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Wstêp
Instytut Spraw Publicznych od kilkunastu lat prowadzi badania dotycz¹ce
polskiego prawa wyborczego. Podejmuje równie¿ prace nad jego modernizacj¹, staraj¹c siê przede wszystkim usun¹æ bariery jakie mog¹ napotykaæ polscy obywatele w realizacji ich konstytucyjnych praw wyborczych.
Publikacja, któr¹ Pañstwu przekazujemy, zawiera zbiór analiz i rekomendacji, które zosta³y przygotowane w ramach prac Instytutu Spraw Publicznych
w latach 2007–2009.
W ekspertyzie dotycz¹cej kierunków reformy polskiego prawa wyborczego, jej autorzy, Lena Kolarska-Bobiñska oraz Jaros³aw Zbieranek, podkreœlaj¹ koniecznoœæ kodyfikacji prawa wyborczego, wskazuj¹c oczekiwane
pozytywne wyniki tych dzia³añ. Mimo ¿e tekst ma charakter wstêpny, ma na
celu propagowanie samej idei Kodeksu wyborczego, zosta³y w nim zarysowane równie¿ kierunki prac nad nowym aktem.
W kolejnym tekœcie eksperci Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu, Anna Frydrych, Bart³omiej Michalak oraz
Marek Sobczyk, poddali analizie zagadnienie prowadzenia tzw. kampanii profrekwencyjnych w okresie ciszy wyborczej.
Problematykê funkcjonowania rejestru i spisów wyborców w kontekœcie planowanego zlikwidowania obowi¹zku meldunkowego analizuj¹
Anna Rakowska i Marcin Rulka, eksperci Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu £ódzkiego.
Kolejne analizy dotycz¹ szeroko ujêtej problematyki g³osowania korespondencyjnego. Procedura ta uznawana jest za gwaranta realizacji konstytucyjnej zasady powszechnoœci wyborów – zw³aszcza dla wyborców
w szczególnej sytuacji, którzy z ró¿nych przyczyn maj¹ trudnoœci z dotarciem
do lokali wyborczych.
W swojej analizie Krzysztof Skotnicki, na podstawie opinii Rady Europy,
przedstawi³ procedurê g³osowania korespondencyjnego oraz zwi¹zane z ni¹
kwestie organizacji wyborów – rejestru wyborców w Wielkiej Brytanii.
W kolejnym tekœcie Jaros³aw Zbieranek na tle rozwi¹zañ stosowanych
w pañstwach europejskich przedstawi³ problematykê g³osowania przez polskich obywateli poza granicami kraju, proponuj¹c wprowadzenie dla tej grupy
wyborców procedury g³osowania korespondencyjnego.
Nastêpne ekspertyzy s¹ zwi¹zane z opracowywanym w latach 2006–2007
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projektem przewiduj¹cym wprowadze-
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nie do polskiego prawa wyborczego procedury g³osowania korespondencyjnego dla polskich obywateli przebywaj¹cych poza granicami kraju, odrêbnych
okrêgów wyborczych i rejestru dla tej grupy wyborców.
Przyjmuj¹c za punkt wyjœcia wersjê tego projektu, która zosta³a zaprezentowana w lutym 2007 roku, eksperci – Andrzej Sokala, Marek Chmaj
i Krzysztof Skotnicki – ocenili zawarte w nim propozycje oraz zaproponowali w³asne rozwi¹zania.
Instytut Spraw Publicznych prowadzi prace dotycz¹ce prawa wyborczego
w ramach projektów badawczych. Pragniemy serdecznie podziêkowaæ
wspó³pracuj¹cym z Instytutem ekspertom, których merytoryczna pomoc jest
dla nas bezcenna. Jesteœmy wdziêczni za ¿yczliwe wsparcie ze strony Pañstwowej Komisji Wyborczej, kierownictwa i pracowników Krajowego Biura
Wyborczego. Chcielibyœmy równie¿ podziêkowaæ pracownikom Centrum
Studiów Wyborczych Uniwersytetu Miko³aja Kopernika oraz Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu £ódzkiego.
Realizacja projektów badawczych dotycz¹cych problematy ki prawa
wyborczego nie by³aby mo¿liwa bez finansowego wsparcia, które zapewnia
Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci, Open Society Institute oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
Instytut Spraw Publicznych bêdzie w najbli¿szych latach kontynuowaæ
prace nad przygotowaniem propozycji nowoczesnych rozwi¹zañ w polskim
prawie wyborczym w ramach dzia³alnoœci cia³a eksperckiego w strukturze instytutu – Forum „Aktywny Obywatel”.
Przekazujemy niniejsz¹ publikacjê w rêce wszystkich osób zainteresowanych modernizacj¹ prawa wyborczego w Polsce. Zapraszamy równie¿ do zapoznania siê z innymi publikacjami dotycz¹cymi szeroko pojêtej partycypacji
wyborczej, a tak¿e do uczestniczenia w seminariach i konferencjach na ten temat organizowanych przez Instytut Spraw Publicznych.
Jaros³aw Zbieranek
Kierownik Programu Obywatel i Prawo
Instytut Spraw Publicznych

Lena Kolarska-Bobiñska
Jaros³aw Zbieranek

W stronê reformy prawa wyborczego w Polsce1
Wybory s¹ w pañstwie demokratycznym aktem o najdonioœlejszym znaczeniu, umo¿liwiaj¹ bowiem obywatelom bezpoœredni wp³yw na losy kraju. Dla
w pe³ni demokratycznego i uczciwego przebiegu wyborów niezbêdna jest dobrze skonstruowana i jasna regulacja prawna.

Prawo wyborcze w Polsce – stan obecny
Prawo wyborcze w Polsce jest obecnie bardzo rozbudowane. Poszczególne wybory i referenda s¹ regulowane przez liczne ustawy. By³y one uchwalane lub nowelizowane w ró¿nym czasie i w odmiennych okolicznoœciach
w ci¹gu ostatnich siedemnastu lat. W konsekwencji ustawy wyborcze charakteryzuj¹ siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹ zastosowanych rozwi¹zañ, co skutkuje
wyraŸn¹ niespójnoœci¹ ca³ego systemu. Zró¿nicowanie dotyczy równie¿ poziomu techniki legislacyjnej i dba³oœci o jakoœæ przyjêtych konstrukcji, co
wynika z coraz czêstszej, zdecydowanie negatywnej praktyki zmiany prawa
wyborczego „za piêæ dwunasta” – tu¿ przed wyborami.
W wielu kwestiach polskie prawo wyborcze jest po prostu niedostosowane
do potrzeb wyborców. Polskie spo³eczeñstwo przesz³o w ostatnich latach du¿e
zmiany, które objê³y miêdzy innymi strukturê demograficzn¹, styl ¿ycia, warunki zatrudnienia. M³odzi obywatele stali siê bardziej dynamiczni i mobilni.
Zmieniaj¹ siê warunki pracy, ró¿nicuje siê jej wymiar. Spora liczba Polaków
podró¿uje lub na sta³e przebywa poza granicami kraju. Jednoczeœnie
1
Analiza zosta³a przygotowana na zlecenie Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w listopadzie 2007 roku.
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powiêksza siê grupa osób starszych, które z racji wieku maj¹ znacznie ograniczone mo¿liwoœci przemieszczania siê.
Niedoskona³e prawo wyborcze i system niedostosowany do zmian spo³ecznych nie zachêcaj¹ do udzia³u w wyborach. Po przemianach 1989 roku uczestnictwo w wyborach w Polsce utrzymuje siê niezmiennie na bardzo niskim
poziomie. W obecnej dekadzie pad³y niechlubne rekordy niskiej frekwencji
– w 2004 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego (niespe³na 21%)
oraz w 2005 roku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (niewiele ponad 40%). W wyborach parlamentarnych w 2007 roku g³osowa³o co prawda wiêcej wyborców (53%), zmiana ta
mog³a mieæ jednak charakter jednorazowy. Wynika³a ona z kilku czynników:
plebiscytarnego charakteru wyborów, nadzwyczaj silnego akcentowania starcia liderów (co zbli¿y³o charakter tych wyborów do wyborów prezydenckich,
w których frekwencja jest zawsze o oko³o 10% wy¿sza ni¿ w parlamentarnych), polaryzacji sceny politycznej, wreszcie nadzwyczajnej mobilizacji niektórych œrodowisk. Udzia³ w wyborach œrednio 50–55% osób uprawnionych
do g³osowania stawia Polskê na szarym koñcu pañstw Unii Europejskiej,
w tym krajów postkomunistycznych, w których norm¹ jest udzia³ oko³o
70–80% obywateli. W tabeli 1 przedstawiono wyniki frekwencji wyborczej
w pañstwach naszego regionu.
Tabela 1. Œrednia frekwencja wyborcza w krajach postkomunistycznych
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Zród³o:
M. Czeœnik, Partycypacja wyborcza Polaków – ekspertyza powsta³a w ramach prac Forum „Aktywny Obywatel”.

Skutki niedoskona³ej regulacji prawa wyborczego s¹ zdecydowanie negatywne:
dla obywateli – konstrukcje prawa wyborczego s¹ czêsto niejasne, niedostosowane do zmieniaj¹cego siê stylu ¿ycia Polaków, a wielu rozwi¹zañ po
prostu brakuje. Odmienne procedury organizacyjne (na przyk³ad ró¿nice
w godzinach g³osowania, inne zasady wpisu wyborcy do spisu wyborczego

n
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czy uzyskiwania zaœwiadczeñ umo¿liwiaj¹cych udzia³ w wyborach poza
miejscem zamieszkania) przyjête w poszczególnych ustawach rzeczywiœcie
utrudniaj¹ obywatelom udzia³ w g³osowaniu. Powoduje to ograniczenie zaufania obywateli do w³asnego pañstwa, zniechêcenie i obni¿enie œwiadomoœci si³y swoich praw wyborczych,
dla organów organizuj¹cych wybory – liczne ró¿nice w regulacjach powoduj¹ równie¿ znaczne komplikacje w procedurze organizacji wyborów i referendów przez organy wyborcze. Ponadto wiele procedur uregulowano
niew³aœciwie (na przyk³ad przepis dotycz¹cy ciszy wyborczej) lub w ogóle
ich nie uregulowano (na przyk³ad kwestia statusu obserwatorów
miêdzynarodowych),
dla ¿ycia publicznego – ró¿norodne i niespójne uregulowania miêdzy innymi kwestii zwi¹zanych z finansowaniem kampanii wyborczych mog¹ tak¿e
skutkowaæ wystêpowaniem patologii w tej sferze, niezwykle istotnej dla
transparentnoœci ¿ycia publicznego.
Podsumowuj¹c tê czêœæ rozwa¿añ, nale¿y podkreœliæ dwie kwestie:
1. Niezwykle istotne dla w³aœciwego funkcjonowania pañstwa demokratycznego instytucje prawa wyborczego s¹ niejednolite i niedostosowane do
zmieniaj¹cych siê potrzeb wyborców. Utrudniaj¹ tym samym obywatelom korzystanie z ich konstytucyjnych praw. Konieczne jest wiêc podjêcie dzia³añ
maj¹cych na celu uporz¹dkowanie ca³ego systemu prawa wyborczego w Polsce i jego ustabilizowanie. System wyborczy powinien byæ jasny, umo¿liwiaæ
sprawn¹ organizacjê wyborów i co najwa¿niejsze – zachêcaæ obywateli do korzystania z ich konstytucyjnych praw wyborczych.
2. Modernizacja systemu prawa wyborczego w Polsce powinna obejmowaæ:
wprowadzenie nowych instytucji, z uwzglêdnieniem doœwiadczeñ zagranicznych,
modyfikacjê istniej¹cych regulacji przez dostosowanie ich do zmieniaj¹cych siê realiów spo³ecznych (na przyk³ad uregulowanie kampanii
wyborczych w mediach publicznych, skuteczniejsze metody informowania wyborców o miejscu i czasie wyborów),
ujednolicenie przepisów.
n

n

n

n

n

Propozycja dla polskiego ustawodawcy
– kodyfikacja prawa wyborczego
Prawo wyborcze w Polsce nale¿y skodyfikowaæ w jednym du¿ym akcie
prawnym, który ca³oœciowo regulowa³by wszystkie kwestie zwi¹zane z przeprowadzaniem wyborów i referendów – dotychczas ujête w kilku ustawach.
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Postulat kodyfikacji prawa wyborczego w Polsce ju¿ od d³u¿szego czasu jest
formu³owany przez doktrynê prawa konstytucyjnego (miêdzy innymi przez
profesora Aleksandra Patrza³ka i profesora Wies³awa Skrzyd³ê2), a tak¿e przez
Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹3. W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych rozpoczêto
nawet prace nad przygotowaniem takiego aktu, niestety, bez powodzenia.
Co warte podkreœlenia – prace nad kodeksem wyborczym umo¿liwi³yby,
oprócz zebrania i usystematyzowania obecnych przepisów, równie¿ wprowadzenie wa¿nych zmian, jakie wynikaj¹ z postulatów dalszej demokratyzacji prawa
wyborczego, modernizacji procedury wyborczej (na przyk³ad przez wdro¿enie nowoczesnych metod g³osowania – korespondencyjnego, internetowego)
i koniecznoœci dostosowania tych elementów do standardów Unii Europejskiej.
Wa¿nym aspektem jest równie¿ zwiêkszenie trwa³oœci prawa wyborczego,
aby zmiany wprowadzane ad hoc z powodów politycznych by³y znacznie
trudniejsze do przeprowadzenia.

