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dr hab. prof. UW Ryszard Piotrowski   
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego

Opinia o konstytucyjnych podstawach  
zarządzenia wyborów Prezydenta RP po 23 maja 2020 r.1

I.

1. Przedmiotem opinii jest odpowiedź na pytania dotyczące możliwo-
ści zarządzenia wyborów prezydenckich przez Marszałka Sejmu po 23 
maja 2020 r. 

Pytania te odnoszą się do sytuacji ukształtowanej przez nieprzepro-
wadzenie wyborów zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. w postano-
wieniu Marszałek Sejmu z dnia 5 lutego 2020 r. i regulowanych ustawą 
epizodyczną z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach prze-
prowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych w 2020 r.2 (dalej: pierwsza ustawa epizodyczna), 
która weszła w życie 9 maja 2020 r. Ustawa ta, obowiązująca w dniu spo-
rządzenia opinii, pozwalała na zarządzenie wyborów przez Marszałka 
Sejmu na dzień 23 maja 2020 r., to jest na dzień przypadający – jak tego 
wymaga art. 128 ust. 2 Konstytucji RP - nie później niż na 75 dni przed 
zakończeniem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej. Wąt-
pliwości, dotyczące zgodności tego rozwiązania z ustawą zasadniczą, 
skłoniły Marszałek Sejmu do skierowania stosownego wniosku do Try-
bunału Konstytucyjnego, który podjął postępowanie w tym przedmio-
cie3. Marszałek Sejmu nie skorzystała jednak z możliwości zarządzenia 
wyborów na zasadach określonych w art. 20 powołanej ustawy.

Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale podjętej w dniu 10 maja 
2020 r. stwierdziła, że w zarządzonych wyborach „brak było możli-
wości głosowania na kandydatów”4. W uchwale uznano, że ten fakt 
„równoważny jest w skutkach” z „przewidzianym w art. 293 § 3” Ko-
deksu wyborczego „brakiem możliwości głosowania ze względu na brak 

 1 Opinia z dnia 30 maja 2020 r.
 2 Dz.U. z 2020 r. poz. 827
 3 Sprawa o sygn. K 6/20.
 4 Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r.
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kandydatów”. Konsekwencje uchwały nie są jasne, o czym świadczy uza-
sadnienie postanowienia Sądu Najwyższego w przedmiocie tej uchwały5, 
w którym stwierdzono, że uchwała „umożliwia dokończenie procesu wy-
borczego, który się nie odbył” (s. 2); jednocześnie jednak Sąd Najwyższy 
stwierdził: „Wskazać także należy, że w związku z ww. uchwałą, która 
jest niezaskarżalna, proces wyborczy dotyczący wyborów Prezydenta 
RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. został zakończony (...)” (s. 3).

12 maja 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach 
organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych 
w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego, przekazaną 
do Senatu. Ustawa ta (dalej: ustawa przekazana do Senatu), stanowi, 
że w odniesieniu do zasad i trybu organizacji wyborów Prezydenta RP 
zarządzonych w 2020 r., „w związku z ogłoszonym stanem epidemii na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, Kodeks wyborczy stosuje się od-
powiednio w zakresie w tej ustawie nieuregulowanym. Wprowadza się 
tym samym kolejną regulację epizodyczną, która uchyla obowiązującą 
obecnie pierwszą ustawę epizodyczną. W myśl art. 15 ust. 1 przekazanej 
do Senatu ustawy Marszałek Sejmu ustala termin wyborów w postano-
wieniu o ich zarządzeniu, przy czym „terminów wykonania czynno-
ści wyborczych” wskazanych w Kodeksie wyborczym „nie stosuje się”. 
O ile ustawodawca mógłby wyłączyć stosowanie Kodeksu wyborczego 
do określenia terminu wykonania tej czynności wyborczej, jaką jest za-
rządzenie wyborów, co może budzić wątpliwości natury konstytucyjnej, 
sygnalizowane we wspomnianym wniosku Marszałek Sejmu do Try-
bunału Konstytucyjnego, to jednak ustawodawca nie może wyłączyć 
stosowania w tym zakresie ustawy zasadniczej.

Konstytucja RP ogranicza rolę Marszałka Sejmu jedynie do wykona-
nia tego zadania, jakim jest zarządzenie wyborów wtedy, kiedy Konsty-
tucja tego wymaga i do zmiany postanowienia o zarządzeniu wyborów 
w przypadkach, w których Konstytucja na to pozwala.

2. Nieprzeprowadzenie wyborów prezydenckich i odkładanie ich prze-
prowadzenia jest postrzegane jako objaw kryzysu ustrojowego. Zaintere-
sowanie wyborami jest znaczne i wiąże się z oczekiwaniem, że przyniosą 
one doniosłe rozstrzygnięcie, co czyni je koniecznością polityczną. Trwa-
jąca już dłuższy czas kampania wyborcza i towarzysząca jej rywali-
zacja oraz konieczność stałej mobilizacji elektoratów poszczególnych 
kandydatów wzmacnia polityczne konflikty w kraju, co może utrud-
niać rozwiązywanie wielu problemów spowodowanych przez epidemię. 

 5 Sygn. akt I NSW 23/20.
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Wydaje się, że kandydaci oraz wspierające ich ugrupowania dostrzegają 
potencjalnie negatywny wpływ przedłużania kampanii na osiągnięcie 
sukcesu. Często powtarzane jest w wypowiedziach kandydatów hasło 
„Idziemy na wybory”, w którym każdy z nich widzi zapowiedź własnego 
zwycięstwa. Rywalizacja wyborcza usuwa jednak z pola widzenia pro-
blem standardów, według których wybory mają przebiegać. 

