandydatów zarejestrowanych do nieodbytych 
wyborów z 10 maja 2020 r. i nowo zarejestrowanych kandyda-
tów. Ograniczenie wydatków nowo zarejestrowanym kandyda-
tom nie może być uzasadnione faktem, że ich kampania będzie 
krótsza (długość kampanii nie jest relewantnym kryterium oceny  
jej kosztochłonności, ze względu na różne strategie i formy kampa-
nii) ani też faktem, że wcześniej zarejestrowani kandydaci prowa-
dzili już kampanię przed nieodbytymi wyborami z 10 maja 2020 r. 
Ten ostatni argument świadczy o uprzywilejowaniu poprzednio 
zarejestrowanych kandydatów, nie może zatem uzasadniać ich dal-
szego uprzywilejowania. 

p) Ustawa jest kolejnym rozwiązaniem legislacyjnym, uchwalonym 
w ostatnim czasie, które narusza normę konstytucyjną, zakazującą 
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dokonywania istotnych zmian w prawie wyborczym później niż 
sześć miesięcy przed wyborami. Zmiana taka byłaby akceptowal-
na, gdyby modyfikacje prawa wyborczego, w związku z pandemią 
COVID-19 były nieistotne bądź gdyby – mimo istotności, wymuszo-
nej trwającą pandemią COVID-19, umożliwiały przeprowadzenie 
wyborów z poszanowaniem zasad konstytucyjnych, chroniących 
czynne i bierne prawo wyborcze. Żadna z tych przesłanek nie jest 
w przypadku Ustawy spełniona, co wynika z analiz przeprowadzo-
nych w dalszej części opinii.

q) Ustawa przyznaje Marszałkowi Sejmu uznaniowe kompetencje 
w zakresie wyznaczania terminów czynności wyborczych, co na-
rusza zasadę pewności prawa (art. 2 Konstytucji RP) oraz może pro-
wadzić do naruszenia zasady równości w zakresie biernego prawa 
wyborczego (zasada równości szans), wysłowioną w art. 127 Kon-
stytucji RP.

r) Ustawa przekazuje do regulacji podustawowej lub do regulacji 
w aktach niebędących źródłem prawa powszechnie obowiązujące-
go kwestie kluczowe dla realizacji konstytucyjnych praw obywateli, 
co stanowi naruszenie zasady regulowania takich kwestii w ustawie 
(materia ustawowa), wynikającej z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

s) Ustawa narusza zasadę przyzwoitej legislacji, wynikającą z art. 2 
Konstytucji RP. Zawiera powtarzające się przepisy, błędy i niedo-
róbki, a także nieprawidłowe wskazanie podstaw prawnych.

2. Wprowadzenie

Niniejsza opinia została sporządzona na zlecenie Komisji Ustawodaw-
czej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przekazane za pośrednictwem 
Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu RP. 
Ocenia ona zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej rozwią-
zań zaproponowanych w uchwalonej 12 maja 2020 roku przez Sejm RP 
ustawie o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z moż-
liwością głosowania korespondencyjnego (druk senacki nr 118).

3. Ocena konstytucyjności Ustawy 

3.1 Wprowadzenie

Istotną kwestią dla oceny konstytucyjności Ustawy jest fakt, że została 
ona, jak wskazuje przypis do jej tytułu, uchwalona w celu zastąpienia 
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rozwiązań zawartych w ustawie z 6 kwietnia 2020 roku o szczególnych 
zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Ta ostatnia ustawa 
wprowadzała głosowanie korespondencyjne jako powszechny i jedyny 
sposób głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, które było podyktowane panującą w Polsce i na świecie pande-
mią choroby zakaźnej, wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 (dalej 
„pandemia COVID-19).

Mimo, że opiniowana Ustawa odchodzi od niektórych skrajnie nie-
konstytucyjnych rozwiązań stosowanych w ustawie z 6 kwietnia, nie 
może to stanowić podstawy dla uznania jej za akceptowalne w świetle 
polskiej Konstytucji rozwiązanie legislacyjne. Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej nie powinien bowiem akceptować ustaw tylko z tego powodu, 
że są nieco lepsze niż skrajnie niekonstytucyjne ustawy przedłożone 
Senatowi wcześniej. Ustawy akceptowalne muszą samoistnie stano-
wić rozwiązania słuszne i warte wprowadzenia. Jak wskazuje analiza 
przeprowadzona poniżej, opiniowana Ustawa budzi bardzo poważne 
wątpliwości konstytucyjne, dlatego powinna być oceniana jako nieza-
leżne rozwiązanie legislacyjne, nie zaś przez kontrast z wcześniejszym, 
rażąco niekonstytucyjnym rozwiązaniem.

3.2 Zgodność z normami Konstytucji RP dotyczącymi  
stanów nadzwyczajnych

Analizowana Ustawa jest kolejnym aktem prawnym dotyczącym 
wyborów prezydenckich, uchwalonym w trakcie trwania stanu epi-
demii, ogłoszonego przez Rząd RP w dniu 20 marca 2020 r., na sku-
tek wybuchu pandemii COVID-19. Podobnie jak ustawa z 6 kwietnia  
2020 roku, także opiniowana Ustawa odwołuje się do zaistnienia pan-
demii COVID-19, a tytuł Ustawy określa proponowane rozwiązania 
jako „szczególne”. Tym samym oceniana Ustawa przewiduje szczególny 
sposób przeprowadzenia wyborów prezydenckich, inny niż zazwyczaj 
stosowany.