Prace nad przygotowaniem projektu kodeksu
wyborczego
Prace nad kodeksem – ze wzglêdu na rangê aktu i du¿y zakres przedsiêwziêcia – mog³yby siê odbywaæ w ramach sejmowej Komisji Nadzwyczajnej.
W pracach tych obok parlamentarzystów powinni braæ udzia³ eksperci i przedstawiciele Pañstwowej Komisji Wyborczej, a w rozstrzyganiu wielu kwestii
szczegó³owych – tak¿e przedstawiciele innych instytucji pañstwowych (na
przyk³ad Rzecznik Praw Obywatelskich) i organizacji pozarz¹dowych.
Dalsze prace nad stworzeniem kodeksu powinny koncentrowaæ siê wokó³
trzech g³ównych zespo³ów dzia³añ:
wprowadzanie nowych rozwi¹zañ (które nie wystêpuj¹ obecnie w prawie
wyborczym),
ujednolicenie istniej¹cych przepisów prawa wyborczego,
modyfikacje lub zmiany istniej¹cych przepisów, obejmuj¹ce zarówno kwestie jêzykowe, jak i techniczne.
Po rozpoczêciu prac komisji warto dokonaæ przegl¹du wczeœniejszych propozycji, które mog¹ byæ wykorzystane przy opracowywaniu projektu kodeksu
(zarówno najwa¿niejszych zasad, jak i rozwi¹zañ szczegó³owych). S¹ to:
materia³y z po³owy lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku (próba kodyfikacji
prawa wyborczego podjêta przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej),
n

n
n

n

2
A. Patrza³ek, W. Skrzyd³o, Cele i zasady kodyfikacji prawa wyborczego w Polsce,
„Przegl¹d Sejmowy” 1997, nr 2.
3
F. Rymarz, O wy¿szy poziom legislacji i stabilizacjê polskiego prawa wyborczego, [w:]
Iudices electionis custodes, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 153.
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projekty ustaw, które ju¿ powsta³y, ale z ró¿nych przyczyn nie zosta³y
uchwalone (zw³aszcza w V kadencji), wprowadzaj¹ one ju¿ bowiem wiele
wa¿nych instytucji zwi¹zanych z wyborami. Szczególnie nale¿a³oby rekomendowaæ projekt przygotowany przez Komisjê Ustawodawcz¹ Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji4, opracowany na podstawie propozycji
zg³oszonych przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Instytut Spraw Publicznych. Wa¿ny jest równie¿ projekt senacki5,
który powsta³ przy wspó³udziale Instytutu Spraw Publicznych. Interesuj¹ce
rozwi¹zania zawieraj¹ równie¿ wczeœniejsze projekty (na przyk³ad propozycja g³osowania korespondencyjnego opracowana przy okazji uchwalania
ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2003 roku),
propozycje przygotowane przez niezale¿ne oœrodki analityczne.

Proponowana struktura kodeksu wyborczego
Zak³adaj¹c mo¿liwe modyfikacje, jakie z pewnoœci¹ siê pojawi¹ w toku
szczegó³owych prac nad kodeksem wyborczym, poni¿ej zostanie przedstawiony wstêpny zarys struktury tego aktu prawnego. W obrêbie poszczególnych kategorii zaprezentowano propozycje dzia³añ i ujête has³owo obszary,
które wymagaj¹ najpilniejszych zmian.
Proponuje siê, aby kodeks wyborczy sk³ada³ siê z nastêpuj¹cych czêœci:
I. czêœci ogólnej, obejmuj¹cej przepisy, które mog¹ byæ wspólne, maj¹ce zastosowanie do wszystkich przeprowadzanych w Polsce wyborów i referendów,
II. czêœci szczegó³owych, w których zosta³yby zawarte kwestie odrêbne dla
poszczególnych rodzajów wyborów i referendów.
Czêœæ ogólna powinna sk³adaæ siê z nastêpuj¹cych kategorii przepisów
(w kolejnoœci):
a) prawa wyborcze
czynne prawo wyborcze – konieczne jest wprowadzenie jedynie drobnych zmian jêzykowych (obecnie w ró¿nych ustawach wystêpuj¹ niewielkie ró¿nice w sformu³owaniu czynnego prawa wyborczego);
niektóre elementy bêd¹ musia³y byæ unormowane dodatkowo w czêœciach szczegó³owych (dotyczy to wyborów samorz¹dowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego),
bierne prawo wyborcze – w czêœci ogólnej kodeksu kwestia ta powinna
byæ opisana w niewielkim zakresie, gdy¿ ró¿nice (na przyk³ad w cenzusie wieku, zamieszkania) s¹ znaczne dla poszczególnych rodzajów wyborów i referendów – podstawowe elementy regulacji poœwiêconej
biernemu prawu wyborczemu znajd¹ siê w czêœciach szczegó³owych.
n

n

4
5

Druk sejmowy V kadencji nr 1699.
Druk senacki VI kadencji nr 910.
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b) rejestr i spis wyborców
Kwestie prowadzenia rejestru wyborców oraz tworzenia spisów powinny
byæ uporz¹dkowane, przyjmuj¹c jako wzór regulacjê ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwoli to równie¿ miêdzy innymi na zastosowanie we wszystkich
wyborach i referendach instytucji zaœwiadczeñ o mo¿liwoœci g³osowania
w wybranym obwodzie g³osowania.
Niezwykle wa¿ne jest równie¿ wprowadzenie nowych instytucji:
elektronicznego spisu wyborców, który umo¿liwi³by g³osowanie w dowolnym miejscu na podstawie dowodu to¿samoœci (wówczas nale¿y zlikwidowaæ – jako nieprzydatn¹ – instytucjê zaœwiadczeñ),
nowych sposobów skutecznego informowania wyborców o miejscu
i czasie g³osowania (obwieszczenia równie¿ w Internecie, indywidualne
zawiadomienia o wpisaniu do spisu przesy³ane poczt¹ do wyborców).
n

n

c) obwody do g³osowania
Podstaw¹ okreœlania wielkoœci obwodów do g³osowania by³yby zapisy
ordynacji samorz¹dowej.
Konieczne jest uporz¹dkowanie i ujednolicenie przepisów dotycz¹cych
tworzenia obwodów do g³osowania w zak³adach pomocy spo³ecznej, szpitalach, zak³adach karnych, aresztach tymczasowych (obecnie taka mo¿liwoœæ
wystêpuje tylko w niektórych wyborach), a tak¿e tworzenia obwodów za granic¹ (g³ównie modyfikacje techniczne).
d) komisje wyborcze
Nale¿y rozwa¿yæ rozszerzenie (zwiêkszenie) sk³adu obwodowych komisji
wyborczych, co pozostaje w zwi¹zku z postulatem dwudniowego g³osowania.
Warto zwróciæ uwagê na regulacjê dotycz¹c¹ Pañstwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego (byæ mo¿e kompetencje uda siê zapisaæ
bardziej korzystnie dla funkcjonowania tych instytucji).
Czêœæ przepisów zostanie uregulowana w ustawach szczegó³owych – ze
wzglêdu na odrêbnoœci w strukturze komisji (wybory samorz¹dowe, referenda
lokalne).
e) przebieg g³osowania
Przede wszystkim konieczne jest ujednolicenie zasad g³osowania (kwestie
jêzykowe, czêœciowo techniczne).
Wa¿ne jest równie¿ wprowadzenie nowych instytucji:
g³osowania dwudniowego,
zmiany godzin g³osowania (dwa dni),
g³osowania przy pomocy pe³nomocnika,
g³osowania korespondencyjnego.
n
n
n
n

W stronê reformy prawa wyborczego w Polsce
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f) obliczanie wyników g³osowania
Uporz¹dkowanie przepisów.
Wprowadzenie nowych przepisów zwi¹zanych z nowymi procedurami
g³osowania (przez pe³nomocnika, korespondencyjnego).
g) protesty wyborcze
Uporz¹dkowanie (ujednolicenie) przepisów.
h) kampania wyborcza
Uporz¹dkowanie (ujednolicenie) przepisów.
Wa¿ne jest równie¿ wprowadzenie nowych kwestii, w tym zw³aszcza wyraŸne okreœlenie, czym jest kampania wyborcza (szczególnie istotne jest uregulowanie zagadnienia agitacji wyborczej),
i) finansowanie wyborów
Wiele kwestii wspólnych dla wszystkich wyborów i referendów mo¿na
umieœciæ w czêœci ogólnej kodeksu (zmieniaj¹c i ujednolicaj¹c miêdzy innymi
kwestie jêzykowe – terminologiê), wiêkszoœæ przepisów bêdzie siê jednak
znajdowa³a w czêœciach szczegó³owych, które dotycz¹ poszczególnych rodzajów wyborów i referendów (z powodu ich znacznej ró¿norodnoœci)6.
Proponuje siê, aby czêœci szczegó³owe zosta³y w kodeksie wyborczym
umieszczone w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
wybory do rad gmin,
wybory do rad powiatów,
wybory do sejmików województw,
wybory do Parlamentu Europejskiego,
referendum ogólnopolskie,
referendum lokalne.
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Instytut Spraw Publicznych jako partner
w przygotowaniach kodeksu wyborczego
Instytut Spraw Publicznych od wielu lat prowadzi badania nad polskim systemem wyborczym, wspó³pracuj¹c z szerokim gronem uznanych ekspertów
z ró¿nych dziedzin: politologii, socjologii i prawa.
6
Warto przypomnieæ, ¿e w wypadku niepowodzenia inicjatywy przygotowania kodeksu
wyborczego czêsto wskazuje siê na mo¿liwoœæ przygotowania kodeksu finansowania polityki
– czyli aktu, który normowa³by wszystkie kwestie zwi¹zane z finansowaniem: partii politycznych
i kampanii wyborczych. Powsta³by on przez „wyciêcie” z innych ustaw elementów zwi¹zanych
z finansami i utworzenie osobnej ustawy o strukturze: czêœæ ogólna i czêœci szczegó³owe.
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W ramach prac zespo³ów eksperckich przygotowano liczne propozycje,
które mog¹ byæ wykorzystane przy opracowywaniu kodeksu wyborczego.
Poziom ich zaawansowania jest ró¿ny – od gotowych projektów ustaw, przez
dokumenty zawieraj¹ce szczegó³owe rekomendacje, do ogólnych koncepcji.
Propozycje Instytutu Spraw Publicznych dotycz¹ przede wszystkim:
g³osowania przez pe³nomocnika dla osób niepe³nosprawnych i w zaawansowanym wieku (przygotowana na wspó³pracy z PKW),
g³osowania dwudniowego,
przed³u¿enia czasu trwania g³osowania,
instytucji indywidualnych zawiadomieñ o czasie i miejscu g³osowania,
ca³oœciowej nowelizacji systemu finansowania prezydenckiej kampanii
wyborczej (przygotowana we wspó³pracy z Fundacj¹ im. Stefana Batorego),
wprowadzenia g³osowania korespondencyjnego dla wyborców przebywaj¹cych za granic¹,
g³osowania elektronicznego,
reformy systemu finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych.
n

n
n
n
n

n

n
n

Podsumowanie
Korzyœci z wprowadzenia kodeksu wyborczego
Dla obywateli:
jasnoœæ, otwartoœæ systemu wyborczego,
skuteczna realizacja praw wyborczych gwarantowanych przez Konstytucjê Rzeczypospolitej Polskiej,
wzmocnienie pozycji obywatela jako uczestnika ¿ycia publicznego,
kszta³towanie kultury politycznej spo³eczeñstwa,
znaczne u³atwienie wyborcom udzia³u w wyborach i referendach (w tym wyborcom dotychczas marginalizowanym – osobom niepe³nosprawnym i w zaawansowanym wieku).
n
n

n
n
n

Dla systemu prawa wyborczego w Polsce:
ujednolicenie i usystematyzowanie prawa wyborczego,
stabilizacja i zapewnienie trwa³oœci prawa wyborczego,
harmonizacja istniej¹cych regulacji,
modernizacja – wprowadzenie nowoczesnych rozwi¹zañ,
usuniêcie niejasnoœci przez zastosowanie czytelnych konstrukcji,
dostosowanie do standardów miêdzynarodowych.
n
n
n
n
n
n