Dystans wobec reguł znajduje wyraz w tezie, że skoro prawo nie 
przewiduje nieprzeprowadzania wyborów, to i nie reguluje sytuacji 
wskutek tego powstałej. Często powtarzane jest twierdzenie, że mamy 
chaos prawny. Trzeba zatem tworzyć reguły ad hoc, ponieważ znajdu-
jemy się i tak w stanie niepewności reguł, a to oznacza nawet akcepta-
cję „najmniejszego zła”, jak niekiedy bywa określana wspomniana już 
uchwała Państwowej Komisji Wyborczej. A więc realizm i pragmatyzm 
usprawiedliwiają rezygnację z konstytucyjnej ortodoksji. Prawnik po-
winien przecież brać po uwagę skutki swoich rozstrzygnięć. Przewaga 
polityki nad prawem jest czymś zwyczajnym w naszej praktyce ustro-
jowej. Będzie tak zapewne i tym razem.

Przedmiotem niniejszej opinii są jednak problemy prawne. Wzor-
cem dla ich rozstrzygnięcia nie są racje i emocje polityczne, ale przepisy 
Konstytucji oraz Kodeksu wyborczego.

II.

Stanowiące przedmiot opinii pytania dotyczą zagadnienia konsty-
tucyjnych ograniczeń możliwości zarządzania wyborów prezydenckich 
przez Marszałka Sejmu. Problem ten rozpatrywany jest w opinii w od-
powiedziach na następujące pytania:

Pytanie 1: Czy art. 293 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wy-
borczy, ustanawia odrębną od regulacji konstytucyjnych, i niesprzeczną 
z nimi, podstawę zarządzenia przez Marszałka Sejmu wyborów prezy-
denckich? [Pytanie autorstwa senatora Kazimierza Ujazdowskiego] 

Art. 293 Kodeksu wyborczego stanowi, że jeżeli w wyborach głoso-
wanie miałoby być przeprowadzone tylko na jednego kandydata, albo 
gdyby brakowało kandydatów, Państwowa Komisja Wyborcza stwier-
dza ten fakt w drodze uchwały, którą przekazuje Marszałkowi Sejmu, 
podaje do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw RP. Mar-
szałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14 dniu od 
dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku 
Ustaw RP.
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W myśl Konstytucji RP Marszałek Sejmu zarządza wybory Prezy-
denta RP: 1) przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta w ter-
minie w Konstytucji wskazanym (art. 128 ust. 2); 2) w razie opróżnienia 
urzędu Prezydenta (art. 128 ust. 2); 3) w razie stwierdzenia nieważności 
wyboru Prezydenta (art. 129 ust. 3). 

Wyjątkowo, w razie wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczaj-
nych wybory mogą się odbyć dopiero po upływie 90 dni od jego za-
kończenia, a kadencja urzędującego Prezydenta ulega odpowiedniemu 
przedłużeniu (art. 228 ust. 7 Konstytucji).

Konstytucja nie przewiduje innych przypadków zarządzania wy-
borów Prezydenta przez Marszałka Sejmu.

Oznacza to, że przedmiotowy przepis Kodeksu Wyborczego usta-
nawia odrębną od regulacji konstytucyjnych podstawę zarządzenia 
wyborów Prezydenta. Przepis ten odzwierciedla przekonanie ustawo-
dawcy, że Marszałek Sejmu nie może zarządzić wyborów Prezydenta bez 
podstawy konstytucyjnej lub ustawowej. Postanowienie o zarządzeniu 
wyborów nie może mieć podstawy w stanie faktycznym, uzasadniają-
cym konieczność ich zarządzenia, ale musi znajdować umocowanie co 
najmniej w ustawie obowiązującej w czasie wydania postanowienia. 

Art. 293 Kodeksu wyborczego spotkał się z pozytywną oceną doktryny. 
Wskazano, że sytuacja, w której w wyborach prezydenckich zgłosił się jeden 
kandydat, bądź brak było w ogóle kandydatów lub w II turze głosowania 
pozostał jeden kandydat, bądź nie został żaden z kandydatów, jest „mało 
prawdopodobna, ale dobrze, że ustawodawca kompleksowo regulując wybo-
ry prezydenckie przewidział i przypadki wyjątkowe”6. Jeżeli z tych właśnie 
względów wyborów nie przeprowadza się, to „uruchamia się procedurę 
stosowaną w przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta RP”7.

Stworzona w ten sposób ustawowa podstawa zarządzenia wyborów 
Prezydenta nie jest sprzeczna z Konstytucją. Mamy bowiem do czynie-
nia z określeniem w ustawie kompetencji Marszałka Sejmu pochodnej 
w stosunku do już istniejącej i wykorzystanej. Chodzi przecież o po-
nowne zarządzenie wyborów wskutek braku rezultatów tych, które już 
zostały zarządzone. Na mocy tego przepisu Marszałek Sejmu nie zarzą-
dza wyborów poza regułami konstytucyjnymi, a jedynie kontynuuje 
przedsięwzięcie, które wykonując konstytucyjny obowiązek rozpoczął 
i które nie zostało doprowadzone do skutku z przyczyn od Marszałka 
Sejmu niezależnych.

