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Prof. dr hab. Marek Chmaj

Opinia prawna w przedmiocie:
Odpowiedzi na pytania Komisji Ustawodawczej  
Senatu RP, powstałe w związku z pracami  
komisji nad uchwaloną przez Sejm RP  
dnia 12 maja 2020 r. ustawą o szczególnych  
zasadach organizacji wyborów powszechnych  
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
zarządzonych w 2020 r. z możliwością  
głosowania korespondencyjnego1

Źródła prawa
(1). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku  

(Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

(2). Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,  
poz. 684 ze zm.);

(3). Ustawa z dnia 20 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów  
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  
w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego;

Definicje i skróty
(1). „Konstytucja” Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r.;

(2). „k.w.” Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.);

(3). „Ustawa” Ustawa z dnia 20 maja 2020 r. o szczególnych zasadach 
organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwo-
ścią głosowania korespondencyjnego;

(4). „TK” Trybunał Konstytucyjny;

(5). „SN” Sąd Najwyższy;

(6). „PKW” Państwowa Komisja Wyborcza.

 1 Opinia z dnia 29 maja 2020 r.
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Przedmiot opinii

Przedmiotem niniejszej opinii jest odpowiedź na poniższe pytania Ko-
misji Ustawodawczej Senatu RP, powstałe w związku z pracami Komisji 
nad uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 maja 2020 r.  
ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwo-
ścią głosowania korespondencyjnego:
1. Czy art. 293 k.w. ustanawia odrębną od regulacji konstytucyjnych, 

i nie sprzeczną z nimi, podstawę zarządzenia przez Marszałka Sej-
mu wyborów prezydenckich?

2. Czy Państwowa Komisja Wyborcza podejmując uchwałę nr 129/2020 
z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości 
głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej i przywołując art. 293 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
k.w., wskazała właściwą podstawę do wydania tej uchwały?

3. Czy opróżnienie urzędu, o którym mowa w art. 128 ust. 2 Konstytu-
cji obejmuje tylko pięć przypadków opróżnienia urzędu wskazanych 
w art. 131 ust. 2 Konstytucji, a zatem tylko w tych przypadkach Mar-
szałek Sejmu może zarządzić wybory w trybie art. 128 ust. 2 Kon-
stytucji, czy też opróżnienie urzędu Prezydenta RP, uprawniające 
Marszałka Sejmu do zarządzenia wyborów może być spowodowane 
innymi okolicznościami, niż te, o których mowa w art. 128 ust. 2 
Konstytucji? 

4. Czy w świetle postanowień art. 128 ust. 2 Konstytucji prawnie 
dopuszczalne jest zarządzenie przez Marszałka Sejmu wyborów 
Prezydenta RP na dzień przypadający pomiędzy 23 maja 2020 r.  
(75 dni przed upływem kadencji Prezydenta RP), a 6 sierpnia 2020 r. 
(upływ kadencji Prezydenta RP)? Czy istnieje inna podstawa praw-
na, umożliwiająca zarządzenie wyborów w tym czasie przez Mar-
szałka Sejmu?

5. Czy w przypadku, gdyby wybory Prezydenta RP odbyły się w czasie 
wskazanym w pytaniu 4, istnieje ryzyko złożenia skutecznego (skut-
kującego stwierdzeniem nieważności wyboru Prezydenta RP przez 
Sąd Najwyższy na podstawie art. 324 § 1 k.w.) protestu wyborczego?

Stan faktyczny

Postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu RP zarządziła 
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wybory Prezydenta RP, wyznaczając datę wyborów na dzień 10 maja 
2020 r. Wybory nie zostały przeprowadzone w wyznaczonym terminie.

Uchwałą Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 
2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kan-
dydatów w wyborach Prezydenta RP, Państwowa Komisja Wyborcza: 
w § 1 stwierdziła, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania 
na kandydatów. W § 2 przyjęto, iż fakt wskazany w § 1 równoważny jest 
w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3 Kodeksu wyborczego bra-
kiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.