Tymczasem art. 228 Konstytucji RP, w sytuacjach szczególnych za-
grożeń, jeśli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, przewi-
duje możliwość wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. W szczególności, 
zgodnie z art. 232 Konstytucji RP, w celu zapobieżenia skutkom katastrof 
naturalnych oraz w celu ich usunięcia, Rada Ministrów może wpro-
wadzić stan klęski żywiołowej. Zgodnie z art. 2 ustawy o stanie klęski 
żywiołowej, stan taki wprowadza się między innymi w celu zapobie-
żenia skutkom katastrof naturalnych, a katastrofa naturalna została 
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zdefiniowana w art. 3 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy jako między innymi ma-
sowe występowanie chorób zakaźnych ludzi.

W mojej opinii dla Senatu RP (OE-290), analizującej konstytucyjność 
ustawy z 6 kwietnia 2020 roku, zwróciłem uwagę na fakt, że uchwalenie 
ustawy specjalnej, proponującej szczególny tryb wyboru Prezydenta RP 
w czasie trwania pandemii COVID-19, narusza normę konstytucyjną 
wyrażoną w art. 228 ust. 7, zgodnie z którą w czasie stanu nadzwy-
czajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być prze-
prowadzone wybory Prezydenta RP. Moja konkluzja wynikała z faktu, 
że bezprecedensowa skala ograniczeń praw i wolności obywatelskich 
wprowadzonych przez polskie władze na terytorium RP powoduje,  
że w sensie materialnym na terenie RP panuje obecnie stan nadzwy-
czajny. Uważam, że sytuacja faktyczna i prawna, związana z material-
nym występowaniem stanu nadzwyczajnego, nie uległa istotnej zmianie. 
Mimo poluzowania pewnych obostrzeń, nadal na terytorium RP, a tak-
że poza jej granicami (co jest kluczowe dla wyborców uprawnionych  
do udziału w wyborach prezydenckich, zamieszkujących lub przeby-
wających poza granicami Polski) występują istotne ograniczenia praw 
i wolności obywatelskich, w szczególności związane z ograniczeniem 
prawa do zgromadzeń i z prawem przemieszczania się. Uważam, że dal-
sze występowanie tych obostrzeń czyni niemożliwym szybkie przepro-
wadzenie wyborów Prezydenta RP w sposób zapewniający ich równość, 
pełną tajność i powszechność. 

Pragnę podkreślić ponownie, iż fakt, że stan nadzwyczajny klęski 
żywiołowej nie został formalnie ogłoszony zgodnie z wymogami Kon-
stytucji RP, nie zmienia powyższej konkluzji. Jak wskazałem we wcze-
śniejszej opinii, sytuacja wprowadzania tak znacznych ograniczeń praw 
i wolności obywatelskich bez formalnego wprowadzenia stanu nadzwy-
czajnego jest deliktem konstytucyjnym. Formalne niewprowadzenie 
stanu nadzwyczajnego mimo spełnienia się materialnych przesłanek 
jego zaistnienia, nie może bowiem wyłączać ochrony konstytucyjnej 
dla praw i wolności obywatelskich. 

W świetle tezy o istnieniu na terytorium RP materialnego stanu 
nadzwyczajnego, opiniowana Ustawa, podobnie jak ustawa z 6 kwiet-
nia 2020 r., narusza normę zawartą art. 228 ust. 7, ponieważ wbrew jej 
postanowieniom zmierza do zorganizowania wyborów Prezydenta RP, 
mimo spełnienia się przesłanek stanu nadzwyczajnego klęski żywioło-
wej na terenie RP. Naruszenie to rzutuje na inne naruszenia, wskaza-
ne w dalszej części opinii, ponieważ wiele rozwiązań proponowanych 
w Ustawie narusza Konstytucję właśnie dlatego, że odbiega od rozwią-
zań normalnych ze względu na zagrożenie epidemiologiczne (np. forma 
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dostarczenia pakietu wyborczego bez stwierdzenia tożsamości, czy moż-
liwość niezorganizowania głosowania za granicą, z powodu obostrzeń 
epidemiologicznych tam panujących). Naruszenie przez wskazane regu-
lacje zasady równości wyborów, czy zasady ich powszechności, co, jak 
wykazuję poniżej, ma miejsce, wynika właśnie z parcia do organizacji 
wyborów prezydenckich w czasie trwania pandemii COVID-19. Tym-
czasem jedynym rozwiązaniem przewidywanym przez Konstytucję RP 
dla takich przypadków, jest ogłoszenie stanu klęski żywiołowej i odro-
czenie wyborów do czasu jej zakończenia. Innymi słowy, już sam fakt, 
że Ustawa musi zawierać środki nadzwyczajne ze względu na pandemię 
COVID-19, konieczne do wybierania Prezydenta, oznacza, że przeprowa-
dzenie tych wyborów w świetle Konstytucji jest wątpliwe. Dodatkowo, 
te środki nadzwyczajne naruszają podstawowe zasady przeprowadze-
nia wyborów.

3.3 Zgodność z normami Konstytucji RP chroniącymi  
zdrowie i bezpieczeństwo obywateli

Organizowanie wyborów prezydenckich mimo trwającej pandemii 
COVID-19 jest działaniem mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo 
i zdrowie obywateli biorących udział w tych wyborach. W odniesieniu 
do analizowanej teraz Ustawy kwestia bezpieczeństwa i zdrowia obywa-
teli stanowi istotne zagadnienie. Stan epidemii na terytorium RP nadal 
obowiązuje, trudno więc uzasadnić, że zagrożenie to już ustało. Fak-
tem jest, że po 10 maja 2020 poluzowano niektóre obostrzenia związane 
z zagrożeniem pandemią COVID-19, nadal jednak pozostają zamknięte 
szkoły oraz instytucje publiczne, a obywatele poddani są daleko idącym 
ograniczeniom ich praw i wolności.