 6 Tak B. Banaszak: Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 483.
 7 Tak S. J. Jaworski: uwagi do art. 293, w: K. W. Czaplicki, B. Dauter, S. J. Jaworski,  

A. Kisielewicz, F. Rymarz: Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 640.
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Pytanie 2: Czy Państwowa Komisja Wyborcza, podejmując uchwałę 
nr 129/2020 z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku moż-
liwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej i przywołując art. 293 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
Kodeks wyborczy, wskazała właściwą podstawę do wydania tej uchwa-
ły? [Pytanie autorstwa senatora Kazimierza Ujazdowskiego]

Zgodnie z art. 161 § 3 Kodeksu wyborczego Państwowa Komisja 
Wyborcza podejmuje uchwały w zakresie swoich ustawowych upraw-
nień. Jako podstawę podjęcia uchwały nr 129/2020 wskazano art. 293 
§ 1 w związku z § 3 oraz w związku z art. 160 § 1 pkt 1 Kodeksu wybor-
czego. Art. 293 Kodeksu wyborczego dotyczy przypadku braku kandy-
datów w wyborach, a art. 160 § 1 pkt 1 stanowi, że Państwowa Komisja 
Wyborcza sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego. 
Żaden z tych przepisów nie daje Państwowej Komisji Wyborczej prawa 
do podjęcia uchwały uruchamiającej procedurę zarządzenia przez Mar-
szałka Sejmu wyborów według reguł przewidzianych dla opróżnienia 
urzędu Prezydenta, ponieważ ani nie brakowało kandydatów, ani urząd 
Prezydenta nie był opróżniony w czasie podejmowania uchwały.

Państwowa Komisja Wyborcza mogłaby podjąć uchwałę nr 129/2020 
jedynie wtedy, gdyby w Kodeksie wyborczym znajdował się następujący 
przepis:

Jeżeli w wyborach Prezydenta brak było możliwości głosowania na kan-
dydatów, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza ten fakt w drodze uchwa-
ły, którą przekazuje Marszałkowi Sejmu, podaje do publicznej wiadomości 
i ogłasza w Dzienniku Ustaw RP. Marszałek Sejmu ponownie zarządza wy-
bory nie później niż w 14 dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Ko-
misji Wyborczej w Dzienniku Ustaw RP i wyznacza datę wyborów na dzień 
wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Brak tego przepisu w Kodeksie wyborczym oznacza, że Państwo-
wa Komisja Wyborcza stworzyła sobie, w drodze wykładni przepisów 
Kodeksu wyborczego, pozakonstytucyjną i pozaustawową podstawę 
kompetencyjną do podjęcia przedmiotowej uchwały w zakresie, w jakim 
kompetencja Komisji wykracza poza stwierdzenie faktu braku możli-
wości głosowania na kandydatów. 

A zatem Państwowa Komisja Wyborcza, podejmując uchwałę nr 
129/2020 z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwo-
ści głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej i przywołując art. 293 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy, nie wskazała właściwej podstawy do wydania tej uchwały; 
w Kodeksie wyborczym brak takiej podstawy.
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Pytanie 3: Zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji RP wybory Prezy-
denta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu: 

1) „na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później 
niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta 
Rzeczypospolitej”,

2) „a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej nie 
później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wy-
znaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający 
w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów”.

Z kolei art. 131 ust. 2 Konstytucji RP mówi o pięciu przypadkach, 
w których Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego 
Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rze-
czypospolitej. W związku z tym powstaje pytanie, czy opróżnienie 
urzędu, o którym mowa w art. 128 ust. 2 Konstytucji, w wyodręb-
nionym powyżej pkt 2, obejmuje tylko pięć przypadków opróż-
nienia urzędu wskazanych w art. 131 ust. 2, a zatem tylko w tych 
przypadkach Marszałek Sejmu może zarządzić wybory w trybie 
art. 128 ust. 2, czy też opróżnienie urzędu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej, uprawniające Marszałka Sejmu do zarządzenia wyborów 
może być spowodowane innymi okolicznościami, niż te, o któ-
rych mowa w art. 128 ust. 2? Oznaczałoby to, że liczba przypad-
ków, w których Marszałek Sejmu wykonuje tymczasowo obowiązki 
Prezydenta jest limitowana tylko do pięciu przyczyn opróżnienia 
urzędu (brak tu przepisu – pkt 6 – mówiącego, że wykonuje je tak-
że w razie, „opróżnienia urzędu z innych przyczyn”), natomiast 
liczba przypadków opróżnienia urzędu, uprawniających Marszał-
ka do zarządzenia wyborów Prezydenta, nie jest przez Konstytucję 
limitowana. 

[Pytanie autorstwa senatora Marka Borowskiego]

Opróżnienie urzędu Prezydenta, o którym mowa w art. 128 ust. 2 
Konstytucji, obejmuje nie tylko pięć przypadków wskazanych w art. 
131 ust. 2 Konstytucji, ale także szósty przypadek, którym jest zakoń-
czenie kadencji urzędującego Prezydenta.

W myśl art. 127 ust. 2 Konstytucji Prezydent wybierany jest na 
pięcioletnią kadencję. Zgodnie z art. 128 ust. 1 Konstytucji kadencja 
Prezydenta rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu. Zakoń-
czenie kadencji następuje w ostatnim dniu urzędowania Prezydenta 
z chwilą złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta (art. 
291 § 2 Kodeksu wyborczego). Jednak skoro nowo wybrany Prezydent 
nie obejmie urzędu po wyborze, to w myśl art. 131 ust. 2 Konstytucji, 
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obowiązki Prezydenta wykonuje Marszałek Sejmu, ponieważ kadencja 
urzędującego Prezydenta co do zasady kończy się w ostatnim dniu jego 
urzędowania8. 