Dla przeprowadzania wyborów i referendów w Polsce:
podniesienie standardów praktyki wyborczej,
lepsza organizacja wyborów i referendów,
sprawniejsze funkcjonowanie organów wyborczych.
n
n
n

Anna Frydrych
Bart³omiej Michalak
Marek Sobczyk

Zagadnienia prawnej regulacji ciszy wyborczej
i dopuszczalnoœci prowadzenia w okresie ciszy
wyborczej kampanii spo³ecznej na rzecz
podwy¿szenia partycypacji wyborczej1
Pojêcie i funkcje ciszy wyborczej
Termin „cisza wyborcza” nie pojawia siê w treœci ¿adnego powszechnie
obowi¹zuj¹cego przepisu prawa, nie ma równie¿ przyjêtej definicji legalnej.
Niew¹tpliwie jednak pojêcie to zakorzeni³o siê nie tylko w rzeczywistoœci
spo³ecznej, ale tak¿e w jêzyku prawniczym, pos³uguje siê nim bowiem zarówno doktryna, jak i orzecznictwo, choæ na ogó³ nie podejmuj¹c próby jego dookreœlenia, wyznaczenia granic znaczeniowych czy nadania mu precyzyjnej
treœci. Najczêœciej pod pojêciem ciszy wyborczej rozumie siê okreœlony prawem czas – rozpoczynaj¹cy siê bezpoœrednio przed dniem g³osowania
i trwaj¹cy podczas samego g³osowania, do jego zakoñczenia w³¹cznie – kiedy
s¹ zakazane jakiekolwiek formy agitacji wyborczej (na przyk³ad organizowanie pochodów, zgromadzeñ, manifestacji, wyg³aszanie przemówieñ, rozdawanie ulotek, reklamowanie podmiotów politycznych), które maj¹ na celu
mobilizowanie okreœlonych osób, grup lub ca³ego spo³eczeñstwa do aktywnego poparcia w wyborach konkretnej opcji politycznej.
Tym samym, o ile istota tego pojêcia jest podobnie rozumiana przez wszystkich, o tyle ocena pewnych zachowañ in concreto jako naruszaj¹cych ciszê
wyborcz¹ lub jej nienaruszaj¹cych mo¿e budziæ w¹tpliwoœci. Z tego wzglêdu
1

Ekspertyza powsta³a w kwietniu 2009 roku w ramach prac Forum „Aktywny Obywatel”.

Anna Frydrych, Bart³omiej Michalak, Marek Sobczyk

18

³atwiej jest poddaæ ocenie konkretne zachowanie w zwi¹zku z obowi¹zkiem
nienaruszania ciszy wyborczej ni¿ doprecyzowaæ, a tym bardziej zdefiniowaæ
termin „cisza wyborcza”.
Ratio legis ciszy wyborczej mo¿na wywodziæ z postulatu, ¿e tak jak partie
polityczne i kandydaci potrzebuj¹ czasu na zaprezentowanie swojej oferty politycznej i przekonanie do niej jak najwiêkszej liczby obywateli, tak samo
wyborcy potrzebuj¹ czasu na spokojne i merytoryczne zapoznanie siê z t¹
ofert¹ oraz wypracowanie przemyœlanej decyzji wyborczej. Wynika to wprost
z istoty wyborów, pe³ni¹cych centraln¹ funkcjê w demokracji poœredniej, których celem jest wy³onienie politycznych reprezentantów spo³eczeñstwa i przeniesienie na nich legitymacji do wykonywania w³adzy w imieniu ludu
(bêd¹cego formalnym suwerenem). Procedura wyborcza oraz – z punktu
widzenia wyborcy – najwa¿niejszy jej element, czyli akt g³osowania, urastaj¹
do rangi wydarzeñ o du¿ym znaczeniu. Jeœli decyzja wyborcza ma tak fundamentalne znaczenie nie tylko dla poszczególnych jednostek, ale tak¿e dla ca³ej
wspólnoty politycznej (bo decyduje o przysz³oœci tej wspólnoty), to nale¿a³oby
oczekiwaæ, ¿e nie bêdzie ona podejmowana pochopnie, wy³¹cznie na podstawie
informacji pozyskanych w warunkach silnej presji zwi¹zanej z wysok¹ intensywnoœci¹ rywalizacji politycznej w okresie poprzedzaj¹cym wybory.
Potrzebê swoistego tempus ad deliberandum, jaki zdaniem opiniuj¹cych zapewnia cisza wyborcza, potwierdzaj¹ wnioski z badañ prowadzonych przez
Elisabeth Noelle-Neumann2, która na podstawie licznych obserwacji sformu³owa³a teoriê spirali milczenia, t³umacz¹c¹ zjawisko „przep³ywów ostatniej
chwili” dokonuj¹cych siê wœród elektoratu tu¿ przed g³osowaniem. Wyborcy
niemaj¹cy w pe³ni sprecyzowanych preferencji politycznych (wyborcy niezdecydowani) wykazuj¹ tendencjê do odk³adania do samego koñca decyzji
o tym, na kogo bêd¹ g³osowaæ. Nie mog¹c siê zdecydowaæ, poszukuj¹
przes³anek, które u³atwi¹ im podjêcie decyzji lub zracjonalizuj¹ jej zal¹¿ki,
w pozamerytorycznych informacjach, takich jak opinie innych osób. Wyborcy
niezdecydowani stanowi¹ najbardziej labiln¹ czêœæ elektoratu i z tego powodu
s¹ zwykle wa¿nym celem zabiegów marketingowych. Mo¿liwoœæ stosowania
dzia³añ perswazyjnych wykorzystuj¹cych liczne narzêdzia socjotechniczne,
a tak¿e atmosfera tworzona przez sonda¿e przedwyborcze (zw³aszcza pod koniec kampanii), mog¹ prowadziæ do sporych przesuniêæ w obrêbie tej czêœci
elektoratu. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy g³ówni konkurenci do
wygranej dysponuj¹ podobnym poparciem, poniewa¿ g³osy wyborców
niezdecydowanych mog¹ przes¹dziæ o wyniku wyborów.
Celem ciszy wyborczej jest przede wszystkim zapewnienie obywatelom
mo¿liwoœci ostatecznego i spokojnego przemyœlenia swojej decyzji wyborczej w atmosferze wolnej od perswazyjnego nacisku kampanii wyborczej
2

Zob. E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia, prze³. J. Gilewicz, Poznañ 2004.
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i elementu poznawczego, a tak¿e sugestii i nacisków spo³ecznych tworzonych
(œwiadomie lub nieœwiadomie) przez publikowanie przedwyborczych badañ
opinii publicznej. Pozwala to uwolniæ siê od agresywnego przekazu reklamowego, jaki dominuje podczas kampanii i atakuje wyborcê ze wszystkich stron.
Okres ciszy wyborczej s³u¿y równie¿ podmiotom politycznym do obni¿enia
poziomu zaanga¿owania i rywalizacji politycznej, która zarówno od strony
psychologicznej, jak i politycznej jest dla kandydatów bardzo wyczerpuj¹ca.
Cisza wyborcza mo¿e byæ te¿ postrzegana jako wa¿ny dla demokracji rytua³
polityczny, umo¿liwiaj¹cy odpowiednie przygotowanie siê kandydatów i wyborców do najwa¿niejszego wydarzenia ka¿dych wyborów, jakim jest akt
g³osowania. Jest to swoiste „œwiêto demokracji”, kiedy w praktyce realizuje
siê i urzeczywistnia w³adzê narodu. Okres oczekiwania miêdzy zakoñczon¹
w³aœnie bezpoœredni¹ rywalizacj¹ wyborcz¹ kandydatów a ujawnieniem decyzji ludu s³u¿y nie tylko wyciszeniu i uspokojeniu siê kandydatów i wyborców,
ale tak¿e podkreœla wagê i wyj¹tkowoœæ rozstrzygniêcia.

Normatywna treœæ ciszy wyborczej
Podstawow¹ treœæ tego pojêcia mo¿na wyczytaæ z przepisów prawa. Porównanie poszczególnych ordynacji wyborczych i dwóch ustaw referendalnych
wskazuje na bliskie podobieñstwo przepisów dotycz¹cych ciszy wyborczej.
We wszystkich tych ustawach zapisano, ¿e kampania wyborcza lub kampania
referendalna ulega zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem g³osowania3,
a w ordynacji parlamentarnej, samorz¹dowej i do Parlamentu Europejskiego
przyjêto, ¿e agitacjê wyborcz¹ (referendaln¹) prowadzi siê w okresie kampanii
wyborczej (referendalnej) w formach, w czasie i w miejscach okreœlonych
ustaw¹4. Ustawy jednolicie stanowi¹, ¿e od zakoñczenia kampanii wyborczej a¿ do zakoñczenia g³osowania jest zabronione zwo³ywanie zgromadzeñ,
3

Zob.: art. 76b ust. 2 ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 47, poz. 544 ze zm.) – nazywanej dalej
ustaw¹ o wyborze Prezydenta; art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 159,
poz. 1547 ze zm.) – nazywanej dalej ordynacj¹ samorz¹dow¹; art. 85 ust. 1 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 190, poz. 1360 ze zm.) – nazywanej dalej ordynacj¹ parlamentarn¹; art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004 r. nr 25, poz. 219 ze zm.) – nazywanej
dalej ordynacj¹ wyborcz¹ do Parlamentu Europejskiego; art. 38 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku
o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2003 r. nr 57, poz. 507 ze zm.); art. 29 ust. 1 ustawy
z dnia 15 wrzeœnia 2000 roku o referendum lokalnym (Dz.U. z 2000 r. nr 88, poz. 985 ze zm.).
4
Art. 65 ust. 1b ordynacji samorz¹dowej; art. 85 ust. 3 ordynacji parlamentarnej; art. 73
ust. 3 ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.
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organizowanie pochodów i manifestacji, wyg³aszanie przemówieñ, rozdawanie ulotek, a tak¿e prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów
i list kandydatów5, prowadzenia w inny sposób kampanii referendalnej6
lub agitacji w zwi¹zku z referendum7. Jednolity jest równie¿ zakaz podawania
do wiadomoœci publicznej – od zakoñczenia kampanii wyborczej a¿ do zakoñczenia g³osowania – wyników przedwyborczych badañ (sonda¿y) opinii
publicznej dotycz¹cych przewidywanych zachowañ wyborczych i wyniku
wyborów8. Choæ nie we wszystkich ordynacjach zakazem tym expressis verbis objêto podawanie do publikacji sonda¿y wyborczych przeprowadzonych
w dniu g³osowania9, to niew¹tpliwie zakaz taki istnieje w ka¿dych wyborach.
Powy¿szy przegl¹d przepisów wskazuje na to, ¿e zagadnienia dotycz¹ce ciszy
wyborczej (referendalnej) s¹ w poszczególnych ustawach uregulowane w zasadzie jednolicie, zw³aszcza w aspekcie przedmiotu regulacji. Dostrzegalne
ró¿nice albo s¹ oczywiœcie uzasadnione (na przyk³ad agitacja na rzecz kandydatów, agitacja na rzecz kandydatów i list kandydatów, agitacja w zwi¹zku
z referendum), albo te¿ ró¿nica w semantycznej treœci przepisu nie stanowi
zarazem ró¿nicy merytorycznej (na przyk³ad wyra¿ony expressis verbis lub
tylko implicite zakaz podawania do wiadomoœci wyników sonda¿y wyborczych przeprowadzonych w dniu g³osowania).