Jednocześnie Ustawa nie zawiera uzasadnienia ani oceny skutków 
regulacji, dzięki którym można by ocenić, jakie koszty, w tym koszty 
dla zdrowia i życia obywateli, niesie ze sobą zorganizowanie wybo-
rów prezydenckich w czasie pandemii COVID-19. Ze względu na brak 
takich analiz, a jednocześnie trwające zagrożenie COVID-19, trzeba 
stwierdzić, że regulacje Ustawy, w zakresie, w jakim prowadzą do zor-
ganizowania wyborów prezydenckich w czasie pandemii COVID-19, 
naruszają normy Konstytucji, chroniące bezpieczeństwo i zdrowie czło-
wieka (art. 5 Konstytucji RP, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska 
zapewnia bezpieczeństwo obywateli, art. 38, zapewniający konstytu-
cyjną ochronę życia oraz art. 68 ust. 1, gwarantujący prawo do ochrony  
zdrowia).
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3.4 Zgodność z konstytucyjnymi zasadami  
przeprowadzania wyborów prezydenckich

Zgodnie z art. 127 ust. 1 Konstytucji RP, Prezydent Rzeczypospolitej jest 
wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpo-
średnich i w głosowaniu tajnym. Analizowana Ustawa zastępuje ustawę 
z 6 kwietnia 2020 r., która w sposób rażący naruszała wymogi zawarte 
w art. 127 Konstytucji. Obecnie opiniowaną Ustawę charakteryzuje pe-
wien progres, jeśli chodzi o zbliżenie się do standardu konstytucyjnego, 
jest on jednak niewystarczający, aby proponowane rozwiązania uznać 
za w pełni zgodne z Konstytucją RP. Poniżej przedstawiam analizę uka-
zującą, w jaki sposób zaproponowane w Ustawie rozwiązania są lepsze 
od rozwiązań zaproponowanych w ustawie z 6 kwietnia 2020 r. oraz 
w jaki sposób należy je ocenić w aspekcie zgodności z ustawą zasadniczą. 

W odróżnieniu od ustawy z 6 kwietnia 2020 r., opiniowana Ustawa 
uznaje przesyłki pakietów wyborczych na terenie kraju za przesyłki 
rejestrowane (art. 13 ust. 2 Ustawy). Jest to z pewnością krok we wła-
ściwą stronę. Pozwala on na lepszą kontrolę nad pakietem wyborczym, 
a tym samym zapewnia większą ochronę przed jego zagubieniem. Nie-
stety, zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy, pakiety wyborcze wysyłane przez 
konsula do wyborców przebywających za granicą, są przekazywane 
pocztą nierejestrowaną. Nierówne traktowanie wyborców na terenie 
kraju i poza nim nie znajduje uzasadnienia konstytucyjnego, a użycie 
przesyłki nierejestrowanej stanowi zagrożenie dla właściwej organizacji 
wyborów za granicą.

Podobnie problemem jest to, że przesyłka koperty zwrotnej do ko-
misji wyborczej nadal ma być traktowana jako przesyłka nierejestro-
wana. Stanowi to obniżenie standardu wyborów korespondencyjnych 
w stosunku do jego normalnej regulacji, a więc tej zawartej w Kodek-
sie wyborczym i powtórzenie rozwiązania przedstawionego w ustawie  
z 6 kwietnia 2020 r. Takie potraktowanie przesyłki z kartą wyborczą 
naraża ją na ryzyko niedostarczenia bądź zagubienia, co w sposób oczy-
wisty ogranicza czynne prawo wyborcze osób, których przesyłki nie 
zostaną dostarczone do komisji wyborczej. 

Drugim problemem dotyczącym bezpieczeństwa wyborów ko-
respondencyjnych jest kwestia weryfikacji, czy pakiet wyborczy tra-
fił rzeczywiście w ręce wyborcy. Podobnie jak w przypadku ustawy  
z 6 kwietnia, a przeciwnie do normalnej regulacji Kodeksu wyborczego 
w tym zakresie, Ustawa nie przewiduje dostarczenia pakietu wyborcze-
go do rąk własnych, ani też sprawdzenia tożsamości odbiorcy. Podobnie 
zatem jak w przypadku ustawy z 6 kwietnia 2020 r., ten brak weryfikacji 
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powoduje wysokie ryzyko naruszenia zasady równości, ponieważ brak 
kontroli nad dostarczeniem karty właściwej osobie może prowadzić do 
tego, że ktoś inny wykorzysta jej kartę i zagłosuje za nią, co spowoduje 
skumulowanie w jednym ręku więcej niż jednego głosu. 

Prawdopodobnie decyzje, aby kartę wyborczą przesyłać jako prze-
syłkę zwykłą i nie weryfikować tożsamości odbiorcy, zostały podyktowa-
ne względami zdrowotnymi. Dopełnienie formalności koniecznych dla 
wysłania przesyłki poleconej wymagałoby wizyty wyborcy w urzędzie 
pocztowym, a weryfikacja odbiorcy zwiększyłaby wzajemną ekspozycję 
wyborców i osób organizujących wybory. Obie interakcje powodowałyby 
wzrost zagrożenia epidemiologicznego. Powyższe potwierdza raz jesz-
cze tezę, że nie jest możliwe obecnie przeprowadzenie wyborów prezy-
denckich w normalny sposób, dlatego ustawodawca szuka rozwiązań, 
które narażają na szwank zgodność regulacji wyborczej z Konstytu- 
cją RP. W efekcie, jak wykazywałem wcześniej, Ustawa wchodzi w kolizję 
z regulacjami zakazującymi organizowania wyborów w czasie stanów 
nadzwyczajnych.