Dnia 11 maja 2020 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy 
o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością 
głosowania korespondencyjnego. Dnia 12 maja 2020 r. Sejm RP uchwalił 
ustawę. Tekst ustawy przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 

Analiza prawna

W związku z pracami Komisji Ustawodawczej Senatu RP nad uchwa-
loną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 maja 2020 r. ustawą 
o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością 
głosowania korespondencyjnego, zachodzi konieczność odpowiedzi na 
poniższe pytania:

1. Czy art. 293 k.w. ustanawia odrębną od regulacji konstytucyjnych, 
i nie sprzeczną z nimi, podstawę zarządzenia przez Marszałka Sejmu 
wyborów prezydenckich? [Pytanie autorstwa senatora Kazimierza 
Ujazdowskiego]

Na wstępie zauważyć trzeba, iż art. 127 ust. 4 stanowi, że na Prezydenta 
RP wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej, niż połowę waż-
nie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej 
większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza 
się ponowne głosowanie.

Z powyższego brzmienia przepisu wynika, iż w wyborach na Prezy-
denta RP uczestniczyć musi więcej, niż jeden kandydat. Przepisy Kon-
stytucji nie przewidują, aby głosowanie mogło być przeprowadzone 
tylko na jednego kandydata. Sytuację taką regulują natomiast przepisy 
Kodeksu wyborczego. Zgodnie z art. 293 k.w.:
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§ 1. Jeżeli w wyborach, o których mowa w art. 289 i art. 292, głoso-
wanie miałoby być przeprowadzone tylko na jednego kandyda-
ta, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza ten fakt w drodze 
uchwały, którą przekazuje Marszałkowi Sejmu, podaje do pu-
blicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

§ 2. Marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż 
w 14 dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji 
Wyborczej w Dzienniku Ustaw. Przepisy art. 289 § 2 i art. 290 
stosuje się odpowiednio.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w  przypadku braku 
kandydatów.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, iż przepisy Kodeksu 
wyborczego, w szczególności art. 293 k.w., uzupełniają regulacje kon-
stytucyjne i nie są z nimi sprzeczne. Stanowią podstawę do ponownego 
zarządzenia wyborów w przypadku, gdyby głosowanie miało odbyć się 
na jednego kandydata (lub brak było kandydata), czego przepisy Kon-
stytucji nie przewidują. 

2. Czy Państwowa Komisja Wyborcza podejmując uchwałę nr 129/2020 
z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości gło-
sowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej i przywołując art. 293 k.w., wskazała właściwą podstawę 
do wydania tej uchwały? [Pytanie autorstwa senatora Kazimierza 
Ujazdowskiego]

Uchwałą Nr 129/2020 z dnia 10 maja 2020 r. PKW: w § 1 stwierdzi-
ła, że w  wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja  
2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów. W § 2 przyjęto,  
iż fakt wskazany w § 1 równoważny jest w skutkach z przewidzianym 
w art. 293 § 3 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania  
ze względu na brak kandydatów.

Wskazać trzeba, iż sytuacja określona jako podstawa Uchwały,  
tj. brak możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów, nie 
wystąpiła w odniesieniu do wyborów zarządzonych na dzień 10 maja 
2020 r. W wyborach na Prezydenta RP udział wzięło 10 kandydatów. 
Głosowanie nie zostało zaś przeprowadzone, wskutek dezorganizacji 
procesu wyborczego.

Sytuacji nieprzeprowadzenia wyborów z uwagi na dezorganizację 
procesu wyborczego i chaosu legislacyjnego nie przewidują przepi-
sy Konstytucji. Jedyna możliwość odstąpienia od przeprowadzenia 
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wyborów przewidziana została w art. 228 ust. 7 Konstytucji, zgodnie 
z którym w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego 
zakończeniu nie mogą być przeprowadzane wybory Prezydenta RP, 
a kadencja tego organu ulega odpowiedniemu przedłużeniu. W niniej-
szym stanie faktycznym stan nadzwyczajny tj. stan wojenny, stan 
wyjątkowy, czy też stan klęski żywiołowej nie zostały wprowadzone. 
W konsekwencji brak było podstaw prawnych do nieprzeprowadzenia 
wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 r. 