Zachowania naruszaj¹ce ciszê wyborcz¹
We wszystkich wymienionych ordynacjach wyborczych i ustawach referendalnych ustawodawca wprost wskazuje zachowania zabronione w okresie
ciszy wyborczej, stanowi¹c, ¿e jest zabronione zwo³ywanie zgromadzeñ,
organizowanie pochodów i manifestacji, wyg³aszanie przemówieñ, rozdawanie ulotek, prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów10, a tak¿e prowadzenie w inny sposób kampanii referendalnej11 lub
agitacji w zwi¹zku z referendum12. Niew¹tpliwie zamiarem ustawodawcy by³o
5
Art. 77 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta; art. 65 ust. 3 ordynacji samorz¹dowej; art.
87 ust. 1 ordynacji parlamentarnej.
6
Art. 39 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym.
7
Art. 29 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym.
8
Art. 76c ustawy o wyborze Prezydenta; art. 68 ordynacji samorz¹dowej; art. 86 ordynacji
parlamentarnej; art. 32 ustawy o referendum lokalnym; art. 41 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym.
9
Zastrze¿enia takiego nie zawiera art. 86 ordynacji parlamentarnej i art. 77 ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.
10
Art. 77 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta; art. 65 ust. 3 ordynacji samorz¹dowej; art.
87 ust. 1 ordynacji parlamentarnej.
11
Art. 39 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym.
12
Art. 29 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym.
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objêcie zakazem podejmowania wszystkich czynnoœci, które stanowi¹ agitacjê na rzecz kandydatów albo list kandydatów lub te¿ agitacjê w zwi¹zku z referendum. Zawarte w przepisach wyliczenie (zwo³ywanie zgromadzeñ,
organizowanie pochodów i manifestacji, wyg³aszanie przemówieñ, rozdawanie ulotek) odzwierciedla jedynie najbardziej typowe i wystêpuj¹ce najpowszechniej zachowania, które s¹ zabronione w trakcie ciszy wyborczej.
Kluczowe znaczenie dla interpretacji przepisu ma zatem sformu³owanie „prowadzenie w inny sposób agitacji”, wskazuj¹ce na szeroki, nieokreœlony jednoznacznie katalog zachowañ zabronionych, jednoczeœnie jednak wyra¿aj¹ce
wolê ustawodawcy objêcia zakazem wszelkich form agitacji. Taka treœæ
przepisu jest w pe³ni uzasadniona, gdy¿ nie mo¿na nazwaæ, a nawet wyobraziæ
sobie, wszystkich zachowañ stanowi¹cych wyraz agitacji wyborczej.
Zdaniem opiniuj¹cych podstawowe znaczenie dla wyk³adni cytowanej regulacji ma samo pojêcie „agitacja”. W znaczeniu s³ownikowym termin „agitacja”
oznacza propagowanie okreœlonych pogl¹dów, idei, hase³ w celu powiêkszenia grona zwolenników danej sprawy, a przede wszystkim w celu uzyskania
aprobaty spo³ecznej (wymiernej w g³osach wyborców) dla dzia³alnoœci polityka, partii czy rz¹du13. Z oczywistych wzglêdów okreœlenie to nie poddaje siê
formalnemu zdefiniowaniu, ale w doktrynie i orzecznictwie podejmuje siê
próby doprecyzowania jego znaczenia. Agitacja jest dzia³alnoœci¹ propagandow¹, podejmowan¹ z zamiarem przekonywania, zjednywania zwolenników
dla danej sprawy lub wynikaj¹c¹ z chêci dyskredytacji przeciwników14.
W przepisach ordynacji wyborczych nie chodzi jednak o jak¹kolwiek formê
agitacji, lecz jedynie o agitacjê na rzecz kandydatów i list kandydatów. Podstawowe znaczenie dla wyk³adni przepisów ma wiêc cel agitacji, którym jest
pozyskanie wiêkszej liczby g³osów i uzyskanie lepszego wyniku w wyborach
przez promowania kandydata lub listy kandydatów, a tak¿e – coraz czêstsze
w praktyce – dyskredytowanie kontrkandydata albo konkurencyjnej listy. Podobnie agitacj¹ referendaln¹ jest prezentowanie swojego stanowiska w sprawie poddanej referendum w celu nak³onienia uprawnionych do g³osowania
do poparcia tego stanowiska, a w konsekwencji – do uzyskania okreœlonego
wyniku referendum. Dokonuj¹c wyk³adni przepisów, nale¿y mieæ na wzglêdzie ten w³aœnie cel agitacji. W pe³ni zasadne jest zatem pos³ugiwanie siê pojêciem „agitacja wyborcza”, pod którym rozumie siê zespó³ dzia³añ komitetów
wyborczych i partii politycznych ukierunkowanych na zjednywanie zwolenników dla swoich idei i programów oraz na poparcie dla swoich kandydatów

13
Podajemy za S³ownikiem wspó³czesnego jêzyka polskiego, red. B. Dunaj, Kraków 2000
[has³o: agitacja].
14
Postanowienie S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku z dnia 10 listopada 2006 r., I ACz
872/06; J. Sobczak, Prawo prasowe, Warszawa 2008, uwaga 18. do art. 12.
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ubiegaj¹cych siê o mandat wyborczy15, propagowanie hase³ i programów
wyborczych oraz nak³anianie wyborców do oddania g³osu na dany komitet
wyborczy lub konkretnego kandydata16. Najogólniej mo¿na wiêc stwierdziæ,
¿e agitacja dotyczy wszystkich dzia³añ, które mog¹ spowodowaæ odmienny
sposób oddania g³osu17.
W okresie ciszy wyborczej zabronione s¹ zachowania, które maj¹ doprowadziæ do pozyskania poparcia dla kandydata lub listy kandydatów, innymi
s³owy – dzia³ania, których celem jest wywarcie wp³ywu na wyborcê,
aby odda³ g³os o okreœlonej treœci. Zdaniem opiniuj¹cych w pojêciu agitacji
wyborczej lub te¿ w ustawowej formule „prowadzenia w inny sposób agitacji
na rzecz kandydatów i list kandydatów” nie mieszcz¹ siê takie zachowania,
których celem nie jest pozyskanie g³osu wyborcy na rzecz okreœlonego kandydata lub okreœlonej listy kandydatów.
W orzecznictwie i doktrynie poddano ocenie niektóre wystêpuj¹ce w praktyce problemy naruszeñ ciszy wyborczej. Mo¿na uznaæ, ¿e panuje zgoda co do
tego, ¿e w okresie ciszy wyborczej nie wolno wywieszaæ plakatów, roznosiæ
ulotek, wydawaæ nowych publikacji prasowych, umieszczaæ w Internecie treœci
o charakterze agitacji wyborczej18. Mo¿na równie¿ przyj¹æ, ¿e panuje zgoda co
do tego, ¿e zakaz ten nie obejmuje plakatów wywieszonych wczeœniej, a tak¿e
informacji agitacyjnych i sonda¿owych w prasie lub zamieszczonych na stronach internetowych przed cisz¹ wyborcz¹ – materia³y te nie musz¹ byæ usuwane
w dniu objêtym zakazem prowadzenia agitacji wyborczej19. Podobnie nie narusza ciszy wyborczej takie zachowanie, gdy na przyk³ad wydanie gazety ma datê
póŸniejsz¹ (z okresu ciszy wyborczej), ale rzeczywiœcie gazeta ta jest rozpowszechniana wczeœniej, czyli w trakcie trwania kampanii. Decyduje tutaj chwila
podania informacji do publicznej wiadomoœci. Fakt, ¿e okreœlona gazeta jest
sprzedawana równie¿ w okresie ciszy wyborczej, nie ma znaczenia20.
W ocenie Pañstwowej Komisji Wyborczej przemieszczanie siê pojazdów,
na których umieszczono wyborcze materia³y agitacyjne, jest traktowane jako
aktywna forma agitacji i naruszenie zakazu zawartego w art. 87 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej21.
15
F. Rymarz, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Samorz¹dowe
prawo wyborcze. Komentarz, Warszawa 2006, uwaga 2. do art. 65.
16
A. ¯ukowski, System wyborczy do Sejmu i Senatu, Warszawa 2004, s. 115.
17
P. Uziêb³o, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2008, uwaga 1. do
art. 29.
18
F. Rymarz, [w:] Samorz¹dowe prawo..., op. cit., uwaga 13. do art. 65.
19
Ibidem; B. Dauter, [w:] Samorz¹dowe prawo..., op. cit., uwaga 6. do art. 202a.
20
B. Dauter, [w:] Samorz¹dowe prawo..., op. cit., uwaga 6. do art. 202a.
21
Wyjaœnienie Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 paŸdziernika 2007 r. w sprawie
kampanii wyborczej prowadzonej na pojazdach (ZPOW-503-50/07).
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Do spotykanych w praktyce zachowañ naruszaj¹cych ciszê wyborcz¹ nale¿y ponadto zaliczyæ rozsy³anie SMS-ów lub wiadomoœci poczt¹ elektroniczn¹
z proœb¹ albo z zachêt¹ do g³osowania na okreœlonego kandydata, umieszczanie nowych treœci na istniej¹cych stronach internetowych o charakterze agitacyjnym, tworzenie nowych stron internetowych o takim charakterze,
prowadzenie sond internetowych, publikowanie wpisów na forum internetowym o takiej treœci, emisjê spotów reklamowych na rynku miasta. Za zachowanie niepoddaj¹ce siê jednoznacznej ocenie trzeba uznaæ udzia³ kandydata
w uroczystoœciach patriotycznych w dniu œwiêta narodowego przypadaj¹cego
w sobotê przed niedzielnym g³osowaniem, co nast¹pi³o na przyk³ad 11 listopada 2006 roku. Udzia³ sam w sobie nie narusza ciszy wyborczej, podobnie
bezzasadny by³by zakaz wyg³aszania przemówieñ przez kandydatów
pe³ni¹cych funkcje publiczne, co mog³oby ponadto raziæ sztucznoœci¹ w sytuacji, gdy takie przemówienie by³oby oczekiwane. Nie zmienia to oczywiœcie
faktu, ¿e wyg³aszane przez osobê publiczn¹ przemówienie nie powinno zawieraæ treœci o charakterze agitacyjnym.
Szczególne zasady dotycz¹ zachowania ciszy wyborczej w miejscu g³osowania, czyli w lokalu wyborczym. W lokalu wyborczym i na terenie budynku,
w którym znajduje siê lokal wyborczy, nie mog¹ siê znajdowaæ plakaty i napisy o charakterze agitacyjnym (nawet te wywieszone przed dniem g³osowania),
nie mo¿e byæ równie¿ prowadzona w innej formie (na przyk³ad dŸwiêkowej,
wizualnej) jakakolwiek agitacja wyborcza22. Cz³onkowie komisji i mê¿owie
zaufania nie mog¹ swoim zachowaniem eksponowaæ przynale¿noœci politycznej, w tym równie¿ u¿ywaæ elementów ubioru powszechnie kojarzonych
z okreœlon¹ parti¹ lub organizacj¹ (na przyk³ad krawat, opaska), stanowi to bowiem formê agitacji23. Nawet wielkoœæ i uk³ad graficzny identyfikatorów
przypinanych mê¿om zaufania nie mo¿e byæ zró¿nicowany w takim stopniu,
¿eby wyborcy mogli to uznaæ za element agitacji wyborczej24. Zabronione jest
tak¿e namawianie wyborców w lokalu wyborczym do g³osowania na okreœlonego kandydata25.
Warto w tym miejscu wskazaæ zachowania, które nie naruszaj¹ ciszy wyborczej. Nie powinno budziæ w¹tpliwoœci, ¿e naruszeniem ciszy wyborczej nie
jest wykonanie postanowieñ s¹du w sprawach dotycz¹cych rozpowszechniania nieprawdziwych wiadomoœci26. Przyjêcie przeciwnego pogl¹du znacznie
os³abi³oby ochronê dóbr osobistych w prawie wyborczym.

22
23
24
25
26

F. Rymarz, [w:] Samorz¹dowe prawo..., op. cit., uwaga 1. do art. 48.
Ibidem, uwaga 2. do art. 48.
Ibidem, uwaga 9. do art. 43.
Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 12 listopada 2001 r., III SW 84/01.
F. Rymarz, [w:] Samorz¹dowe prawo..., op. cit., uwaga 3. do art. 73.

24

Anna Frydrych, Bart³omiej Michalak, Marek Sobczyk

Og³oszenie przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ zakoñczenia ciszy wyborczej przed zakoñczeniem g³osowania w obwodowych komisjach wyborczych
poza granicami kraju nie oznacza naruszenia art. 86 ordynacji parlamentarnej27. Sprawa, na podstawie której S¹d Najwy¿szy sformu³owa³ cytowany
pogl¹d, dotyczy³a protestu zarzucaj¹cego Pañstwowej Komisji Wyborczej
przedwczesne wydanie komunikatu o zakoñczeniu ciszy wyborczej i tym
samym umo¿liwienie mediom podanie do wiadomoœci wyników przedwyborczych sonda¿y opinii publicznej, zanim jeszcze zosta³o zakoñczone g³osowanie w Dublinie w wyborach parlamentarnych w 2007 roku. W uzasadnieniu
postanowienia S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e tego rodzaju zarzut nie mo¿e stanowiæ podstawy protestu wyborczego, poniewa¿ nie mieœci siê w ustawowym
katalogu podstaw protestu, nie dotyczy bowiem ¿adnego przestêpstwa przeciwko wyborom, penalizowanym w art. 248–251 kodeksu karnego, nie jest te¿
naruszeniem przepisów dotycz¹cych g³osowania lub ustalania wyników
g³osowania i wyników wyborów. Ponadto g³osowanie odbywa siê wed³ug zasady terytorialnoœci, co obejmuje tak¿e godziny g³osowania – zakaz podawania do wiadomoœci publicznej wstêpnych sonda¿owych wyników wyborów
(opartych na meldunkach o czêœciowych rezultatach wyborów, sporz¹dzanych
na podstawie wyników zbieranych przez ankieterów przeprowadzaj¹cych wywiady z wyborcami opuszczaj¹cymi lokale wyborcze) obowi¹zuje do czasu
zakoñczenia ciszy wyborczej w Polsce.
Naruszenia ciszy wyborczej nie stanowi fotografowanie siê wyborców
z odkryt¹ i zakreœlon¹ kart¹ do g³osowania28.