Krokiem we właściwą stronę jest umożliwienie wyborcy samo-
dzielnego dostarczenia karty wyborczej do urzędu gminy lub do komisji 
wyborczej w dniu głosowania, przewidziane w art. 8 ust. 5 i ust. 8 (roz-
wiązania tego nie przewidywała ustawa z 6 kwietnia 2020 r.). Zbliża to 
ocenianą ustawę do regulacji Kodeksu wyborczego, w którym wyborca 
ma możliwość osobistego dostarczenia swojego głosu do obwodowej ko-
misji wyborczej, dzięki czemu może upewnić się osobiście, że jego głos 
rzeczywiście trafi do urny. 

Poniżej przedstawiam analizę, czy regulacje Ustawy są zgodne z po-
szczególnymi konstytucyjnymi zasadami wyborczymi, przewidywany-
mi przez art. 127 ust. 1 Konstytucji.

3.4.1 Zasada powszechności

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego „powszechne 
wybory organów władzy publicznej mają sens tylko w warunkach za-
pewniających pełną swobodę wyrażania woli wyborców.1 Uważam,  
że mimo upływu czasu, zmian wprowadzonych w Ustawie w porów-
naniu z ustawą z 6 kwietnia 2020 r. oraz zlikwidowania niektórych 
obostrzeń, występowanie pandemii COVID-19 jest nadal poważ-
nym czynnikiem ograniczającym powszechny udział w  wyborach. 

 1 Wyrok z 26 maja 1998 r. (K 17/98). Na temat powszechności wyborów zob. także 
wyrok z 20.07.2011 r., K 9/11, OTK-A 2011, nr 6, poz. 61.
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Podtrzymuję zatem tezę, przedstawioną w poprzedniej opinii, że orga-
nizowanie w czasie pandemii wyborów w jakiejkolwiek formie jest na-
ruszeniem zasady powszechności i że występowanie pandemii powinno 
być samoistnym powodem dla ich przesunięcia, zgodnie z regulacją  
art. 228 ust. 7 Konstytucji (ogłoszenie stanu klęski żywiołowej i przedłu-
żenie kadencji Prezydenta). Stanowisko to wynika jasno z orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego.2  

Nie zmienia tej konkluzji fakt, że Ustawa usuwa niektóre niepra-
widłowości, naruszające zasadę powszechności wyborów, które wystę-
powały w ustawie z 6 kwietnia 2020 r. Jedną z takich nieprawidłowości 
było niedostarczenie wyborcom z niepełnosprawnościami nakładki na 
kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a (choć dostarcza-
nie takie przewiduje art. 53b §7 Kodeksu wyborczego). Obecnie oceniana 
Ustawa przewiduje takie rozwiązanie, co stanowi niewątpliwie jej plus. 

Z drugiej strony jednak Ustawa przewiduje nowe, niekonstytucyj-
ne rozwiązania, sprzeczne z zasadą powszechności wyborów. Pierw-
sze z tych rozwiązań to możliwość ograniczenia udziału w wyborach 
osobom mieszkającym za granicą, ponieważ daje możliwość niezor-
ganizowania wyborów korespondencyjnych w krajach, w których ob-
ostrzenia związane z pandemią COVID-19 są zbyt surowe (art. 2 ust. 3 
Ustawy: „głosowania korespondencyjnego za granicą nie przeprowadza 
się w państwach, na terytorium których nie ma możliwości organizacyj-
nych, technicznych lub prawnych przeprowadzenia głosowania w takiej 
formie”). Postanowienie to stanowi bezpośrednie zagrożenie dla reali-
zacji zasady powszechności wyborów, ponieważ brak możliwości głoso-
wania korespondencyjnego pozbawi część wyborców przebywających za 
granicą możliwości oddania głosu w tej formie, a prawdopodobnie po-
zbawi ich całkowicie prawa głosu – niemożliwość zorganizowania głoso-
wania korespondencyjnego oznaczać może przecież także dla wielu osób 
niemożliwość głosowania w ogóle. Jednocześnie Ustawa nie przewiduje 
żadnego trybu ustalenia, kto i na podstawie jakich przesłanek decyduje 
o niemożliwości zorganizowania wyborów korespondencyjnych w da-
nym kraju. Taki brak stanowi rażące naruszenie zasady określoności 

 2 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 1998 r. (K 17/98): „Art. 228 ust. 7 
ustanawia zakaz przeprowadzania wyborów w stanach nadzwyczajnych, nawet, 
jeśli byłoby to technicznie możliwe. Takie rozwiązanie pozwala z  jednej strony 
skoncentrować wysiłki na odwróceniu zagrożeń, z  drugiej natomiast – chroni 
obywateli przed wykorzystywaniem instytucji stanów nadzwyczajnych dla mani-
pulowania procedurą wyborczą. Powszechne wybory organów władzy publicznej 
mają sens tylko w warunkach zapewniających pełną swobodę wyrażania woli wy-
borców.”
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przepisów prawa, wywodzonej z art. 2 Konstytucji. Analizowany przepis 
ponownie potwierdza, że fakt istnienia pandemii COVID-19 jest istotną 
przeszkodą w zorganizowaniu wyborów i wpływa na realizację praw 
wyborczych polskich obywateli. Oznacza to, że wybory, wbrew Konsty-
tucji, są organizowane w sytuacji materialnego stanu nadzwyczajnego.