Zauważyć również trzeba, iż kompetencja Marszałka Sejmu do 
zarządzenia wyborów, przewidziana w art. 128 ust. 2 Konstytucji ma 
charakter jednorazowy, co oznacza, że wyczerpała się w momencie, 
gdy Marszałek Sejmu wydała postanowienie o zarządzeniu wyborów 
prezydenckich na dzień 10 maja 2020 r. Mimo nieprzeprowadzenia wy-
borów we wskazanej dacie, termin wyborów, podobnie jak uprawnie-
nie Marszałka Sejmu do zarządzenia wyborów, się „skonsumowały”. 

W tej sytuacji brak było podstawy prawnej do ponownego zarzą-
dzenia przez Marszałka Sejmu wyborów na Prezydenta RP w 2020 r. 
Z uwagi jednak na upływ w dniu 6 sierpnia 2020 r. kadencji urzędu-
jącego obecnie Prezydenta RP, ponowne zarządzenie wyborów było 
konieczne. 

Dążąc do rozwiązania ww. problemu, PKW przyjęła, iż w wy-
borach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak 
było możliwości głosowania na kandydatów, co otworzyło drogę  
do skorzystania z regulacji art. 293 § 2 k.w. przewidującej uprawnienie 
Marszałka Sejmu do ponownego zarządzenia wyborów. Konstytucja, 
ani przepisy k.w. nie dawały w zaistniałej sytuacji innej podstawy  
do zarządzenia wyborów. 

W tych okolicznościach stwierdzić należy, iż PKW podejmując 
uchwałę nr 129/2020 z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia 
braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezyden-
ta RP i przywołując art. 293 k.w., nie wskazała właściwej podstawy 
prawnej. Wobec braku odpowiednich regulacji konstytucyjnych i ko-
deksowych, dających podstawę do ponownego zarządzenia wyborów, 
pozwoliło to jednak na wyjście z impasu konstytucyjnego i dało możli-
wość przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP w 2020 r. w oparciu 
o regulacje przewidziane w Konstytucji i Kodeksie wyborczym.

3. Czy opróżnienie urzędu, o którym mowa w art. 128 ust. 2 Konsty-
tucji obejmuje tylko pięć przypadków opróżnienia urzędu wskaza-
nych w art. 131 ust. 2 Konstytucji, a zatem tylko w tych przypadkach 
Marszałek Sejmu może zarządzić wybory w trybie art. 128 ust. 2 
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Konstytucji, czy też opróżnienie urzędu Prezydenta RP, uprawnia-
jące Marszałka Sejmu do zarządzenia wyborów może być spowodo-
wane innymi okolicznościami, niż te, o których mowa w art. 128 ust. 
2 Konstytucji? [Pytanie autorstwa senatora Marka Borowskiego]

Zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji wybory Prezydenta RP za-
rządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na  
100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego 
Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta 
Rzeczypospolitej – nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu 
urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypada-
jący w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Art. 131 ust. 2 Konstytucji wskazuje sytuacje, w których Marszałek 
Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta RP, wykonuje 
jego obowiązki tj. w razie:

1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej,
2) zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
3) stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej 

lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze,
4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolno-

ści Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze 
względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co naj-
mniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia 
Narodowego,

5) złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem 
Trybunału Stanu.

Powyższe w ocenie Zlecającego Opinię rodzi pytanie, czy opróż-
nienie urzędu, o którym mowa w art. 128 ust. 2 Konstytucji, obejmuje 
tylko pięć przypadków opróżnienia urzędu wskazanych w art. 131 ust. 2 
Konstytucji, a zatem tylko w tych przypadkach Marszałek Sejmu może 
zarządzić wybory w trybie art. 128 ust. 2, czy też opróżnienie urzędu 
Prezydenta RP, uprawniające Marszałka Sejmu do zarządzenia wybo-
rów może być spowodowane innymi okolicznościami, niż te, o których 
mowa w art. 128 ust. 2? Oznaczałoby to, że liczba przypadków, w których 
Marszałek Sejmu wykonuje tymczasowo obowiązki Prezydenta RP jest 
limitowana tylko do pięciu przyczyn opróżnienia urzędu (brak tu prze-
pisu – pkt 6 – mówiącego, że wykonuje je także w razie, „opróżnienia 
urzędu z innych przyczyn”), natomiast liczba przypadków opróżnienia 
urzędu, uprawniających Marszałka do zarządzenia wyborów Prezyden-
ta, nie jest przez Konstytucję limitowana.
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Przystępując do odpowiedzi na ww. pytanie, wskazać w pierwszej 
kolejności trzeba, iż regulację przewidzianą w art. 131 ust. 2 Konstytucji 
rozumieć należy systemowo, a zatem Marszałek Sejmu przejmuje obo-
wiązki Prezydenta RP tymczasowo w każdym przypadku, gdy brak jest 
osoby Prezydenta RP lub przejściowo nie może on sprawować urzędu. 
Przepisy wprost nie wskazują na okoliczność nieprzeprowadzenia wybo-
rów i w związku z tym brak dokonania wyboru Prezydenta RP, niemniej 
jednak w niniejszym stanie faktycznym mamy do czynienia z sytuacją 
podobną do przewidzianej w art. 132 ust. 2 pkt 3 Konstytucji przesłanki 
„stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub in-
nych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze”. Biorąc pod uwagę całość 
regulacji, przyjąć można, że zamiarem ustawodawcy było zapewnienie 
ciągłości wykonywania obowiązków Prezydenta RP w razie zaistnienia 
jakiejkolwiek przeszkody w sprawowaniu przez niego urzędu.