Kampanie spo³eczne na rzecz zwiêkszenia partycypacji
wyborczej
Problemem wymagaj¹cym szczególnego rozwa¿enia jest dopuszczalnoœæ
prowadzenia w okresie ciszy wyborczej tzw. kampanii profrekwencyjnej, czyli
kampanii spo³ecznej maj¹cej na celu zachêcenie wyborców do wziêcia udzia³u
w g³osowaniu i tym samym zwiêkszenie partycypacji wyborczej. Wœród
dzia³añ prowadz¹cych do podniesienia frekwencji wyborczej wyró¿nia siê
kampanie informacyjne i kampanie promocyjne (motywacyjne). Celem kampanii informacyjnej jest wyjaœnienie: kto mo¿e g³osowaæ, jak potencjalny wyborca powinien siê zarejestrowaæ (jeœli jest to wymagane), kiedy odbêdzie siê
g³osowanie, jak d³ugo bêdzie ono trwa³o, w jakich godzinach bêd¹ otwarte
27
Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 28 listopada 2007 r., III SW 52/07 (OSNP
2008, nr 15–16, poz. 245).
28
Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 7 lipca 2003 r., III SW 120/03 (OSNP 2004, nr 1,
poz. 20).
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lokale wyborcze, a tak¿e w jaki sposób poprawnie oddaæ g³os29. Kampanie
promocyjne s¹ kampaniami motywuj¹cymi, wyjaœniaj¹ bowiem powody, dla
których wyborcy powinni uczestniczyæ w g³osowaniu30. Dopuszczalnoœæ kampanii informacyjnej w czasie ciszy wyborczej nie budzi w¹tpliwoœci, dlatego
przedmiotem dalszych rozwa¿añ bêdzie kampania promocyjna.
Do kampanii promocyjnych opiniuj¹cy zaliczaj¹ kampaniê spo³eczn¹
„Zmieñ kraj. IdŸ na wybory”, przeprowadzon¹ w zwi¹zku z wyborami parlamentarnymi 21 paŸdziernika 2007 roku. Badania sonda¿owe wykaza³y, ¿e
kampania ta wywar³a wp³yw na stopieñ partycypacji wyborczej – 4,5% respondentów poda³o, ¿e kampania ta przekona³a ich i zdecydowa³a o ich udziale
w wyborach, a kolejne 16% badanych przyzna³o, ¿e kampania ta zachêci³a ich
do udzia³u w wyborach31. Dane te sk³aniaj¹ do postawienia pytania o dopuszczalnoœæ prowadzenia kampanii profrekwencyjnej w okresie ciszy wyborczej.
Zdaniem opiniuj¹cych kampania zachêcaj¹ca do udzia³u w g³osowaniu jest
dozwolona w okresie ciszy wyborczej, pod warunkiem jednak, ¿e nie nosi znamion agitacji wyborczej, inaczej mówi¹c – nie ma na celu pozyskania g³osów
wyborców na rzecz okreœlonego kandydata lub listy kandydatów, czyli
jest neutralna. Samo tylko zachêcanie do wziêcia udzia³u w g³osowaniu nie
stanowi jeszcze zabronionej przez ustawê agitacji na rzecz kandydata i listy
kandydatów. Wyk³adnia jêzykowa cytowanych wy¿ej przepisów przemawia
przeciwko ich zastosowaniu w sytuacjach innych ni¿ agitacja na rzecz kandydata i listy kandydatów. Z kolei ¿aden przepis obowi¹zuj¹cych ordynacji
wyborczych nie przemawia za tym, aby zakres zabronionych zachowañ rozci¹gn¹æ poza obszar agitacji na rzecz kandydata i listy kandydatów (wyk³adnia systemowa). Zachêcanie do uczestnictwa w g³osowaniu nie utrudnia
wyborcom podjêcia decyzji o tym, na kogo oddadz¹ swój g³os, nie narusza
zatem podstawowego celu ciszy wyborczej. Argument ten przemawia przeciw zbyt rozleg³emu stosowaniu relewantnych przepisów.
Przyk³adem kampanii profrekwencyjnej niebêd¹cej agitacj¹ wyborcz¹ s¹
wskazywane w literaturze kampanie o nastêpuj¹cej treœci przekazu: „Twój
g³os to twoje zdanie”, „Polityka ma wp³yw na Ciebie, wiêc zaanga¿uj siê”,
„Twój g³os ma znaczenie”, „Obowi¹zkiem i prawem ka¿dego obywatela jest
g³osowaæ”, „G³osowanie jest cool”32, „G³osujê, wiêc jestem”, „G³osuj, bo powinieneœ”. Cytowane przekazy zawieraj¹ neutraln¹ treœæ i stanowi¹ jedynie
zachêtê do udzia³u w g³osowaniu, nie mog¹ byæ zatem odczytane jako wyraz
agitacji wyborczej.
29