Drugie rozwiązanie zagrażające zasadzie powszechności wybo-
rów przewiduje możliwość nieuwzględnienia części głosów oddanych 
za granicą (art. 24 Ustawy: „jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza 
nie uzyska wyników głosowania za granicą w ciągu 48 godzin od za-
kończenia głosowania w obwodach głosowania za granicą, głosowanie 
w tych obwodach uznaje się za niebyłe”). Jest całkowicie niezrozumia-
łe, dlaczego fakt niewydolności danej komisji wyborczej ma pozbawiać 
prawa głosu osoby podlegające administracyjnie tej komisji. Co więcej, 
taka sytuacja umożliwia manipulacje wyborcze – wystarczające jest,  
aby komisja działająca na obszarze, na którym mieszkają wyborcy 
o określonych preferencjach wyborczych, spóźniła się z przekazaniem 
głosów, aby te osoby pozbawić prawa wpływu na wynik wyborów. Sy-
tuacja taka jest konstytucyjnie niedopuszczalna.

Ustawa zawiera także regulacje organizacyjne, których niepełność 
lub nieprecyzyjność stanowić może przeszkodę dla realizacji zasady 
powszechności wyborów przewidzianej w art. 127 ust. 1 Konstytucji. 
Chodzi tu przykładowo o relację czasową między art. 3 ust. 2 i art. 5 
ust. 1 Ustawy. Pierwszy z nich przewiduje, że wyborca, który podlega 
obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, ma prawo zgłosić zamiar gło-
sowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów. Drugi 
gwarantuje takiemu wyborcy, że otrzyma pakiet wyborczy na 2 dni 
przed głosowaniem. Oznacza to, że do części wyborców pakiety wy-
borcze powinny zgodnie z ocenianą Ustawą dotrzeć tego samego dnia, 
w którym wyborcy ci zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego. Na-
wet znając efektywność polskich usług pocztowych, można powziąć 
wątpliwość, czy zrealizowanie tego prawnego obowiązku jest możliwe. 
Jego niezrealizowanie natomiast będzie niewątpliwie naruszeniem za-
sady powszechności wyborów. 

Podobne wątpliwości można podnieść względem postanowień art. 
4 ust. 2 Ustawy (brak wskazania, w jaki sposób wyborca otrzymuje 
informację o pozostawieniu jego zgłoszenia chęci głosowania kore-
spondencyjnego bez rozpatrzenia), czy też art. 5 ust. 6 Ustawy (termin 
jednodniowy na odebranie pakietu wyborczego niedostarczonego z po-
wodu nieobecności wyborcy w domu).  Także regulacja art. 4 ust. 1 budzi 
wątpliwości z punktu widzenia zasady powszechności wyborów – zgod-
nie z tym przepisem „urzędnik wyborczy lub konsul wzywa wyborcę 
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do uzupełnienia zgłoszenia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia 
wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub 
elektronicznej.”. Termin jednodniowy jest rażąco krótki i nie jest jasne, 
czym jest podyktowany.

Regulacje powyższe mogą doprowadzić do pozbawienia prawa gło-
sowania danej osoby, która nie uzyska na czas odpowiednich informacji, 
koniecznych do oddania głosu. Tymczasem, jak wskazuje się w literatu-
rze przedmiotu, „występowanie organizacyjnych barier uniemożliwia-
jących wyborcom oddanie głosu dowodzi, że system prawa wyborczego 
nie gwarantuje w wystarczający sposób wypełniania konstytucyjnej 
zasady powszechności wyborów”.3

3.4.2 Zasada równości

Zasada równości jako konstytucyjna zasada prawa wyborczego odnosi 
się zarówno do czynnego, jak i do biernego prawa wyborczego. Podobnie 
jak w przypadku ustawy z 6 kwietnia 2020 r., tak i w przypadku obecnie 
opiniowanej Ustawy pojawiają się wątpliwości, co do jej zgodności z Kon-
stytucją w obu tych aspektach, z tym, że obecnie opiniowana Ustawa 
w sposób o wiele dalej idący, bo aż w trzech aspektach, narusza zasadę 
równości w odniesieniu do biernego prawa wyborczego.

Podobnie jak w przypadku ustawy z 6 kwietnia 2020 r., w obecnie 
ocenianej Ustawie naruszenie zasady równości w odniesieniu do czyn-
nego prawa wyborczego wynika z niewystarczającego poziomu zabezpie-
czeń co do sposobu weryfikacji, czy pakiet wyborczy trafia rzeczywiście 
do uprawnionego wyborcy. Jak wskazano powyżej, Ustawa nie przewi-
duje weryfikacji tożsamości wyborcy, któremu przekazuje się pakiet 
wyborczy, a odpowiedzialność podmiotów dostarczających pakiet wy-
borczy kończy się w momencie dostarczenia pakietu do skrzynki pocz-
towej. Jak czytamy bowiem w art. 5 ust. 5 Ustawy: „Doręczenie pakietu 
wyborczego przesyłanego za pośrednictwem operatora wyznaczonego 
dokonywane jest przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników 
operatora wyznaczonego bezpośrednio do oddawczej skrzynki poczto-
wej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada 
użytkownik skrzynki.” 

To, że organizator wyborów nie jest w stanie zweryfikować, czy pa-
kiet wyborczy trafia do właściwej osoby, jest w sposób oczywisty zagro-
żeniem dla zasady równości wyborów, ponieważ umożliwia np. wyjęcie 

 3 M. Chrzanowski, Podstawowe zasady prawa wyborczego do organów stanowią-
cych jednostek samorządu terytorialnego, Białystok 2018, s. 102.
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pakietu wyborczego ze skrzynki pocztowej przez osobę nieuprawnioną 
i zagłosowanie za nią. Taka sytuacja stanowi naruszenie zasady równo-
ści wyborów, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu.4 Dodatkowym 
problemem jest niezauważana przez autorów Ustawy trudność, którą 
napotykają osoby przebywające w kwarantannie lub izolacji. Osoby te 
z mocy prawa nie mogą przecież opuszczać mieszkania. Tymczasem 
odbiór pakietu wyborczego ze skrzynki pocztowej, która jest umieszczo-
na poza mieszkaniem, wymaga wyjścia na zewnątrz. Tej sprzeczności 
nie usuwa możliwość poproszenia o pomoc osoby trzeciej, ponieważ po 
pierwsze dostarczenie pakietu wyborczego wyborcy przebywającemu 
na kwarantannie czy izolacji zagraża tej osobie zakażeniem, a po drugie 
powoduje to zagrożenie dla bezpieczeństwa pakietu wyborczego, ponie-
waż dostęp do niego uzyskuje osoba postronna.