Konstytucja nie definiuje pojęcia kadencji. Jest to zatem pojęcie 
zastane. Koncepcja pojęć zastanych ma istotne znaczenie w procesie 
wykładni Konstytucji9. W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytu-
cyjnego oraz poglądów doktryny Konstytucja, nie ustalając znaczenia 
wielu zastosowanych w niej pojęć, nawiązuje do ich dotychczasowego 
sensu, który - zależąc od poglądów uczonych i kształtu praktyki - wy-
nika „z tradycji, doktryny i orzecznictwa, a także ze sposobu rozumie-
nia (...) w prawie dotychczas obowiązującym”10. Chodzi zatem o takie 
znaczenie, jakie „od dawna ukształtowało się w Polsce na tle poglądów 
doktryny i orzecznictwa”11. Pojęcia zastane, odwołujące się zwłaszcza 
do wartości zastanych12, a także zawartych w Konstytucji klauzul ge-
neralnych, sprzyjają znajdującej wyraz w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego tendencji do odwoływania się do wcześniejszych ju-
dykatów, stabilizującej linię orzeczniczą13. Ukształtowana interpretacja 
pojęć zastanych „założonych przez ustrojodawcę jako dane”14 nadaje sens 
ustawie zasadniczej, co wskazuje na szczególne znaczenie paradygma-
tu wykładni15 tych pojęć i jego zgodności z Konstytucją. Obok koncepcji 
pojęć zastanych w procesie interpretacji ustawy zasadniczej znajduje 
zastosowanie zasada, zgodnie z którą pojęcia konstytucyjne mają au-
tonomiczny charakter, a rozumienie określonego terminu przez usta-
wodawcę nie może wiązać organów państwowych przy interpretacji 
Konstytucji. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego „odczytanie sensu  
i znaczenia przepisu wskazanego jako wzorzec konstytucyjny musi bo-
wiem być dokonane w świetle pojęć, instytucji i mechanizmów samej 

 8 W doktrynie wskazano, że niewielka, kilkudniowa tolerancja, przedłużająca nieco 
kadencję pięcioletnią, wydaje się dopuszczalna. Tak P. Sarnecki: uwagi do art. 128, 
w: L. Garlicki, red.: Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 1999, t. I, s. 1.

 9 Por. R. Piotrowski: Pojęcia zastane w Konstytucji RP. Dylematy teorii i praktyki, 
w: T. Giaro, red.: Źródła prawa. Teoria i praktyka, Warszawa 2016.

 10 Tak w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 24/04.
 11 Tak L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2019, s. 149.
 12 Por. P. Winczorek: Konstytucja i wartości, w: J. Trzciński, red.: Charakter i struk-

tura norm konstytucji, Warszawa 1997, s. 41. 
 13 Por. T. Stawecki, J. Winczorek, red.: Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, ar-

gumenty, Warszawa 2014.
 14 Por. S. Wronkowska: O niektórych osobliwościach konstytucji i  jej interpretacji, 

w: M. Smolak, red.: Wykładnia Konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, War-
szawa 2016, s. 15.

 15 Ibidem.
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Konstytucji”16, ponieważ pojęcia konstytucyjne „nie stanowią mecha-
nicznej transpozycji konstrukcji normatywnych istniejących na gruncie 
ustawodawstwa zwykłego”17. 

W doktrynie pojecie kadencji jest rozumiane jako określony przez 
prawo okres pełnienia funkcji bądź urzędu przez wybierany organ18. 
W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego kadencyjny cha-
rakter „jest oczywistą konsekwencją wybieralności, można go więc 
uznać za konstytucyjnie konieczną cechę” organu pochodzącego z wy-
borów19. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego kadencyjność oznacza  
„nadanie pełnomocnictwom danego organu z góry znanych ram cza-
sowych”; w odniesieniu do tych organów, których wybór dokonywany 
jest bezpośrednio przez wyborców „ogólne konsekwencje zasady ka-
dencyjności splatają się (...) z obowiązkiem szanowania woli wyborców 
wyrażonej w demokratycznym akcie głosowania”20. 

Rozumienie zastanego pojęcia kadencji w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego ma zasadnicze znaczenie dla sformułowania odpowie-
dzi na pytanie stanowiące przedmiot niniejszej opinii. Trybunał uznał 
bowiem za szczególnie istotne powiązanie pojęcia kadencji z prawami 
politycznymi obywateli w demokratycznym państwie prawnym. Ten 
właśnie związek stanowi przesłankę wykładni Konstytucji, nieodzownej 
dla sformułowania odpowiedzi. Według Trybunału Konstytucyjnego 
„Podstawowym celem praw wyborczych w demokratycznym państwie 
jest umożliwienie obywatelom udziału w kierowaniu sprawami publicz-
nymi. Niezbędnym warunkiem dla realizacji tego celu jest zapewnienie, 
aby wybory odbywały się okresowo, w określonych przez prawo termi-
nach. Ustalając treść zasady kadencyjności należy zatem mieć na wzglę-
dzie jej funkcje w zakresie realizacji praw politycznych obywateli”21. 

W świetle stanowiska Trybunału na treść zasady kadencyjności 
„składają się przede wszystkim trzy podstawowe elementy. Rozważana 
zasada oznacza, po pierwsze, nakaz nadania pełnomocnictwom dane-
go organu z góry oznaczonych ram czasowych. Po drugie, wymienione 
ramy czasowe nie mogą przekroczyć pewnych rozsądnych granic. Po 
trzecie, kadencyjność oznacza nakaz ustanowienia regulacji prawnych, 
które zapewnią ukonstytuowanie się nowo wybranego organu tak, aby 

 16 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 20/02. 
 17 Ibidem.
 18 Tak przykładowo K. Skotnicki: Kadencja, w: B. Hołyst, red.: Wielka Encyklopedia 

Prawa, t. VI, Warszawa 2016, s. 115.
 19 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 29/95.
 20 Ibidem.
 21 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 17/98.
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mógł on rozpocząć wykonywanie swoich funkcji bez nadmiernej zwłoki, 
po zakończeniu poprzedniej kadencji”22. 

Jeżeli w dniu zakończenia kadencji urzędującego Prezydenta nie na-
stąpi objęcie urzędu przez nowo wybranego Prezydenta, to ma miejsce 
opróżnienie urzędu Prezydenta. Przypadek ten nie został wymieniony 
w art. 131 ust. 2 Konstytucji, ale jest w Konstytucji określony ze względu 
na kadencyjność urzędu Prezydenta.