Zauważyć przy tym trzeba, iż ww. przepis nie posługuje się zwro-
tem „opróżnienie urzędu”, użytym w art. 128 ust. 2 Konstytucji, zgod-
nie z którym Marszałek Sejmu zarządza wybory w razie opróżnienia 
urzędu Prezydenta RP w terminach tam wskazanych. Wobec powyż-
szego „opróżnienia urzędu”, o którym mowa w art. 128 ust. 2 Konsty-
tucji nie można odnosić wyłącznie do pięciu przypadków wskazanych  
w art. 131 ust. 2 Konstytucji, lecz do każdego przypadku, gdy urząd Pre-
zydenta RP nie jest obsadzony. Marszałek Sejmu będzie uprawniony do 
zarządzenia wyborów w każdej sytuacji opróżnienia urzędu Prezyden-
ta RP, również spowodowanej innymi okolicznościami, niż wskazane 
w art. 131 ust. 2 Konstytucji.

Przypomnieć w tym miejscu trzeba, iż przepisy Kodeksu wyborcze-
go przewidują możliwość zarządzenia przez Marszałka Sejmu wyborów 
nie tylko w razie opróżnienia urzędu, lecz również w sytuacji, gdyby 
głosowanie miało być przeprowadzone tylko na jednego kandydata lub 
w razie braku kandydatów (art. 293 k.w.). Przepis art. 289 § 2 k.w., sta-
nowiący powtórzenie regulacji art. 128 ust. 2 Konstytucji, stosuje się 
wówczas odpowiednio.

4. Czy w świetle postanowień art. 128 ust. 2 Konstytucji prawnie do-
puszczalne jest zarządzenie przez Marszałka Sejmu wyborów Pre-
zydenta RP na dzień przypadający pomiędzy 23 maja 2020 r. (75 dni 
przed upływem kadencji Prezydenta RP) a 6 sierpnia 2020 r. (upływ 
kadencji Prezydenta RP)? Czy istnieje jakaś inna podstawa prawna, 
umożliwiająca zarządzenie wyborów w tym czasie przez Marszałka 
Sejmu? [Pytanie autorstwa wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Sta-
neckiej i wicemarszałka Michała Kamińskiego]
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Art. 128 ust. 2 zd. 2 Konstytucji stanowi, iż w razie opróżnienia 
urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu zarządza wybory 
na Prezydenta RP nie później, niż w czternastym dniu po opróżnieniu 
urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypa-
dający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Odwzorowaniem ww. przepisu w  Kodeksie wyborczym jest  
art. 289 § 2 k.w. Przepis ten (obok art. 290 k.w.), stosuje się odpowied-
nio w przypadku ponownego zarządzenia wyborów przez Marszałka 
Sejmu w razie, gdyby głosowanie miało być przeprowadzone tylko na 
jednego kandydata oraz w razie braku kandydatów. Zgodnie z art. 293 
§ 1 k.w., PKW stwierdza ww. fakt w drodze uchwały, którą przekazuje 
Marszałkowi Sejmu, podaje do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzien-
niku Ustaw RP. Nie później niż w ciągu 14 dni dniu od dnia ogłoszenia 
uchwały PKW Marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory, stosując 
odpowiednio art. 289 § 2 i art. 290 k.w.