Organizacja wyborów prezydenckich w oparciu o Ustawę w sposób 
rażący narusza także zasady równości w odniesieniu do biernego prawa 
wyborczego. W tym zakresie równość realizuje się przede wszystkim 
jako równość szans wyborczych5, polegająca na zapewnieniu wszyst-
kim kandydatom takich samych warunków uczestnictwa w wyścigu 
wyborczym. To rażące naruszenie równości w aspekcie biernego pra-
wa wyborczego wynika z tego, że twórcy Ustawy zakładają niezgod-
ną z Konstytucją możliwość uprzywilejowania kandydatów biorących 
udział w procesie wyborczym, który miał się zakończyć 10 maja 2020, 
względem kandydatów, którzy przystąpią do wyścigu wyborczego na 
podstawie ocenianej Ustawy.

Zasada równości szans wyborczych jest w obecnie ocenianej Ustawie 
naruszona w trzech aspektach: a) równości wymogów administracyj-
no-prawnych nałożonych na kandydatów, b) równości szans w prowa-
dzeniu kampanii oraz c) równości w zakresie finansowania kampanii. 

Zasada równości wymogów administracyjno-prawnych, którym 
podlegają kandydaci, jest naruszona dlatego, że kandydaci zarejestrowa-
ni do nieodbytych wyborów z dnia 10 maja 2020 roku nie muszą spełnić 
warunków ponownej rejestracji, choć warunkowi temu podlegają nowi 
kandydaci (art. 14 ust. 1-4 Ustawy). 

Zasada równości szans w prowadzeniu kampanii jest naruszona 
z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na nieodbycie się wybo-
rów 10 maja 2020 roku, rzeczywista kampania wyborcza prowadzona 
przez kandydatów zarejestrowanych do nieodbytych wyborów będzie 

 4 M. Chrzanowski, op. cit., s. 128.
 5 M. Jagielski, Prawo wyborcze, [w:] Polskie prawo konstytucyjne na tle porównaw-

czym, red. R.M. Małajny, Warszawa 2013, s. 266-267.
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o wiele dłuższa niż kampania nowo zarejestrowanych kandydatów.  
Po drugie, ze względu na trwające ograniczenia dotyczące zgroma-
dzeń, spowodowane pandemią COVID-19, w nowej kampanii, podobnie  
jak w kampanii przed 10 maja 2020 roku, kandydatom nie mogą zostać 
zapewnione równe warunki prowadzenia kampanii wyborczej. Natu-
ralną przewagę uzyskują kandydaci pełniący eksponowane stanowiska 
państwowe, podczas gdy prowadzenie kampanii przez innych kandyda-
tów nie jest w pełni możliwe.6 Jedynym konstytucyjnie dopuszczalnym 
sposobem usunięcia powyższych naruszeń zasady równości szans jest 
zastosowanie rozwiązania z art. 228 Konstytucji RP, czyli ogłoszenie 
stanu klęski żywiołowej, przedłużenie kadencji obecnego Prezydenta 
i zorganizowanie wyborów na równych zasadach po zakończeniu stanu 
klęski żywiołowej. W takiej sytuacji, ze względu na upływ czasu, osła-
biony zostanie także efekt kampanii prowadzonej przed nieodbytymi 
wyborami z 10 maja 2020 roku.

Zasada równości w zakresie finansowania kampanii jest naruszo-
na, ponieważ Ustawa przewiduje różne limity wydatków kampanijnych 
w przypadku kandydatów zarejestrowanych do nieodbytych wyborów 
z 10 maja 2020 r. i nowo zarejestrowanych kandydatów (art. 14 ust. 10-12 
Ustawy). Ograniczenie wydatków nowo zarejestrowanym kandydatom 
nie może być uzasadnione faktem, że ich kampania będzie krótsza (dłu-
gość kampanii nie jest relewantnym kryterium oceny jej kosztochłon-
ności, ze względu na różne strategie i formy kampanii), ani też faktem, 
że wcześniej zarejestrowani kandydaci prowadzili już kampanię przed 
nieodbytymi wyborami z 10 maja 2020 r. Ten ostatni argument świad-
czy o uprzywilejowaniu poprzednio zarejestrowanych kandydatów,  
nie może zatem uzasadniać ich dalszego uprzywilejowania 

3.4.3 Zasada tajności

W porównaniu z ustawą z 6 kwietnia 2020 r. obecnie opiniowanej Usta-
wa zapewnia o wiele dalej idącą realizację zasady tajności wyborów. 
Wynika to z faktu, że przywrócono w niej fakultatywny charakter gło-
sowania korespondencyjnego. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecz-
nictwie stwierdził, że głosowanie korespondencyjne nie stanowi samo 

 6 Jak wynika z  orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, istotnymi elementami 
zasady wolności wyborów są „autentyczna wolność wypowiedzi i  zgromadzeń, 
(…) dostępność do lokalnego rynku medialnego”, a  „jednym z  najważniejszych 
elementów wolnych wyborów jest wolna debata publiczna prowadzona podczas 
kampanii wyborczej przez wszystkich zainteresowanych obywateli” (wyrok  
z 21 lipca 2009 r., sygn. K 7/09, OTK ZU nr 7/A/2009, poz. 113.)
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z siebie naruszenia zasady tajności wyborów, właśnie dlatego, że ma 
ono charakter fakultatywny „i to na wyborcy, który wybiera taki sposób 
głosowania poza lokalem obwodowej komisji wyborczej oraz świadomie 
rezygnuje z gwarancji tajności głosowania stworzonej przez państwo, 
spoczywa obowiązek zorganizowania we własnym zakresie odpowied-
nich warunków zapewniających tajność głosowania i tajność oddania 
głosu”7. 