Ponadto, jak to przedstawiłem w  wypowiedzi23 na posiedzeniu 
Komisji w dniu 4 maja 2020 roku, Konstytucja wyklucza taką inter-
pretację, która prowadziłaby do paraliżu funkcjonowania władz pu-
blicznych wskutek uznania, że akceptowalna jest sytuacja, w której 
zgodnie z ustawą zasadniczą urząd Prezydenta pozostaje nieobsadzo-
ny. A zatem w szczególności ustawy uchwalone przez parlament nie 
mogą zostać ogłoszone, ponieważ nie można zakończyć postępowania 
ustawodawczego. Paradygmatem ustroju demokratycznego staje się pra-
wo do posiadania praw24 – bezskuteczne jednak bez możliwości zakoń-
czenia postępowania ustawodawczego. Tego rodzaju stan byłby nie do 
pogodzenia z  zasadą demokratycznego państwa prawnego, ponieważ 
dopuszczono by do sytuacji, w której zgodnie z prawem nie można sku-
tecznie stanowić prawa. Nieobsadzenie urzędu Prezydenta stwarzałoby 
zagrożenie dla zdolności Rzeczypospolitej do wypełniania obowiązków 
określonych w art. 5 Konstytucji, a w szczególności - strzeżenia niepod-
ległości i nienaruszalności terytorium oraz zapewnienia wolności i praw 
człowieka i obywatela, a także bezpieczeństwa obywateli. Należy zatem 
wykluczyć wykładnię Konstytucji prowadzącą do uznania, że zgodny 
z ustawą zasadniczą byłby stan, w którym urząd Prezydenta pozostaje 
nieobsadzony, a jednocześnie nie istnieje organ powołany do wypełnia-
nia obowiązków Prezydenta do czasu wyboru następcy.

Wykładnia Konstytucji, polegająca na uznaniu, że jeśli do dnia 
upływu kadencji urzędującego Prezydenta nie zostaną przeprowa-
dzone wybory prezydenckie oraz nie zostanie do tego czasu wpro-
wadzony stan nadzwyczajny na terytorium RP, to urząd Prezydenta 
pozostaje nieobsadzony, sprowadza nie tylko ryzyko blokady wła-
dzy ustawodawczej i wymienione już zagrożenia suwerenności pań-
stwa oraz bezpieczeństwa jego mieszkańców (w tym brak możliwości 
wprowadzenia stanu wojennego i wyjątkowego). Nieobsadzenie urzę-
du Prezydenta, nawet na okres przeprowadzenia wyborów, który 

 22 Ibidem.
 23 Por. https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,8625,2.html
 24 Por. S. Rodota: Il diritto di avere diritti, Roma – Bari 2012, s. 41 i nast. 
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może się przecież przedłużyć, powoduje blokadę procesu tworzenia 
rządu, co ma zasadnicze znaczenie dla realizacji funkcji kontrolnej 
i kreacyjnej Sejmu, a zwłaszcza dla jego zdolności do skutecznego 
wyrażenia rządowi konstruktywnego wotum nieufności. W szczegól-
ności nieobsadzenie urzędu Prezydenta pozbawia premiera możliwo-
ści złożenia dymisji Rady Ministrów. A zatem nieobsadzenie urzędu 
Prezydenta pociąga za sobą dysfunkcjonalne następstwa, których 
nie sposób pogodzić z zasadą zapewnienia rzetelności i sprawności 
funkcjonowania władzy.

Konstytucja stanowi, że urząd Prezydenta ma charakter kadencyjny. 
Kadencja może być przedłużona tylko ze względu na stan nadzwyczaj-
ny. Nie można zatem uznać, że mimo upływu kadencji Prezydent nadal 
sprawuje swój urząd, jeśli nie dokonano wyboru następcy. Zachowanie 
ciągłości władzy jest wartością konstytucyjną. Prezydent jest, według 
art. 126 ust. 1 Konstytucji,  gwarantem ciągłości władzy państwowej, 
jednak tylko dopóty, dopóki jest Prezydentem, a zatem jedynie do końca 
kadencji. Konstytucja zakłada przekazanie urzędu następcy wybrane-
mu w okresie kadencji urzędującego Prezydenta i nie przewiduje okresu 
interregnum, a wobec tego nie wskazuje także wprost interrexa. Wska-
zania tej właśnie osoby dotyczą pytania stanowiące przedmiot opinii.

W moim przekonaniu najbliższe zasadom i wartościom konsty-
tucyjnym, przepisom Konstytucji oraz dotychczasowej praktyce ich 
stosowania jest uznanie, że w świetle Konstytucji RP to Marszałek 
Sejmu przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie 
upływu kadencji urzędującego Prezydenta, przy założeniu, że do dnia 
upływu kadencji nie zostaną przeprowadzone wybory prezydenckie 
oraz nie zostanie do tego czasu wprowadzony stan nadzwyczajny na 
terytorium RP. 

