
Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika 

na 14. posiedzeniu Senatu 
w dniu 14 czerwca 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Aktem prawnym regulującym obecne procedury wyborcze w Polsce jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. 

– Kodeks wyborczy. Dotyczy ona m.in. wyborów samorządowych. Ustawodawca zdecydował jednak, aby 
niektóre wyborcze zagadnienia przez pewien okres regulowane były przez przepisy dotychczasowe, tj. usta-
wę z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Prze-
pisy ordynacji stosuje się do przedterminowych oraz uzupełniających wyborów organów stanowiących jed-
nostek samorządu terytorialnego, przeprowadzanych w trakcie kadencji, podczas której kodeks wyborczy 
wszedł w życie (art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 
wyborczy). 

Na tle funkcjonowania tych dwóch regulacji (nowej i dotychczasowej) pojawiają się różne problemy natu-
ry prawnej, w których chciałbym zwrócić uwagę na instytucję prawną wygaszania mandatu radnego z powo-
du utraty prawa wybieralności na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego. 

W myśl przepisów ordynacji wyborczej z 16 lipca 1998 r. w takim przypadku stwierdzenie wygaśnięcia 
mandatu następuje w drodze uchwały rady gminy podjętej najpóźniej w trzy miesiące od wystąpienia przy-
czyny wygaśnięcia mandatu (art. 190 ust. 2). Kodeks wyborczy przyznaje kompetencję w takiej sytuacji ko-
misarzowi wyborczemu, który stwierdza wygaśnięcie mandatu w drodze postanowienia, w terminie czterna-
stu dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu (art. 383 §2a). Podczas stosowania prawa wy-
borczego w powyższym zakresie występują istotne rozbieżności, które utrudniają odpowiednim organom 
podejmowanie w sposób prawidłowy przypisanych prawem czynności. 

W wyjaśnieniach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2011 r. dotyczących zmian w skła-
dach rad i stwierdzenia wygaśnięcia mandatów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kadencji 2010–
2014 (ZPOW-432-21/11), opierając się na celowościowej interpretacji przepisów, zwrócono uwagę na pewną 
kwestię, cytuję: „W ocenie Państwowej Komisji Wyborczej stwierdzanie wygaśnięcia mandatów oraz uzu-
pełnianie składu rad mieści się w szeroko rozumianym pojęciu wyborów, które zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 tej 
ustawy, do końca bieżącej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadza się na pod-
stawie przepisów dotychczasowych”. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2012 r. (III SA/Wr 87/12) przyjął 
odmienne stanowisko, utrzymywał, iż do procedury stwierdzania wygaśnięcia mandatu należy stosować 
przepisy nowe, a więc przepisy kodeksu wyborczego. W ocenie sądu wygaśnięcie mandatu nie jest zagadnie-
niem tożsamym z wyborami uzupełniającymi i przedterminowymi, a tylko te obejmuje dyspozycja art. 16 
ust. 3 i 4 ustawy wprowadzającej kodeks wyborczy. 

Komisarze wyborczy w kraju cały czas w przypadku wystąpienia przesłanki prawomocnego skazania wy-
stępują do organów stanowiących o podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. 

Istnienie tego problemu determinuje konieczność podjęcia niezbędnych działań legislacyjnych i wyraźne-
go doprecyzowania w przepisach prawa, czy procedura wygaśnięcia mandatu ma odbywać się według przepi-
sów nowych, czy przepisów dotychczasowych. Problem ten powinien być również przedmiotem pogłębionej 
dyskusji na forum organów wyborczych i odpowiednich organów administracji rządowej. 

Dodatkowo zauważam, że zarówno nowa, jak i dotychczasowa regulacja daje możliwość zaskarżenia 
uchwały bądź postanowienia dotyczącego wygaśnięcia mandatu do sądu administracyjnego i wprowadza 
jednocześnie przyspieszoną procedurę rozpatrzenia sprawy. Wojewódzki sąd ma na rozstrzygnięcie skargi 
czternaście dni. Ustawodawca nie wprowadził jednak żadnego terminu na rozpatrzenie sprawy przez NSA. 
Rodzi to poważne ryzyko, że pomimo na przykład prawomocnego skazania radnego będzie on przez bardzo 
długi czas jeszcze wykonywał normalnie swój mandat, otrzymywał należną dietę, do czasu wydania wyroku 
przez Naczelny Sąd Administracyjny. Należałoby rozważyć wprowadzenie terminu na rozpatrzenie sprawy 
przez NSA lub też zastosowanie instytucji zawieszenia mandatu do czasu rozstrzygnięcia sprawy. 

 



 
W świetle przedstawionej sytuacji proszę o odpowiedź na pytanie: czy Pan Minister dostrzega powyżej 

opisany problem i w jaki sposób zamierza go rozwiązać? 

Z poważaniem 
Marian Poślednik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