O ile w ustawie z 6 kwietnia 2020 r. warunek wskazany w orzecz-
nictwie Trybunału Konstytucyjnego nie został spełniony, jest on speł-
niony w omawianej Ustawie. Wyborca może wybrać sposób głosowania, 
może także samodzielnie doręczyć kartę wyborczą do komisji wyborczej,  
co zapewnia mu kontrolę nad jej tajnością. Z całą pewnością zwiększa 
to realizację zasady tajności.

W tym zakresie potencjalne zagrożenie dla realizacji zasady tajności 
może powodować kompetencja ministra właściwego do spraw zdrowia 
do zarządzenia wyborów korespondencyjnych na terenie co najmniej 
jednej gminy (art. 15 ust. 5 Ustawy). Jak wskazuję w punkcie 5 poniżej, 
wykorzystanie tej kompetencji może prowadzić do wyłącznego zasto-
sowania głosowania korespondencyjnego, co powoduje, że przestaje być 
ono fakultatywne.

3.5 Zgodność z normami Konstytucji RP dotyczącymi 
zmian przepisów wyborczych

Normy Konstytucji RP, w szczególności wyprowadzone z jej art. 2 – za-
sada zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, 
zasada ochrony interesów w toku oraz zasada odpowiedniej vacatio le-
gis – mają szczególne zastosowanie do przepisów regulujących proces 
wyborczy. Tezę tę potwierdził Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając, 
że istotne zmiany regulacji wyborczych, dokonywane później niż na 
sześć miesięcy przed wyborami, stanowią naruszenie Konstytucji RP.8 

Opiniowana Ustawa jest kolejnym rozwiązaniem legislacyjnym, 
uchwalonym w ostatnim czasie, które narusza wskazaną normę konsty-
tucyjną, zakazującą dokonywania istotnych zmian w prawie wyborczym 
później niż sześć miesięcy przed wyborami. Zmiana taka byłaby akcep-
towalna, gdyby modyfikacje prawa wyborczego, w związku z pandemią 
COVID-19 były nieistotne bądź gdyby – mimo istotności, wymuszonej 

 7 Wyrok z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt K 9/11, OTK ZU nr 6A/2011, poz. 61TK K 9/11.
 8 Wyrok z 3.11. 2006 r., K 31/06 OTK ZU nr 10/A/2006, poz. 147; wyrok z 20.07.2011 r.,  

K 9/11, OTK-A 2011, nr 6, poz. 61.
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trwającą pandemią COVID-19, umożliwiały przeprowadzenie wyborów 
z poszanowaniem zasad konstytucyjnych, chroniących czynne i bier-
ne prawo wyborcze, a jednocześnie realizowały wartość konstytucyj-
ną, jaką jest przeprowadzenie wyborów prezydenckich przed upływem 
kadencji urzędującego Prezydenta. Żadna z tych przesłanek nie jest 
w przypadku Ustawy spełniona, a samo zorganizowanie wyborów pre-
zydenckich, przy naruszeniu konstytucyjnych zasad przeprowadzania 
tych wyborów, określonych w art. 127 ust. 1 Konstytucji RP oraz zagro-
żeniu zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, nie może stanowić ultima 
ratio działań państwa.

4. Zgodność z Konstytucją kompetencji Marszałka  
 Sejmu do ustalania terminarza wyborczego

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opi-
nii Państwowej Komisji Wyborczej, ustala w postanowieniu terminy 
wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Kodeksie wybor-
czym i Ustawie. Dodatkowo, zgodnie z art. 15 ust. 4 Ustawy Marszałek 
Sejmu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia 
oraz Państwowej Komisji Wyborczej, może zmienić już ustalone ter-
miny wykonania czynności wyborczych, mając na względzie sytuację 
epidemiczną na obszarze całego kraju bądź jego części. Jeszcze osobna 
kompetencja pozwala Marszałkowi Sejmu ustalić terminy wykonania 
czynności wyborczych na terenie objętym rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia o zorganizowaniu wyborów korespondencyjnych (art. 15 ust. 6  
Ustawy).

Ustawa przyznaje zatem Marszałkowi Sejmu dalece uznaniowe 
kompetencje w zakresie wyznaczania terminów czynności wyborczych, 
a także ich późniejszej zmiany. Regulacja taka narusza zasadę pewności 
prawa (art. 2 Konstytucji RP) oraz może prowadzić do naruszenia zasa-
dy równości w zakresie biernego prawa wyborczego (zasada równości 
szans), wysłowionej w art. 127 ust. 1 Konstytucji RP, ponieważ niesie 
ze sobą ryzyko manipulacji terminami czynności wyborczych w taki 
sposób, który może być niekorzystny dla niektórych kandydatów.