Marszałek Sejmu dysponuje mandatem demokratycznym, w isto-
cie podwójnym, ponieważ udzielono go i w wyborach parlamentarnych 
i w wyborach na urząd Marszałka, przeprowadzonych w Izbie poselskiej. 
Przepisy ustawy zasadniczej powierzają Marszałkowi Sejmu kompe-
tencje o charakterze zewnętrznym wobec Izby poselskiej25. Konstytu-
cja czyni Marszałka Sejmu osobą zaufania publicznego, nakazując, by 
strzegł praw Sejmu (art. 110 ust. 2 Konstytucji), a więc zarówno praw 
większości, jak i opozycji. Prawa Sejmu są w szczególności związane 
z postępowaniem ustawodawczym – Sejm ma prawo, by postępowanie 
to było doprowadzone do zgodnego z Konstytucją finału.  Prawa Sejmu 

 25 Tak E. Gierach: uwagi do art. 110, w: M. Safjan, L. Bosek, red.: Konstytucja RP. 
Komentarz, t. II, Warszawa 2016, s. 379.
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dotyczą także konsekwencji pociągnięcia rządu do odpowiedzialności 
politycznej, o których była już mowa, jak również zapewnienia przez 
Rzeczpospolitą realizacji jej obowiązków określonych w art. 5 Konsty-
tucji RP. Na mocy szczegółowych przepisów Konstytucji to Marszałek 
Sejmu tymczasowo przejmuje obowiązki urzędującego Prezydenta, gdy 
ten nie może przejściowo sprawować urzędu (art. 131 ust. 1). Ponadto 
Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta, 
wykonuje obowiązki Prezydenta w przypadkach wskazanych w art. 131 
ust. 2 Konstytucji. Dlatego też, mimo braku w Konstytucji konkretne-
go przepisu w tym przedmiocie, Marszałek Sejmu jest legitymowany 
do wykonywania obowiązków Prezydenta, jeśli kadencja urzędującego 
Prezydenta dobiegnie końca, przy założeniu, że do dnia upływu kadencji 
nie zostaną przeprowadzone wybory prezydenckie oraz nie zostanie do 
tego czasu wprowadzony stan nadzwyczajny na terytorium RP. Znajdu-
ją tu zastosowanie przepisy art. 131 ust. 3 i 4 Konstytucji RP. A zatem, 
jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta, 
obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu. Osoba wykonująca obowiązki 
Prezydenta RP nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu. 

Marszałek Sejmu podejmuje wykonywanie obowiązków Prezydenta 
przy założeniu, że do dnia upływu kadencji nie zostaną przeprowadzo-
ne wybory prezydenckie oraz nie zostanie do tego czasu wprowadzony 
stan nadzwyczajny na terytorium RP.  Powinien zatem niezwłocznie 
po stwierdzeniu, że podejmuje wykonywanie obowiązków Prezydenta, 
wydać postanowienie o zarządzeniu wyborów i wyznaczyć ich datę na 
dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia 
wyborów, w taki sposób, aby było możliwe zrealizowanie kalendarza wy-
borczego ze wszystkimi czynnościami przewidzianymi w Kodeksie wy-
borczym. Okres 60 dni jest w tym przypadku właściwy, ponieważ mamy 
do czynienia z sytuacją funkcjonalnie zbliżoną do zarządzenia wyborów 
wskutek opróżnienia urzędu Prezydenta, o którym mowa w art. 128 ust. 
2 Konstytucji. Marszałek Sejmu nie powinien wykonywać obowiązków 
Prezydenta dłużej niż to jest konstytucyjnie niezbędne.

Może się również okazać, że do dnia ukończenia kadencji urzędu-
jącego Prezydenta wybory zarządzone w odpowiednim czasie jeszcze 
trwają, a to dlatego, że wskutek stwierdzenia nieważności wyborów 
przez Sąd Najwyższy (art. 325 § 1 Kodeksu wyborczego) Marszałek Sej-
mu postanowił o nowych wyborach (art. 325 § 2 Kodeksu wyborczego). 
W toku przeprowadzania tych nowych wyborów może upłynąć kadencja 
urzędującego Prezydenta. W takim przypadku Marszałek Sejmu po-
dejmuje wykonywanie obowiązków Prezydenta. W myśl art. 320 Ko-
deksu wyborczego, nie później niż 14 dnia po podaniu do publicznej 



wiadomości wyników wyborów, Państwowa Komisja Wyborcza prześle 
Marszałkowi Sejmu sprawozdanie z wyniku wyborów. Niezwłocznie 
po otrzymaniu tego sprawozdania Marszałek Sejmu powinien zwołać  
Zgromadzenie Narodowe, podczas którego nowo wybrany Prezydent 
złoży przysięgę (art. 291 § 1 Kodeksu wyborczego). 

Wykładnia Konstytucji RP, stanowiąca podstawę uznania właści-
wości Marszałka Sejmu do wykonywania obowiązków Prezydenta RP 
po zakończeniu jego kadencji, znajduje oparcie w zasadach i wartościach 
konstytucyjnych, a ponadto nie pozostaje w sprzeczności z żadnym prze-
pisem Konstytucji RP i znajduje oparcie tak w art. 110 ust. 2, jak i 131 
Konstytucji RP. Niedopuszczalność tego rodzaju wykładni nie wynika 
z przepisu Konstytucji ani ustawy.

Liczba przypadków opróżnienia urzędu Prezydenta jest ograni-
czona do wskazanych w art. 131 ust. 2 Konstytucji oraz do przypadku 
zakończenia kadencji wynikającego z art. 127 ust. 2 w związku z art. 
128 ust. 1 Konstytucji. Ma to znaczenie gwarancyjne – służy wyeli-
minowaniu ryzyka zakończenia urzędowania Prezydenta w  trybie 
pozakonstytucyjnym. 

Pytanie 4 : Czy w świetle postanowień art. 128 ust.2. Konstytucji 
prawnie dopuszczalne jest zarządzenie przez Marszałka Sejmu wybo-
rów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień przypadający pomię-
dzy 23 maja 2020 (75 dni przed upływem kadencji Prezydenta RP), a 6 
sierpnia 2020 (upływ kadencji Prezydenta RP) ? Czy istnieje jakaś inna 
podstawa prawna, umożliwiająca zarządzenie wyborów w tym czasie 
przez Marszałka Sejmu?

[Pytanie autorstwa wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej 
i wicemarszałka Michała Kamińskiego]

W świetle art. 128 ust. 2 Konstytucji dopuszczalne jest zarządze-
nie wyborów Prezydenta przez Marszałka Sejmu w  następujących 
przypadkach: 
1) przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta w  terminie 

w Konstytucji wskazanym;
2) w razie opróżnienia urzędu Prezydenta.