A. Ellis i in., Aktywizowanie wyborców. Inicjatywy z ró¿nych krajów œwiata, prze³.
U. Markowska, Warszawa 2008, s. 29.
30
Ibidem, s. 30.
31
Dane na podstawie raportu kampanii spo³ecznej „Zmieñ kraj. IdŸ na wybory” autorstwa
P. Grzelaka, M. Czeœnika, P. Ciacka i J. Zbieranka, s. 13.
32
A. Ellis i in., Aktywizowanie wyborców..., op. cit., s. 30 i n.
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Zdaniem opiniuj¹cych dla oceny dopuszczalnoœci kampanii w okresie ciszy
wyborczej ma znaczenie nie tylko jej forma i treœæ przekazu, ale tak¿e podmiot
bêd¹cy jej organizatorem. Prowadz¹cy kampaniê nie powinien w œwiadomoœci odbiorców kojarzyæ siê z okreœlon¹ opcj¹ polityczn¹ lub danym œwiatopogl¹dem, a przez to choæby poœrednio z konkretnym komitetem wyborczym.
£atwo sobie wyobraziæ neutralny w treœci przekaz kampanii, prowadzonej jednak przez ujawniaj¹cy swoj¹ to¿samoœæ podmiot zaanga¿owany politycznie.
Pozornie neutralna zachêta do udzia³u w g³osowaniu nie mo¿e – cho æby
poœrednio i nawet w sposób nie do koñca uœwiadomiony przez odbiorców –
stanowiæ zarazem zachêty do g³osowania na konkretnego kandydata. W takim
wypadku kampania traci przymiot kampanii wy³¹cznie profrekwencyjnej
i staje siê agitacj¹ wyborcz¹. Mo¿e to stanowiæ problem, jeœli organizacja
pozarz¹dowa prowadz¹ca kampaniê jest postrzegana jednoczeœnie jako
antyrz¹dowa lub jeœli jest przedstawiana w ten sposób w mediach przychylnych partii rz¹dz¹cej. Przyk³adem tego mo¿e byæ s³owacka kampania OK.98,
prowadzona podczas wyborów parlamentarnych w 1998 roku, której
dzia³acze w mediach przychylnych rz¹dowi Vladimira Mecziara byli prezentowani jako wywrotowcy i wrogowie kraju33. Zdaniem opiniuj¹cych, jeœli
zaanga¿owanie polityczne prowadz¹cego kampaniê jest dostrzegalne, podmiot taki powinien zaprzestaæ kampanii w okresie ciszy wyborczej. Nie ma
oczywiœcie ¿adnych przeszkód, aby podmiot taki prowadzi³ kampaniê czêœciowo profrekwencyjn¹, czêœciowo o charakterze agitacyjnym w okresie
kampanii wyborczej.
Opowiadaj¹c siê ogólnie za dopuszczalnoœci¹ kampanii profrekwencyjnej,
opiniuj¹cy zauwa¿aj¹ dwa problemy. Pierwszy dotyczy obserwacji, ¿e wy¿sza
partycypacja wyborcza sprzyja okreœlonemu kandydatowi lub komitetowi
wyborczemu, z kolei ni¿sza – innemu kandydatowi lub innemu komitetowi
wyborczemu. Opiniuj¹cy nie przeprowadzili w³asnych badañ empirycznych
weryfikuj¹cych powy¿sz¹ tezê, niemniej na potrzeby niniejszej ekspertyzy
zak³adaj¹, ¿e jest ona uprawdopodobniona. Wskazuj¹ na to badania przeprowadzone po wspomnianej wy¿ej kampanii „Zmieñ kraj. IdŸ na wybory”, choæ
wp³yw tej kampanii nie przes¹dzi³ o tym, kto wygra³ wybory34. Za³o¿enie takie jest tym bardziej usprawiedliwione, gdy¿ jeœli weryfikacja powy¿szej tezy
wypad³aby negatywnie, to tym samym straci³by znaczenie podstawowy argument przeciwko kampaniom profrekwencyjnym. Sprowadzi³oby to dyskusjê
33
J. Hocman, Rock Volib i wybory parlamentarne na S³owacji w 1998 roku: aktywizowanie
wyborców po s³owacku, [w:] ibidem, s. 80.
34
Wed³ug raportu z tej kampanii poparcie dla Prawa i Sprawiedliwoœci wœród osób przekonanych przez tê kampaniê do g³osowania by³o wy¿sze o 8% ni¿ w populacji, a poparcie dla Platformy Obywatelskiej – o 8% wy¿sze wœród zachêconych do g³osowania. Bez kampanii Prawo
i Sprawiedliwoœæ straci³oby oko³o 830 tysiêcy wyborców, a Platforma Obywatelska – blisko
1,8 miliona (s. 15 raportu).
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na temat ich dopuszczalnoœci g³ównie na poziom teoretyczny, bez najistotniejszej implikacji praktycznej, jak¹ jest wp³yw na wynik wyborów, chocia¿ problem ten nie zosta³by zupe³nie pozbawiony waloru praktycznego ze wzglêdu
na przepisy zawieraj¹ce sankcjê za naruszenie ciszy wyborczej. Zagadnienie
to zyskuje na znaczeniu przy za³o¿eniu, ¿e wy¿sza partycypacja wyborcza nie
pozostaje bez wp³ywu na wynik wyborów. Nawet jednak jeœli siê przyjmie, ¿e
okreœlone komitety wyborcze lub te¿ – szeroko rzecz ujmuj¹c – œrodowiska
polityczne mog¹ czerpaæ korzyœci z podwy¿szenia partycypacji wyborczej,
kieruj¹c siê przekonaniem, ¿e to zwiêkszy liczbê g³osów na konkretnego kandydata lub konkretnych kandydatów, to zdaniem opiniuj¹cych nie przemawia
to przeciw kampanii profrekwencyjnej. Przede wszystkim bowiem nale¿y
uwzglêdniæ hierarchiê wartoœci konkuruj¹cych ze sob¹ w procesie wyborczym. Wysoka frekwencja wyborcza jest stanem po¿¹danym, jedynie niektóre
komitety wyborcze mog¹ subiektywnie upatrywaæ w niej przyczyn nie doœæ
satysfakcjonuj¹cego w³asnego wyniku wyborczego. Jedn¹ z wa¿niejszych
funkcji wyborów jest funkcja legitymizuj¹ca, trudno zaœ nie zgodziæ siê
z twierdzeniem, ¿e na stopieñ legitymizacji wp³ywa nie tylko procentowo
oszacowana liczba uzyskanych g³osów tych wyborców, którzy wziêli udzia³
w wyborach, ale tak¿e stopieñ partycypacji wyborczej. Stopieñ legitymizacji
trzeba rozpatrywaæ z punktu widzenia ogólnej liczby osób uprawnionych do
g³osowania, a nie tylko wyborców, którzy z tego prawa skorzystali, innymi
s³owy – im wy¿sza partycypacja wyborcza, tym silniejsza legitymizacja osób
uzyskuj¹cych mandat. Wyklucza to czêsto podnoszone w mediach zarzuty,
¿e co prawda partia X uzyska³a 30% wa¿nie oddanych g³osów, ale w rzeczywistoœci zdobyte 30% stanowi 30% z 40% ogólnej liczby uprawnionych do
g³osowania, a zatem kandydatów tej partii popar³o jedynie 12% uprawnionych
do g³osowania.
Podstawowym celem wyborów jest uzyskanie takiego sk³adu organu przedstawicielskiego, który cieszy siê najwiêksz¹ akceptacj¹ spo³eczn¹, przez co
rozumie siê poparcie nie tylko aktywnej czêœci wyborców, ale tak¿e poparcie
wyborców w ogóle. W samym za³o¿eniu wyniki wyborów powinny odzwierciedlaæ stopieñ poparcia, jakim ciesz¹ siê wœród oby wateli poszczególne
komitety wyborcze. Bez w¹tpienia wy¿sza partycypacja wyborcza zapewnia
wiêksz¹ reprezentatywnoœæ sk³adu wybranego organu przedstawicielskiego.
Ma to tym wiêksze znaczenie, ¿e – jak wykazano – aktywnoœæ polityczna
i stopieñ partycypacji wyborczej zale¿y w du¿ym stopniu od pozycji spo³ecznej i wykszta³cenia, co powoduje, ¿e mo¿na wskazaæ grupy spo³eczne
(zw³aszcza osoby s³abiej wykszta³cone i o ni¿szym statusie maj¹tkowym) niechêtne udzia³owi w g³osowaniu, a przez to pozbawione odpowiedniej reprezentacji w organie przedstawicielskim. Trudno zatem w tych okolicznoœciach
przyjmowaæ, ¿e dzia³aniem niepo¿¹danym jest zachêcanie do udzia³u w g³oso-
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waniu, skoro tylko wyniki wyborów z wysok¹ frekwencj¹ wyborcz¹ odzwierciedlaj¹ rzeczywisty uk³ad si³ w spo³eczeñstwie. Nale¿a³oby raczej
przyj¹æ przeciwne za³o¿enie, ¿e zaniechanie dzia³añ profrekwencyjnych deformuje obraz rzeczywistego poparcia spo³ecznego i powoduje, ¿e grupy
spo³eczne rzadziej bior¹ce udzia³ w g³osowaniu s¹ w mniejszym stopniu reprezentowane w organie przedstawicielskim.
Drugim argumentem za dopuszczalnoœci¹ kampanii profrekwencyjnej
w okresie ciszy wyborczej jest konstytucyjnie chroniona wolnoœæ s³owa.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ka¿demu zapewnia siê wolnoœæ wyra¿ania swoich pogl¹dów, która zdaniem opiniuj¹cych
dotyczy tak¿e swobody w propagowaniu udzia³u w g³osowaniu. Ka¿de ograniczenie tej wolnoœci powinno mieæ wyraŸn¹ podstawê prawn¹ w ustawie,
dodatkowo spe³niaj¹c¹ kryteria opisane w art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, i podstawa ta, jako wyj¹tek od zasady – i to zasady o randze
konstytucyjnej – nie mo¿e podlegaæ wyk³adni rozszerzaj¹cej. Wyk³adnia jêzykowa i systemowa przepisów ordynacji wyborczych i ustaw referendalnych
zakazuj¹cych agitacji w okresie ciszy wyborczej (referendalnej) sprzeciwia siê
uznaniu, ¿e zakaz ten obejmuje kampaniê na rzecz podwy¿szenia partycypacji
wyborczej, tym bardziej zatem nie nale¿y dokonywaæ takiej wyk³adni tych
przepisów (zw³aszcza z powo³aniem siê na argumenty teleologiczne), która
prowadzi do rozszerzenia wyj¹tków od konstytucyjnej wolnoœci wyra¿ania
pogl¹dów. Przeciwnie – jedyna uprawniona wyk³adnia relewantnych przepisów pozwala zachowaæ zasadê wolnoœci wyra¿ania pogl¹dów. Tym samym
uzasadnieniem odst¹pienia od zasady wolnoœci wyra¿ania pogl¹dów nie mo¿e
byæ samo tylko przekonanie (bli¿ej zreszt¹ niezweryfikowane), ¿e propagowanie uczestnictwa w g³osowaniu mo¿e sprzyjaæ okreœlonym kandydatom, jeœli
propagowanie to nie jest objête wyraŸnym zakazem ustawowym, koniecznym
w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej albo wolnoœci
i praw innych osób.
W tym miejscu nale¿y dodaæ, ¿e skoro w okresie ciszy wyborczej jest dopuszczalna kampania profrekwencyjna, to jest równie¿ dopuszczalna kampania
antyfrekwencyjna, mimo ¿e jej ocena wypada negatywnie. Dobrem samym
w sobie jest aktywizacja spo³eczeñstwa i zachêcanie obywateli do uczestnictwa w sprawach wa¿nych dla ogó³u, dla pañstwa lub dla jednostki samorz¹du
terytorialnego. Udzia³ w wyborach jest bardzo wa¿nym, ale nie jedynym przejawem dba³oœci o sprawy ogó³u. Wyborca zachêcony do udzia³u w wyborach
mo¿e poczuæ potrzebê podjêcia aktywnoœci na innym polu, na przyk³ad wspierania inicjatyw lokalnych, pomocy potrzebuj¹cym. Wyborca bierny, zniechêcony, rzadziej dostrze¿e potrzebê i mo¿liwoœæ podjêcia aktywnoœci dla dobra
ogó³u.
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Przed³u¿enie ciszy wyborczej
Co do zasady, g³osowanie odbywa siê w ci¹gu jednego dnia, bez przerwy,
miêdzy godzin¹ 6.00 a 20.0035. Jedynie w wyborach do Parlamentu Europejskiego g³osowanie trwa do godziny 22.0036. Podobnie jeœli g³osowanie w referendum ogólnokrajowym przeprowadza siê w ci¹gu jednego dnia, to g³osowanie odbywa siê bez przerwy do godziny 22.00, a jeœli w ci¹gu dwóch dni
– ka¿dego z tych dni bez przerwy od godziny 6.00 do 20.00, przerwa zaœ nastêpuje od godziny 20.00 pierwszego dnia do godziny 6.00 drugiego dnia37.
Ordynacja samorz¹dowa zawiera tak¿e wyraŸny przepis, stanowi¹cy, ¿e wyborcy przybyli do lokalu przed godzin¹ 20.00 mog¹ g³osowaæ po tej godzinie,
rzeczywiœcie wiêc g³osowanie koñczy siê z chwil¹, w której odda g³os ostatni
wyborca przyby³y do lokalu przed godzin¹ 20.00.
Poszczególne ordynacje stanowi¹, ¿e g³osowania nie wolno przerywaæ.
Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeñ g³osowanie by³o przejœciowo
uniemo¿liwione, obwodowa komisja wyborcza mo¿e zarz¹dziæ jego przerwanie, przed³u¿enie albo odroczenie do dnia nastêpnego38.
Cytowane wy¿ej przepisy ordynacji wyborczych i ustaw referendalnych
wi¹¿¹ zakoñczenie zakazu agitacji wyborczej z zakoñczeniem g³osowania, nie
zaœ z godzin¹ 20.00 lub 22.00, do której to godziny g³osowanie co do zasady
powinno siê zakoñczyæ. Jeœli zatem g³osowanie jest przed³u¿one, to tym
samym czas obowi¹zywania ciszy wyborczej wyd³u¿a siê a¿ do momentu zakoñczenia g³osowania. Wyk³adnia systemowa przepisów w ich obecnym
brzmieniu uniemo¿liwia przyjêcie wniosku, ¿e cisza wyborcza koñczy siê
o godzinie 20.00 lub 22.00, jeœli g³osowanie w którymœ obwodzie zosta³o
przed³u¿one, z zastrze¿eniem, ¿e w wyborach samorz¹dowych przed³u¿enie
ciszy wyborczej nastêpuje w województwie, na którego terenie znajduje siê
obwodowa komisja wyborcza, która postanowi³a o przed³u¿eniu lub odroczeniu g³osowania. Zdaniem opiniuj¹cych przyjête w ordynacjach rozwi¹zanie
jest poprawne i nie zachodzi potrzeba jego zmiany. Nie mo¿na bowiem
przyj¹æ, ¿e po godzinie 20.00 ustaje ratio legis obowi¹zywania przepisów
o ciszy wyborczej w sytuacji, w której g³osowanie zosta³o przed³u¿one w jakiejkolwiek komisji obwodowej. Ratio legis wynika w tym wypadku z za³o¿enia, ¿e dopóki gdzieœ trwa g³osowanie, dopóty nie powinno siê dopuszczaæ
jakichkolwiek form agitacji wyborczej czy publicznych sugestii co do ogólnego wyniku wyborów, aby nie oddzia³ywaæ w ten sposób na wyborców, którzy
35

Art. 49 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta; art. 59 ust. 1 ordynacji parlamentarnej; art.
40 ust. 1 ordynacji samorz¹dowej.
36
Art. 106 ust. 1 ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.
37
Art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o referendum ogólnokrajowym.
38
Art. 59 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta; art. 64 ust. 1 ordynacji parlamentarnej; art.
47 ust. 1 ordynacji samorz¹dowej.
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jeszcze nie g³osowali. Nie mo¿na równie¿ przyj¹æ, ¿e skoro dotychczasowe
doœwiadczenia wskazuj¹ na to, ¿e przed³u¿enie g³osowania dotyczy niewielkiej liczby obwodów, a przez to i relatywnie znikomej liczby wyborców, to nie
ma koniecznoœci przed³u¿enia ciszy wyborczej ponad godzinê 20.00 lub
22.00. Wyborcy, którzy z nadzwyczajnych przyczyn nie mogli oddaæ g³osu
do godziny 20.00 lub 22.00, nie powinni g³osowaæ w zupe³nie innych okolicznoœciach ni¿ pozostali wyborcy, bo ju¿ po podaniu w mediach sonda¿owych
prognoz wyników wyborów.
Innym aspektem analizowanego zagadnienia jest charakter przyczyn uzasadniaj¹cych przed³u¿e nie g³oso wania i tym samym przed³u¿e nie ci szy
wyborczej. Doœwiadczenia ostatnich wyborów parlamentarnych potwierdzaj¹
du¿e znaczenie wyk³adni przepisów pozwalaj¹cych na przed³u¿enie g³osowania. W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 21 paŸdziernika 2007 roku przed³u¿enie
g³osowania ponad godzinê 20.00 wyst¹pi³o w 50 obwodach g³osowania
(na ogóln¹ liczbê 25 476 obwodów). Obwodowe komisje wyborcze przed³u¿y³y g³osowanie od kilku do kilkudziesiêciu minut (ostatni lokal wyborczy
zamkniêto o godzinie 22.55). Przerwy w g³osowaniu, które by³y przyczyn¹
przed³u¿enia g³osowania, zwykle by³y spowodowane brakiem w lokalach wyborczych kart do g³osowania.
Zgodnie z cytowanymi wy¿ej przepisami przed³u¿enie g³osowania mo¿e
nast¹piæ tylko ze wzglêdu na wydarzenie nadzwyczajne, a za takie w doktrynie
uwa¿a siê na przyk³ad po¿ar budynku w czasie g³osowania lub zawalenie siê
budowli, ale ju¿ nie przejœciowe przeszkody techniczno-organizacyjne, jak
brak kluczy do budynku lub lokalu wyborczego czy brak klucza do sejfu,
w którym znajduj¹ siê piecz¹tki lub karty do g³osowania39. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e zarz¹dzenie przerwy w g³osowaniu niekoniecznie prowadzi do jego
przed³u¿enia, zale¿y to bowiem od oceny obwodowej komisji wyborczej, która powinna wzi¹æ pod uwagê zw³aszcza d³ugoœæ przerwy i liczbê wyborców
oczekuj¹cych na g³osowanie.
Zgodnie z tez¹ postanowienia S¹du Najwy¿szego z dnia 27 listopada 2007
roku (III SW 21/07) brak kart do g³osowania wynikaj¹cy ze sposobu organizacji wyborów nie mo¿e byæ uznany za nadzwyczajne wydarzenie, które uzasadnia przerwê lub przed³u¿enie g³osowania (art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ordynacji
parlamentarnej). W uzasadnieniu S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e g³osowania
nie wolno przerwaæ – i to jest zasada podstawowa. Przerwanie lub przed³u¿enie g³osowania stanowi zatem wyj¹tek, który mo¿e byæ akceptowany tylko
wskutek nadzwyczajnych wydarzeñ. Zapewnienie odpowiedniej liczby kart
do g³osowania zale¿y tylko od w³aœciwej organizacji i dobrego przygotowania
wyborów. Przed rozpoczêciem g³osowania obwodowa komisja wyborcza
39