W niniejszym stanie faktycznym uchwała PKW nr 129/2020 w spra-
wie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wybo-
rach Prezydenta RP podjęta została w dniu 10 maja 2010 r. i tego samego 
dnia podana do publicznej wiadomości. Uchwała nie została ogłoszona 
w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że stosując art. 293 § 2 k.w. literalnie, 
należałoby uznać, iż nie otworzyła się droga do wydania przez Marszałek 
Sejmu zarządzenia o ponownych wyborach i nie zaczął biec 14-dniowy 
termin, przewidziany w art. 289 § 2 k.w.

Przyjmując, iż Uchwała ogłoszona zostanie w Dzienniku Ustaw 
w najbliższym możliwym terminie tj. w dniu sporządzenia niniejszej 
Opinii (dnia 29 maja 2020 r.), Marszałek Sejmu będzie uprawniona do 
wydania zarządzenia między dniem 29 maja 2020 r. a 12 czerwca 2020 r.  
Data przeprowadzenia wyborów przypadnie na dzień wolny od pracy 
w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów tj. w zależności od daty 
wydania zarządzenia, maksymalnie dnia 26 lipca 2020 r. lub 9 sierp-
nia 2020 r. W przypadku późniejszego ogłoszenia Uchwały w Dzienni-
ku Ustaw, data ta ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu. Mieć jednak 
trzeba na uwadze, iż dnia 6 sierpnia 2020 r. upływa kadencja obecnego 
Prezydenta RP, a nadto zgodnie z dyspozycją art. 129 Konstytucji Sąd 
Najwyższy stwierdza ważność wyboru nowego Prezydenta RP w ciągu 
30 dni, licząc od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiado-
mości przez PKW. Powyższe okoliczności mieć trzeba na uwadze, wy-
znaczając datę nowych wyborów.

Odpowiadając na zadane pytanie, wskazać trzeba, iż w  niniej-
szej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 128 ust. 2 zd. 2 Konstytucji, 
przewidujący zarządzenie wyborów na Prezydenta RP nie później, niż 
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w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu w dacie przypadającej na 
dzień wolny od pracy w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów. Ter-
min wskazany w pytaniu, a wynikający z art. 128 ust. 2 zd. 1 Konstytucji  
tj. dzień przypadający pomiędzy 23 maja 2020 r. (75 dni przed upływem 
kadencji Prezydenta RP) a 6 sierpnia 2020 r. (upływ kadencji Prezydenta 
RP) nie będzie miał zatem zastosowania. Termin wyborów na Prezy-
denta RP w 2020 t. przypadnie w terminach wynikających z art. 128 
ust. 2 zd. 2 Konstytucji (w związku z przepisami Kodeksu wyborczego: 
art. 293 § 3 w zw. z art. 289 § 2).

Brak innej podstawy prawnej, umożliwiającej Marszałek Sejmu Za-
rządzenie wyborów na Prezydenta RP w 2020 r. 

5. Czy w przypadku, gdyby wybory Prezydenta RP odbyły się w cza-
sie wskazanym w pytaniu 4, istnieje ryzyko złożenia skutecznego 
(skutkującego stwierdzeniem nieważności wyboru Prezydenta RP 
przez SN na podstawie art. 324 § 1 k.w.) protestu wyborczego? [Pyta-
nie autorstwa wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej i wice- 
marszałka Michała Kamińskiego]

Art. 82 k.w. przewiduje uprawnienie wyborców do wniesienia sprze-
ciwu przeciwko ważności wyborów. Jako powody uzasadniające wnie-
sienie sprzeciwu ustawa wskazuje:

1) dopuszczenie się przestępstwa przeciwko wyborom, określo-
nego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ  
na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wy-
ników wyborów lub

2) naruszenie przepisów kodeksu dotyczących głosowania, usta-
lenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego 
wpływ na wynik wyborów.

Zgodnie z art. 321 § 1 k.w. protest przeciwko wyborowi Prezydenta RP  
wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później, niż w ciągu  
14 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości 
przez PKW. Na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania 
protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW 
Sąd Najwyższy, w terminie 30 dni od dnia podania wyników wyborów  
do publicznej wiadomości przez PKW, rozstrzyga o ważności wyboru 
Prezydenta RP (na podstawie art. 324 § 1 k.w.). 