Ponadto, zgodnie z art. 129 ust. 3 Konstytucji, w razie stwierdzenia 
nieważności wyboru Prezydenta zarządza się nowe wybory na zasadach 
przewidzianych dla opróżnienia urzędu Prezydenta. 

Należy stwierdzić, że dzień, na który Marszałek Sejmu mógł za-
rządzić wybory Prezydenta w związku z upływem kadencji (23 maja 
2020 roku), już minął. A zatem zarządzenie wyborów w związku z upły-
wem kadencji po tej dacie nie jest możliwe. Jedynie opróżnienie urzędu 
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Prezydenta w okresie pomiędzy 23 maja 2010 roku a 6 sierpnia 2020 roku 
(zakończenie kadencji) może spowodować, że Marszałek Sejmu zarządzi 
wybory nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wy-
znaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 
60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Jeżeli opróżnienie urzędu Prezydenta nie nastąpi przed zakończe-
niem jego kadencji, to Marszałek Sejmu niezwłocznie po stwierdzeniu, 
że podejmuje wykonywanie obowiązków Prezydenta, powinien wydać 
postanowienie o zarządzeniu wyborów i wyznaczyć ich datę na dzień 
wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia 
wyborów, w taki sposób, aby było możliwe zrealizowanie kalendarza 
wyborczego ze wszystkimi czynnościami przewidzianymi w Kodeksie 
wyborczym.

W Konstytucji nie ma innej aniżeli art. 128 ust. 2 podstawy prawnej 
umożliwiającej zarządzenie wyborów Prezydenta pomiędzy 23 maja a 6 
sierpnia 2020 roku. A zatem zgodnie z Konstytucją można zarządzić 
wybory po upływie kadencji, względnie na skutek zrzeczenia się urzędu 
przez Prezydenta przed upływem kadencji. Możliwe jest także przedłu-
żenie kadencji po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. 

Pytanie 5 : Czy w przypadku, gdyby wybory Prezydenta RP odbyły 
się w czasie wskazanym w pytaniu 4, istnieje ryzyko złożenia skutecz-
nego (skutkującego stwierdzeniem nieważności wyboru Prezydenta RP 
przez Sąd Najwyższy na podstawie art. 324 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. – Kodeks wyborczy) protestu wyborczego? [Pytanie autorstwa 
wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej i wicemarszałka Michała 
Kamińskiego]

Gdyby wybory Prezydenta RP odbyły się w  okresie pomiędzy 
23 maja 2020 roku a 6 sierpnia 2020 roku, to nastąpiłoby naruszenie 
art. 128 ust. 2 Konstytucji dotyczącego zarządzenia wyborów. 

W myśl art. 324 § 1 Kodeksu wyborczego Sąd Najwyższy rozstrzyga 
o ważności wyboru Prezydenta RP po rozpoznaniu protestów. Zgodnie 
z art. 82 § 1 Kodeksu wyborczego protest wyborczy może być wniesiony 
z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom lub naru-
szenia przepisów Kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników 
głosowania lub wyniku wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

Skoro ustawa przekazana do Senatu zakłada odpowiednie stosowa-
nie Kodeksu wyborczego, to mimo jej obowiązywania protest z powodu 
naruszenia przepisów Kodeksu będzie dopuszczalny. Ustawa przekaza-
na do Senatu przewiduje w art. 15 ust. 1, że postanowienie o zarządzeniu 
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wyborów wydaje Marszałek Sejmu, ale nie określa terminu wydania 
tego postanowienia. Oznacza to, że odpowiednie zastosowanie znajdzie 
art. 289 § 1 Kodeksu wyborczego, który powtarza przepis art. 128 ust. 2 
Konstytucji. Jednakże, w świetle art. 128 ust. 2 Konstytucji zarządzenie 
wyborów na dzień pomiędzy 23 maja 2020 roku a 6 sierpnia 2020 roku 
nie jest dopuszczalne, jeżeli nie nastąpi opróżnienie urzędu Prezyden-
ta. Z tego względu przeprowadzenie głosowania w dniu wyznaczonym  
w postanowieniu Marszałek Sejmu nieopartym na przepisie art. 128 ust. 
2 Konstytucji naruszy przepisy Kodeksu dotyczące głosowania.

Ponadto, skoro ustawa przekazana do Senatu nie określa zasad wy-
boru Prezydenta, to znajdzie odpowiednie zastosowanie przepis art. 
287 Kodeksu wyborczego, w myśl którego wybory Prezydenta są po-
wszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu taj-
nym. Ewentualne naruszenie tych zasad w praktyce wyborczej, które to 
ryzyko sygnalizowałem w mojej opinii z dnia 18 maja 2020 r.  o ustawie 
przekazanej do Senatu, może być uznane za mające wpływ na wynik 
wyborów.