F. Rymarz, [w:] Samorz¹dowe prawo..., op. cit., uwaga 3. do art. 47.
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sprawdza, czy dysponuje potrzebn¹ liczb¹ kart do g³osowania. Brak kart do
g³osowania w lokalu wyborczym nie powinien wyst¹piæ i nie mo¿e byæ uznany za zdarzenie niezale¿ne od organów i komisji przeprowadzaj¹cych wybory.
To nieuzasadnione przed³u¿enie g³osowania nie mia³o jednak, zdaniem S¹du
Najwy¿szego, wp³ywu na wynik wyborów, brakuje tak¿e podstaw do stwierdzenia, ¿e wyborcy oddaj¹cy g³os w lokalach, w których przed³u¿ono g³osowanie, g³osowali pod wyp³ywem wyników wyborów z innych komisji. Cisza
wyborcza zosta³a przed³u¿ona a¿ do zakoñczenia g³osowania w ostatniej
obwodowej komisji wyborczej, w której nast¹pi³o przed³u¿enie g³osowania.
Nie dosz³o wiêc do wp³ywu lub agitacji wyborców, którzy nie g³osowali przed
godzin¹ 20.00.
Z uzasadnienia cytowanego postanowienia wynika zatem, ¿e przed³u¿enie
g³osowania spowodowane brakiem kart do g³osowania nie by³o uzasadnione
i stanowi naruszenie prawa, skoro ju¿ jednak nast¹pi³o, to – ze wzglêdu na
przed³u¿enie ciszy wyborczej – pozosta³o bez wp³ywu na wynik wyborów.
Opiniuj¹cy podzielaj¹ ocenê S¹du Najwy¿szego, ¿e nadzwyczajn¹ przyczyn¹
uzasadniaj¹c¹ przed³u¿enie g³osowania nie powinno byæ zdarzenie wynikaj¹ce ze sposobu organizacji g³osowania, szczególnie zaœ b³êdu lub zaniedbania
po stronie tzw. aparatu wyborczego. Ocena taka nie jest jednak bezdyskusyjna. Ujemnym skutkiem zawê¿enia przyczyn przerwy lub przed³u¿enia g³osowania do wydarzeñ nadzwyczajnych – przy w¹skiej wyk³adni pojêcia
„wydarzenie nadzwyczajne” – jest to, ¿e konsekwencje zdarzeñ zawinionych
przez organizatorów g³osowania ponosz¹ wyborcy. Niemniej jednak aktualna
treœæ relewantnych przepisów ordynacji wyborczych, zawê¿aj¹ca przyczyny
przerwy lub przed³u¿enia g³osowania do wydarzeñ nadzwyczajnych,
wyklucza, aby tak¹ przyczyn¹ by³y trudnoœci natury organizacyjnej, co
zdaniem opiniuj¹cych jest rozwi¹zaniem w³aœciwym.

Zamiast podsumowania
Ze wzglêdu na zwiêz³oœæ ekspertyzy opiniuj¹cy zrezygnowali z opisowego
podsumowania na rzecz zebrania i wypunktowania najistotniejszych ich zdaniem elementów opinii. Warto ponownie zauwa¿yæ, ¿e:
pojêcie ciszy wyborczej nie ma ¿adnej definicji legalnej,
g³ównym celem ciszy wyborczej jest stworzenie obywatelom mo¿liwoœci
ostatecznego i spokojnego przemyœlenia swojej decyzji wyborczej w atmosferze wolnej od perswazyjnego nacisku kampanii wyborczej,
w okresie ciszy wyborczej jest zabronione zwo³ywanie zgromadzeñ, organizowanie pochodów i manifestacji, wyg³aszanie przemówieñ, rozdawanie
ulotek, a tak¿e prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów
n
n

n
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i list kandydatów albo prowadzenia w inny sposób kampanii referendalnej
lub agitacji w zwi¹zku z referendum oraz podawanie do wiadomoœci publicznej wyników przedwyborczych badañ opinii publicznej dotycz¹cych
przewidywanych zachowañ wyborczych i wyniku wyborów,
kluczowe znaczenie dla obowi¹zku zachowania ciszy wyborczej ma pojêcie
agitacji wyborczej jako dzia³alnoœci zabronionej w okresie ciszy (agitacja
wyborcza dotyczy jednak w tym rozumieniu promowania kandydatów i ich
programów wyborczych, nie zaœ zachêcania do udzia³u w g³osowaniu),
kampania zachêcaj¹ca do udzia³u w g³osowaniu jest dozwolona w okresie
ciszy wyborczej, ale pod warunkiem, ¿e nie nosi znamion agitacji wyborczej,
przepisy ordynacji wyborczych i ustaw referendalnych wi¹¿¹ zakoñczenie
zakazu agitacji wyborczej z zakoñczeniem g³osowania, nie zaœ z godzin¹
20.00 lub 22.00, do której to godziny g³osowanie co do zasady powinno siê
zakoñczyæ (jeœli zatem g³osowanie jest przed³u¿one, to tym samym a¿ do
jego zakoñczenia jest przed³u¿ona cisza wyborcza),
przed³u¿enie g³osowania i tym samym przed³u¿enie ciszy wyborczej powinno mieæ charakter wyj¹tkowy i byæ uzasadnione nadzwyczajnym wydarzeniem, którym nie s¹ przeszkody techniczno-organizacyjne.

Anna Rakowska
Marcin Rulka

Wp³yw likwidacji obowi¹zku meldunkowego na
funkcjonowanie rejestru i spisów wyborców1
Wprowadzenie
Przyczyn¹ podjêcia rozwa¿añ na temat wp³ywu systemu rejestracji wyborców na frekwencjê wyborcz¹ s¹ pojawiaj¹ce siê ostatnio propozycje likwidacji
obowi¹zku meldunkowego, których emanacjê stanowi obecnie rz¹dowy projekt ustawy o ewidencji ludnoœci z 17 listopada 2008 roku2. W projekcie przewidziano reformê systemu ewidencji ludnoœci, której wprowadzenie zaplanowano w dwóch etapach: pierwszy ma trwaæ do koñca 2010 roku, drugi zaœ
– jak stanowi uzasadnienie do projektu – powinien siê rozpocz¹æ na pocz¹tku
2011 roku. Szczególnie wa¿ny bêdzie drugi etap reformy, w ramach którego
jest planowana ca³kowita likwidacja rejestracji miejsca zamieszkania. G³ównym za³o¿eniem tego etapu jest zaprzestanie rejestrowania podstawowego
miejsca zamieszkania jako odrêbnej instytucji prawa i stworzenie skomputeryzowanego rejestru PESEL, który ma funkcjonowaæ w zupe³nym oderwaniu
od rejestracji miejsca zamieszkania.
1
Artyku³ stanowi skrócon¹ i zaktualizowan¹ wersjê Ekspertyzy w sprawie rz¹dowego
projektu ustawy o ewidencji ludnoœci i jej wp³ywu na prawo wyborcze, przygotowanej w lutym
2009 roku przez Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu £ódzkiego na zlecenie Instytutu
Spraw Publicznych. Ekspertyza powsta³a w ramach prac Forum „Aktywny Obywatel”.
2
Druk nr 1371. Nad projektem tocz¹ siê prace w Sejmie – Komisja Administracji i Spraw
Wewnêtrznych na posiedzeniu w dniu 6 stycznia 2009 roku powo³a³a podkomisjê nadzwyczajn¹ do rozpatrzenia rz¹dowego projektu ustawy o ewidencji ludnoœci. Swoje uwagi do projektu zg³osi³ S¹d Najwy¿szy, wypowiedzia³a siê w tej sprawie tak¿e Krajowa Rada S¹downictwa.
Choæ s¹ to uwagi krytyczne, wskazuj¹ce na bardzo istotne wady projektowanej regulacji, to nie
dotycz¹ one zagadnieñ zwi¹zanych z prawem wyborczym.
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Przedstawiony w uzasadnieniu do projektu plan dzia³añ na okres od
2011 roku oraz – ujmuj¹c szerzej – likwidacja obowi¹zku rejestracji miejsca
zamieszkania wydaj¹ siê z pozoru oczekiwane, sensowne i przemyœlane. Przy
dok³adniejszej analizie pewne rozwi¹zania mog¹ jednak budziæ niepokój,
szczególnie w zakresie wp³ywu likwidacji podstawowego miejsca zamieszkania na prawo wyborcze. W g³ównej mierze chodzi tutaj o sposób sporz¹dzania
rejestru wyborców. Rejestr wyborców jest obecnie oparty na ewidencji ludnoœci prowadzonej w gminach. Na podstawie tej ewidencji – oraz uwzglêdniaj¹c
decyzje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o dopisaniu do rejestru, a tak¿e
zawiadomienia z s¹dów o osobach pozbawionych praw publicznych i wyborczych – urzêdnicy w gminach sporz¹dzaj¹ rejestr wyborców. W opinii autorów przywo³anego projektu rejestr PESEL po reformie mia³by siê staæ w pe³ni
wiarygodnym rejestrem, w którym znajd¹ siê wszystkie dane potrzebne do ró¿nych czynnoœci administracyjnych. Dziêki temu obywatel nie bêdzie musia³
informowaæ urzêdów o zmianie swoich danych personalnych, gdy¿ informacje z rejestru PESEL bêd¹ rozsy³ane do pozosta³ych rejestrów, w tym zapewne
równie¿ do rejestru wyborców. Ma to byæ zatem swoisty obieg zamkniêty,
którego nie trzeba bêdzie uzupe³niaæ danymi z zewn¹trz, czyli od obywatela.
W przedstawionej koncepcji brak jednak wzmianki, czy w ogóle – a jeœli tak,
to sk¹d – bêd¹ pozyskiwane informacje o aktualnym miejscu zamieszkania
obywatela. W rejestrze PESEL pozostan¹ co prawda dane o adresie i dacie
zarejestrowania miejsca zamieszkania, nie wiadomo jednak, z jakiego Ÿród³a
bêd¹ przekazywane informacje o zmianie miejsca zamieszkania.
Niedoskona³oœæ proponowanych uregulowañ sk³ania do rozwa¿enia mo¿liwoœci wprowadzenia innych – zastêpczych – rozwi¹zañ. Zasadne jest zatem przedstawienie kilku znanych i stosowanych systemów rejestracji wyborców, które co
prawda nie s¹ bardzo rozpowszechnione na œwiecie, zawieraj¹ jednak interesuj¹ce
i godne uwagi rozwi¹zania z punktu widzenia projektowanych zmian. W kolejnoœci bêd¹ omówione nastêpuj¹ce systemy rejestracji wyborców:
system samodzielnej rejestracji (dobrowolnej lub obowi¹zkowej),
system sporz¹dzania rejestru wyborców przez administracjê podatkow¹,
elektroniczny rejestr wyborców.
n
n
n

System samodzielnej rejestracji
System samodzielnego rejestrowania siê wyborców ka¿dorazowo przed
wyborami funkcjonuje obecnie miêdzy innymi w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, w Wielkiej Brytanii i w wielu pañstwach Ameryki Po³udniowej.
W wiêkszoœci tych krajów obowi¹zywanie systemu samodzielnej rejestracji
jest konsekwencj¹ braku ewidencji ludnoœci lub jakiegokolwiek innego reje-
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stru cywilnego, na podstawie którego móg³by byæ sporz¹dzony rejestr wyborców. S¹ jednak pañstwa (na przyk³ad Senegal), których obywatele musz¹
z³o¿yæ podanie o wpisanie do rejestru, mimo ¿e rejestr cywilny istnieje.
Wype³nianie przez obywateli wniosku o wpisanie do rejestru wyborców podczas sporz¹dzania rejestru wyborców mo¿e byæ obowi¹zkowe lub dobrowolne, przy czym pierwsze z tych rozwi¹zañ stanowi regu³ê.
Obowi¹zek udokumentowania posiadania czynnego prawa wyborczego
ci¹¿y w omawianym systemie na wyborcy, co wymaga od niego podejmowania dodatkowych dzia³añ. To zaœ sprawia, ¿e wielu wyborców rezygnu je
z rejestracji. Dane statystyczne z pañstw stosuj¹cych ten system3 pokazuj¹, ¿e
rejestruje siê oko³o 70–80% osób maj¹cych czynne prawo wyborcze. Nastêpnie – podczas wyborów – w g³osowaniu bierze udzia³ 70–80% tych, którzy siê
zarejestrowali.
Z powy¿szych danych wynika, ¿e blisko po³owa uprawnionych do g³osowania z pañstw, które wprowadzi³y rejestracjê z w³asnej inicjatywy, nie oddaje
g³osu w wyborach. Zastanawia jednak to, ¿e oko³o 25% wyborców podejmuje
trud zarejestrowania siê w rejestrze wyborców, co jest niew¹tpliwie bardziej
absorbuj¹ce ni¿ samo udanie siê do lokalu wyborczego i poœwiêcenie nierzadko
kilkunastu sekund na czynnoœæ g³osowania (dziêki elektronicznym urnom wyborczym, stosowanym na przyk³ad w Paragwaju i Brazylii, tak szybkie oddanie
g³osu jest mo¿liwe4), ale w samym g³osowaniu nie bierze udzia³u. Mo¿na siê
zatem zastanawiaæ, jak bêdzie wygl¹daæ partycypacja wyborcza Polaków po
wprowadzeniu takiego systemu rejestracji wyborców (celowo nie u¿ywamy
tutaj pojêcia „frekwencja wyborcza”, przyjê³o siê bowiem, ¿e ustala siê j¹ na
podstawie liczby osób ujêtych w rejestrach – spisach – wyborców, co w tym wypadku zamazywa³oby obraz rzeczywistego uczestnictwa w wyborach).
Pewn¹ wskazówk¹ mo¿e byæ partycypacja wyborcza Polaków mieszkaj¹cych poza krajem. W obwodach g³osowania tworzonych za granic¹ obowi¹zuje
bowiem system podobny do systemu dobrowolnej rejestracji, polegaj¹cy na
tym, ¿e aby uzyskaæ mo¿liwoœæ oddania g³osu w dniu wyborów, nale¿y najpierw wpisaæ siê do spisu wyborców sporz¹dzanego przez w³aœciwego terytorialnie konsula5. Statystyki pokazuj¹, ¿e rejestruje siê kilkadziesi¹t tysiêcy
3