Kompetencje Marszałka Sejmu w zakresie wyznaczania terminu 
wyborów, a co za tym idzie terminów innych czynności wyborczych, 
mają funkcję gwarancyjną, to jest zapewniają kandydatom możliwość 
zaplanowania swoich działań z wyprzedzeniem, a dzięki temu ich wła-
ściwego zorganizowania. Z tego względu kwestia ustalenia przez Mar-
szałka Sejmu terminu wyborów ma rangę Konstytucyjną (art. 128 ust. 2  
Konstytucji). Jak wskazuje się w literaturze, przepisy o wyznaczaniu 
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terminu wyborów, a co za tym idzie wyznaczanie innych terminów in-
nych czynności wyborczych, stanowią zabezpieczenie przed ich swo-
bodnym dopasowaniem do potrzeb politycznych.9 Regulacja zawarta 
w Ustawie nie realizuje tej funkcji gwarancyjnej.

Jak wynika z treści Ustawy, powodem tak elastycznej kompeten-
cji przyznanej Marszałkowi Sejmu, jest fakt zmieniającej się sytuacji 
epidemiologicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ponownie za-
tem organizowanie wyborów w czasie pandemii COVID-19 odbywa się 
kosztem wartości konstytucyjnych, co potwierdza tezę wcześniejszą 
o naruszeniu przez Ustawę przepisów o zakazie organizowania wybo-
rów w czasie, w którym zachodzą przesłanki stanu nadzwyczajnego.

5. Regulacja materii ustawowej w aktach  
 podustawowych lub aktach niebędących  
 źródłem prawa powszechnie obowiązującego

Konstytucja RP wymaga, aby regulacje ograniczające prawa i wolności 
obywatelskie były regulowane ustawą (art. 2 Konstytucji, art. 31 ust. 3 
Konstytucji). Wymóg ten, określający zakres tzw. materii ustawowej, ma 
na celu uniemożliwienie, aby akty o charakterze innym niż ustawa, mia-
ły decydujący wpływ na wykonywanie praw i wolności obywatelskich.

Opiniowana Ustawa tymczasem zawiera szereg postanowień, które 
delegują do rozporządzenia, a nawet uchwały Państwowej Komisji Wy-
borczej, niebędącej źródłem prawa powszechnie obowiązującego, kwe-
stie mające pierwszorzędne znaczenie dla realizacji przez wyborców ich 
praw. Przykładowo, Ustawa w art. 8 ust. 9 reguluje jedynie obowiązek 
wrzucenia do urny wyborczej kart do głosowania, wyjętych z kopert 
zwrotnych. Wszystkie inne czynności dotyczące postępowania z ko-
pertami zwrotnymi mają zostać uregulowane uchwałami Państwowej 
Komisji Wyborczej, na podstawie art. 12 ust. 3 i ust. 5. Czynności te 
tymczasem mają kluczowe znaczenie dla realizacji prawa głosu przez 
obywateli (np. sposób postępowania z kopertami zwrotnymi, które nie 
zostały właściwie zaklejone czy też zawierają nieprawidłowo wypełnio-
ne oświadczenie z danymi osobowymi) i mogą mieć decydujące znacze-
nie w przypadku późniejszych protestów wyborczych.

Ustawa przekazuje także do kompetencji ministra właściwego do 
spraw zdrowia zarządzenie, w drodze rozporządzenia, głosowania ko-
respondencyjnego na terenie co najmniej jednej gminy lub jej części 
(art. 15 ust. 5 Ustawy). Zakres przyznanej kompetencji jest niezwykle 

 9 M. Rulka, Termin wyborów na urząd Prezydenta RP PiP 8/2016, s. 40.
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szeroki, a jednocześnie nieprecyzyjnie określony. Daje ona ministrowi 
prawo zarządzenia wyborów korespondencyjnych właściwie na terenie 
całego kraju (może je zarządzić na terenie „co najmniej jednej gminy”, 
nie ma więc maksymalnego limitu), a jednocześnie nie wskazuje jasno, 
czy zarządzenie wyborów korespondencyjnych wyklucza na danym te-
renie wybory zwykłe. Należy tak zakładać, ponieważ gdyby zarządze-
nie wyborów korespondencyjnych nie wykluczało wyborów w lokalach,  
ta kompetencja nie byłaby ministrowi potrzebna: możliwość zastosowa-
nia obu form wynika wprost z Ustawy. W takiej sytuacji kompetencja 
przekazana ministrowi pozwala mu zmienić formułę wyborów na te-
rytorium Polski, co stanowi rażące naruszenie zasady nieregulowania 
materii ustawowej w aktach niższego rzędu.

6. Naruszenie zasady przyzwoitej legislacji  
 (art. 2 Konstytucji)

Ze względu na tradycyjny już pośpiech w pracach legislacyjnych na eta-
pie sejmowym, Ustawa zawiera liczne błędy techniczne i niedoróbki. 
Przykłady obejmują powtarzające się przepisy (art. 7 ust. 4 zd. ostatnie 
i art. 7 ust. 5), czy też brak wskazania ustawy, z której pochodzi powo-
łany przepis (art. 20). Ustawa zawiera także nieprawidłowe wskazanie 
podstawy prawnej w art. 21. Przepis ten odnosi się do elementów pakietu 
wyborczego, które zostały „wydrukowane przed wejściem w życie ni-
niejszej ustawy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695)” i przewiduje 
ich częściowe, dalsze wykorzystanie. Problem w tym, że powołana usta-
wa z 2 marca 2020 r. nie zawiera takiej podstawy prawnej dla druku 
elementów pakietu wyborczego.

Dodatkowo, co także stało się niechlubną tradycją legislacyjną pol-
skiego parlamentu w ostatnich latach, Ustawa nie przewiduje okresu 
vacatio legis (art. 27). Z wszystkich powyższych powodów Ustawa na-
rusza zasadę przyzwoitej legislacji, wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. 