Sąd Najwyższy rozpatruje protesty wyborcze w składzie Izby Kon-
troli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W doktrynie znalazł wy-
raz pogląd, że „rzetelność wyborów staje pod znakiem zapytania, gdy 
Sąd ten – w swym składzie czy sposobie działania – przestaje dawać 
gwarancje bezstronnego orzekania”26. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej 
i Spraw Publicznych orzekają sędziowie powołani przez Prezydenta na 
wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, której konstytucyjna tożsamość 
została zakwestionowana przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyro-
ku27 z dnia 5 grudnia 2019 roku. Sąd Najwyższy stwierdził w konklu-
zji uzasadnienia, że „Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie 
nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej 
i wykonawczej”28. Według Sądu Najwyższego nieodłącznym elementem 
oceny, czy organ nazwany sądem jest sądem niezawisłym i niezależ-
nym od władzy ustawodawczej i wykonawczej jest stwierdzenie, czy 
„w ukonstytuowaniu jego składu brał udział organ stojący na straży nie-
zależności sądów i niezawisłości sędziów, który rzeczywiście wykonuje 
swoje funkcje w sposób dający wystarczające gwarancje niezależności od 
organów władzy ustawodawczej i wykonawczej”29. Litera prawa – zda-
niem Sądu Najwyższego – „nie ma decydującego znaczenia dla oceny, 

 26 Tak L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2019, s. 195.
 27 Sygn. akt III PO 7/18.
 28 Ibidem, pkt 88 uzasadnienia.
 29 Ibidem, pkt 25.
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czy organ taki jak nowa KRS działa w sposób wystarczająco niezależ-
ny od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Liczy się praktyka i cały 
złożony kontekst otoczenia prawnego i faktycznego, w jakim dochodzi 
do wykonywania przez ten organ jego konstytucyjnych kompetencji”30. 
Skoro zatem nie jest pewne, czy Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym 
składzie jest organem, o którym mowa w art. 179 Konstytucji RP – co 
Sąd Najwyższy szczegółowo omawia w powołanym uzasadnieniu wy-
roku (pkt 25-59) – to wnioski kierowane przez tę Radę do Prezydenta 
RP w przedmiocie powołania sędziów mogą nie być wnioskami w rozu-
mieniu art. 179 Konstytucji RP i – w konsekwencji - powołanie sędzie-
go na skutek takiego wniosku może budzić wątpliwości konstytucyjne. 
Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że „osoby, które zostały powołane do 
pełnienia urzędu po przeprowadzeniu postępowań ukształtowanych” 
ustawą zmieniającą ustrój Krajowej Rady Sądownictwa „formalnie uzy-
skały status sędziów”, ale „założenie to nie wyklucza jego negatywnej 
weryfikacji”31. 

Przeprowadzenie wyborów prezydenckich między 23 maja a 6 sierp-
nia 2020 roku będzie obciążone immanentnym ryzykiem protestów 
wyborczych. Jeżeli wybory mają służyć zagwarantowaniu legitymacji 
demokratycznej wybranemu Prezydentowi, to cel ten będzie trudny do 
osiągnięcia ze względu na ich przeprowadzenie na zasadach określonych 
w ustawie przekazanej do Senatu i w terminie wyznaczonym przez ar-
bitralne ustalenie daty publikacji uchwały Państwowej Komisji Wybor-
czej, nie zaś przez art. 128 ust. 2 Konstytucji.

Niezależnie od sposobu rozstrzygnięcia protestów wyborczych 
i stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Najwyższy orzekający w skła-
dzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, status wybranego 
w tych wyborach Prezydenta będzie mógł być kwestionowany ze względu 
na status sędziów Izby, w tych sądach poza granicami kraju, w których 
będą rozstrzygane spory o prawo wprowadzone do obrotu prawnego przy 
udziale tak umocowanego Prezydenta, bądź spory o prawomocność wy-
roków wydanych z udziałem powołanych przez niego sędziów.

Z tych względów (zarządzenie wyborów w oderwaniu od reguł kon-
stytucyjnych oraz inne zarzuty dotyczące niezgodności ustawy przeka-
zanej do Senatu z Konstytucją, wymienione w mojej opinii z 18 maja 2020 
roku) sprawowanie urzędu przez nowo wybranego Prezydenta będzie 
obciążone deficytem legitymacji demokratycznej.

 30 Ibidem, pkt 26.
 31 Tak w uchwale składu połączonych Izb, sygn. akt BSA I-4110-1/20, pkt. 11 uzasad-

nienia.



18

III.

Podsumowując powyższe odpowiedzi na zadane pytania należy 
stwierdzić, że:

1. Nieprzeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja 2020 roku 
nie oznacza, że mamy do czynienia z brakiem reguł, wedle któ-
rych należy rozwiązać powstałe w ten sposób problemy. Konsty-
tucja RP określa podstawy prawne możliwych rozwiązań. Skoro 
minął termin na zarządzenie wyborów na dzień przypadający na 
75 dni przed upływem kadencji, to możliwe jest ich zarządzenie: 1) 
po upływie kadencji albo po przedłużeniu kadencji o okres stanu 
nadzwyczajnego oraz okres 90 dni po jego zakończeniu albo 2) po 
rezygnacji Prezydenta przed upływem kadencji.

2. Z Konstytucji nie wynika kompetencja Marszałka Sejmu do 
zmiany postanowienia o zarządzeniu wyborów ani do ustalania 
terminu wyborów poza regułami konstytucyjnymi ze wzglę-
du na nadzwyczajne okoliczności. Tego rodzaju kompetencja 
aktualizuje się wskutek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego 
po upływie 90 dni od zakończenia tego stanu. Marszałek Sej-
mu nie może – w zgodzie z Konstytucją – zarządzić wyborów 
Prezydenta, ponieważ znajduje do tego podstawę w podjętej bez 
podstawy prawnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, 
a ponadto dlatego, że takie jest oczekiwanie polityków.

3. Ograniczenie kompetencji Marszałka Sejmu do zarządzenia wy-
borów ma znaczenie gwarancyjne. Uznanie, że Marszałek Sej-
mu może decydować o terminie wyborów niezależnie od reguł 
konstytucyjnych jest obciążone ryzykiem podporządkowania 
decyzji Marszałka Sejmu jego preferencjom politycznym.

4. Konstytucja tworzy mechanizm, który – przez określenie ści-
słych ram czasowych i reguł postępowania Marszałka Sejmu 
oraz przesłanek dopuszczalności wyjątków – ma chronić de-
mokrację konstytucyjną przed ryzykiem prymatu polityki nad 
prawem. 