Powyższe uprawnienie wyborców do wniesienia protestu wybor-
czego zagwarantowane zostało ponadto w art. 101 ust. 2 Konstytucji. 
Ustawa zasadnicza, ani Kodeks wyborczy nie przewidują sytuacji, w któ-
rych skorzystanie z ww. uprawnienia byłoby wyłączone lub ograniczone. 
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W związku z tym, niezależnie od daty przeprowadzenia wyborów, wy-
borcom przysługiwać będzie prawo do wniesienia protestu wyborczego 
w terminie 14 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej 
wiadomości przez PKW. Okoliczność upływu kadencji urzędującego 
Prezydenta w dniu 6 sierpnia 2020 r. i ewentualne opróżnienie urzędu 
Prezydenta RP po tej dacie, nie będą mieć wpływu na ww. uprawnienie 
wyborców.

W  odpowiedzi na przedstawione pytanie, przyjąć więc trzeba,  
iż gdyby wybory na Prezydenta RP odbyły się pomiędzy dniem 23 maja 
2020 r. (75 dni przed upływem kadencji Prezydenta RP) a dniem 6 sierp-
nia 2020 r. (upływ kadencji Prezydenta RP), a także w innym termi-
nie, istnieje ryzyko wniesienia protestu wyborczego, który w razie jego 
uwzględnienia przez SN, mógłby skutkować stwierdzeniem nieważności 
wyboru Prezydenta RP.

Konkluzje 

1. Przepisy Kodeksu wyborczego, w szczególności art. 293, nie są nie-
zgodne z konstytucją i nie ustanawiają odrębnej od regulacji konsty-
tucyjnych podstawy zarządzenia przez Marszałka Sejmu wyborów 
prezydenckich, lecz stanowią ich uzupełnienie. 

2. Państwowa Komisja Wyborcza, podejmując uchwałę nr 129/2020 
z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości 
głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP i przywo-
łując art. 293 k.w., nie wskazała właściwej podstawy prawnej. Wo-
bec braku odpowiednich regulacji konstytucyjnych i kodeksowych, 
dających podstawę do ponownego zarządzenia wyborów, pozwoli-
ła jednak na wyjście z impasu konstytucyjnego i przeprowadzenie 
wyborów na Prezydenta RP w 2020 r. w oparciu o regulacje prze-
widziane w Konstytucji i Kodeksie wyborczym. 

3. „Opróżnienia urzędu”, o którym mowa w art. 128 ust. 2 Konstytucji 
nie można odnosić wyłącznie do pięciu przypadków wskazanych 
w art. 131 ust. 2 Konstytucji, lecz do każdego przypadku, gdy urząd 
Prezydenta RP nie jest obsadzony. W związku z tym Marszałek Sej-
mu będzie uprawniony do zarządzenia wyborów w każdej sytuacji 
opróżnienia urzędu Prezydenta RP, również spowodowanej innymi 
okolicznościami, niż wskazane w art. 131 ust. 2 Konstytucji.

4. Podstawą do zarządzenia ponownych wyborów na Prezydenta RP 
jest art. 128 ust. 2 zd. 2 Konstytucji w związku z art. 293 § 3 k.w. 
w zw. z art. 289 § 2 k.w., zgodnie z którymi Marszałek Sejmu za-
rządza wybory na Prezydenta RP nie później, niż w czternastym 
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dniu po opróżnieniu urzędu w dacie przypadającej na dzień wolny 
od pracy w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów. Brak innej 
podstawy prawnej, umożliwiającej Marszałek Sejmu Zarządzenie 
wyborów na Prezydenta RP w 2020 r.

5. W przypadku przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP po-
między dniem 23 maja 2020 r. (75 dni przed upływem kadencji 
Prezydenta RP) a dniem 6 sierpnia 2020 r. (upływ kadencji Pre-
zydenta RP), a także w każdym innym terminie, istnieje ryzyko 
wniesienia protestu wyborczego, który w razie jego uwzględnienia 
przez SN, mógłby skutkować stwierdzeniem nieważności wyboru  
Prezydenta RP.