D. Nohlen, Elections in the Americas. A Data Handbook, t. 1–2, Oxford 2006.
R. Dendia, G³osowanie elektroniczne w Paragwaju, „Przegl¹d Sejmowy” 2003, nr 5
[przek³ad i opracowanie K. Complak].
5
Warto przywo³aæ tutaj postulat Pañstwowej Komisji Wyborczej, która zawsze po wyborach przedstawia Informacjê o realizacji przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Po ostatnich wyborach, przeprowadzonych 21 paŸdziernika 2007 roku, Pañstwowa Komisja Wyborcza
wskaza³a miêdzy innymi na koniecznoœæ ustanowienia instytucji sta³ej ewidencji wyborców dla
wyborców stale zamieszka³ych za granic¹, któr¹ prowadzi³by w³aœciwy konsul. Wpis wyborcy
do ewidencji na wniosek zainteresowanego do 31 grudnia danego roku skutkowa³by ujêciem go
w spisie wyborców z urzêdu w roku nastêpnym. Wpis na wniosek wyborcy by³by ponawiany co
4
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spoœród kilku, mo¿e nawet kilkunastu milionów obywateli posiadaj¹cych
wa¿ny polski paszport. Rzecz jasna, mobilizacja wyborcza obywateli polskich
mieszkaj¹cych za granic¹ jest inna ni¿ oby wateli mieszkaj¹cych w kraju,
dochodz¹ tam bowiem dodatkowe czynniki, które nie wystêpuj¹ w wypadku
Polaków pozostaj¹cych w ojczyŸnie, jak utrata wiêzi z krajem, du¿a odleg³oœæ
od lokalu wyborczego (co prawda mo¿na siê wpisaæ do rejestru nie tylko osobiœcie, ale tak¿e za poœrednictwem œrodków komunikacji bezpoœredniej
i – choæ nie jest to wyraŸnie wskazane w przepisach – równie¿ za pomoc¹
poczty elektronicznej, to jednak udzia³ w wyborach musi byæ osobisty6) czy
chêæ ukrycia narodowoœci. Pokazuje to negatywne nastawienie obywateli polskich do wyborów i ich niechêæ wobec aktu g³osowania. Nie wdaj¹c siê w rozwa¿ania na temat przyczyn niskiej partycypacji wyborczej Polaków, warto
zauwa¿yæ, ¿e w piœmiennictwie za g³ówny powód tej sytuacji uznaje siê zniechêcenie polskiego spo³eczeñstwa do niskiej klasy elit politycznych kraju7, co
znajduje potwierdzenie w wynikach badañ opinii spo³ecznej.
Jakiej frekwencji nale¿a³oby siê wiêc spodziewaæ po wprowadzeniu rejestracji z w³asnej inicjatywy? Z pewnoœci¹ nie wy¿szej ni¿ obecnie, kiedy bardzo rzadko wiêcej ni¿ po³owa obywateli polskich ujêtych w spisach
wyborców (lub posiadaj¹cych zaœwiadczenie o prawie do g³osowania) bierze
udzia³ w g³osowaniu. Mo¿na – rzecz jasna – dowodziæ, ¿e ci, którzy chc¹ oddaæ g³os, pokonaj¹ i trudnoœæ zwi¹zan¹ z koniecznoœci¹ samodzielnej rejestracji. Ile jednak tak naprawdê jest takich osób? Wydaje siê, ¿e nie wiêcej ni¿
kilkanaœcie procent. S³usznie zatem wskazuje siê w doktry nie, ¿e system
dobrowolnej rejestracji „sprzyja powiêkszeniu liczby nieg³osuj¹cych, bo
niezarejestrowanych obywateli”8. Warto by siê tak¿e zastanowiæ, czy wprowadzenie tego systemu nie narusza³oby konstytucyjnej zasady powszechnoœci. Co prawda tylko od obywatela zale¿y, czy zarejestruje siê on w rejestrze,
nie pozbawia siê go zatem czynnego prawa wyborczego, mimo to jednak
roku, gdy¿ poprzedni wpis traci³by wa¿noœæ. Powy¿sze rozwi¹zanie zapewnia³oby aktualizacjê
ewidencji wyborców, a tym samym umo¿liwia³oby racjonalne ustalenie liczby obwodów g³osowania za granic¹ oraz przygotowanie odpowiedniej liczby sk³adów komisji i kart do g³osowania. Uwagi Pañstwowej Komisji Wyborczej pokazuj¹, jakie wady ma system dobrowolnej rejestracji. Wœród nich na czo³o – poza nisk¹ partycypacj¹ – wysuwaj¹ siê b³êdy w spisach (rejestrach).
6
Brak mo¿liwoœci g³osowania korespondencyjnego czy przez pe³nomocnika stanowi
w tym wypadku du¿¹ u³omnoœæ polskiego ustawodawstwa wyborczego.
7
Por. na przyk³ad wypowiedŸ Krzysztofa Skotnickiego [w:] Dyskusja panelowa: Jak
zmodernizowaæ system wyborczy, by sta³ siê „przyjazny” obywatelom?, [w:] Aktywny obywatel,
nowoczesny system wyborczy, red. L. Kolarska-Bobiñska, J. Kucharczyk, J. Zbieranek, Warszawa 2006, s. 43.
8
W. Szyszkowski, Amerykañski system wyborczy (wybory Prezydenta i wybory Kongresu), [w:] Zagadnienia wspó³czesnego prawa pañstwowego. Materia³y VII Ogólnopolskiej Sesji
Naukowej Katedr Prawa Pañstwowego 21–22 maja 1965 r., Wroc³aw 1967.
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ogranicza siê to prawo, podobnie jak w wypadku wyznaczenia g³osowania na
dzieñ roboczy.
Wprowadzenie systemu dobrowolnej rejestracji nie spowodowa³oby równie¿, jak mog³oby siê wydawaæ, zwolnienia organów administracji publicznej ze wszystkich obowi¹zków zwi¹zanych z procesem rejestracji. Wpisy do
rejestru musia³yby byæ uzupe³niane o te dane, których nie mo¿na uzyskaæ od
rejestruj¹cego siê obywatela. W wypadku wprowadzenia tego systemu do polskich wyborów dotyczy³oby to miêdzy innymi zawiadomieñ z s¹dów o osobach pozbawionych praw publicznych oraz z S¹du Okrêgowego w Warszawie
o osobach pozbawionych praw wyborczych.
Trudnoœci mog³yby wyst¹piæ tak¿e z terminowym sporz¹dzeniem spisu
w momencie rozpisania wyborów przedterminowych (na przyk³ad w wypadku
przedterminowych wyborów parlamentarnych jest to tylko 45 dni, w wyborach do rad gmin mo¿e to byæ nawet tylko 30 dni), szczególnie ¿e, z jednej
strony, proces rejestracji nale¿y zakoñczyæ kilkanaœcie dni przed dniem g³osowania, z drugiej zaœ strony, za zbyt wczesnym sporz¹dzaniem spisu przemawia brak mo¿liwoœci jego póŸniejszego aktualizowania. Wszystko to sprawia,
¿e czas przeznaczony na sporz¹dzenie spisów w niektórych wyborach móg³by
byæ bardzo krótki, co z kolei sprzyja niedok³adnoœciom i b³êdom.
Inn¹ niekorzystn¹ konsekwencj¹ wprowadzenia systemu dobrowolnej rejestracji jest mo¿liwoœæ uruchamiania przez poszczególne partie swoistej „maszyny wyborczej”. Zjawisko to jest szczególnie rozpowszechnione w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, a polega na nak³anianiu przez dzia³aczy partyjnych
– i nie tylko9 – swoich krewnych i znajomych do rejestracji, nastêpnie zaœ
do g³osowania na ich partiê. Podobne praktyki od zawsze wystêpuj¹ podczas
wyborów, zw³aszcza w wyborach lokalnych. W wypadku wprowadzenia dobrowolnej rejestracji taki sposób nak³aniania wyborców mo¿e mieæ jednak
du¿o wiêkszy wp³yw na wynik wyborów, gdy¿ liczba wyborców jest znacznie
mniejsza, co oznacza, ¿e taka sama grupa nak³onionych sk³ada siê na wy¿szy
procent ogó³u g³osuj¹cych. Wprowadzenie dobrowolnej rejestracji zwiêksza
zatem liczbê ró¿nych manipulacji wyborczych.
Pewnym uproszczeniem, prowadz¹cym zapewne do zwiêkszenia uczestnictwa w wyborach, mog³oby byæ wykorzystanie w ramach systemu dobrowolnej
rejestracji rozwi¹zania brytyjskiego, w którym rejestry wyborców s¹
sporz¹dzane na podstawie list wyborców tworzonych dla ka¿dego gospodarstwa domowego przez „gospodarza domu”. Istotne by³oby wówczas w³aœciwe
zdefiniowanie pojêcia „gospodarstwo domowe”. W systemie brytyjskim za
9
Partia Demokratyczna zatrudnia na przyk³ad prywatne osoby (nawet kilkanaœcie tysiêcy), aby przekona³y swoj¹ rodzinê i przyjació³ do oddania g³osu na to ugrupowanie. Mechanizm
ten jest skuteczny, opiera siê bowiem na s³usznym przekonaniu, ¿e bliscy zatrudnionej osoby
udadz¹ siê do urny wyborczej, aby pomóc krewnemu czy przyjacielowi.
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„gospodarstwo domowe” uznaje siê nie tylko budynek mieszkalny, ale tak¿e
– co istotne – miêdzy innymi dom staroœci i dom studencki. Wa¿ne, aby
w wypadku zastosowania podobnego rozwi¹zania w polskich wyborach sformu³owaæ podobn¹ definicjê tego terminu. Szczególnie w³¹czenie do pojêcia
gospodarstwa domowego domów studenckich w dobie tak du¿ej popularnoœci
studiów wy¿szych by³oby bardzo korzystne z punktu widzenia powszechnoœci
wyborów. Ma to tym wiêksze znaczenie, ¿e obecnie tylko ustawa o referendum ogólnokrajowym przewiduje mo¿liwoœæ oddania g³osu w miejscu rzeczywistego przebywania, które nie jest jednoczeœnie miejscem zameldowania,
bez koniecznoœci wizyty w urzêdzie gminy10 (dopisanie do spisu wyborców,
pobranie zaœwiadczenia o prawie do g³osowania). Dotyczy to studentów mieszkaj¹cych w domach studenckich w dniu g³osowania. Nale¿y tutaj podkreœliæ
s³owo „mo¿liwoœæ”, gdy¿ do utworzenia obwodu g³osowania potrzeba tam co
najmniej 50 osób uprawnionych do g³osowania, co nie zawsze jest wykonalne.
Problem ten mo¿e wyst¹piæ zw³aszcza w ma³ych oœrodkach akademickich,
szczególnie gdy domy studenckie nie s¹ du¿e, wielu studentów wyje¿d¿a na
weekend do swoich domów, a ci, którzy zostaj¹, nie zawsze s¹ zainteresowani
przedmiotem referendum.
Atutem systemu brytyjskiego jest równie¿ to, ¿e u³atwia i usprawnia procedurê rejestracji, gdy¿ jedna osoba mo¿e zarejestrowaæ kilka innych, co sprzyja
zwiêkszeniu liczby zarejestro wanych wyborców, a przez to równie¿ najprawdopodobniej liczby osób oddaj¹cych g³os w wyborach. Na podstawie
przyk³adu z Irlandii Pó³nocnej, gdzie w 2002 roku – po zniesieniu sporz¹dzania rejestru wyborców na podstawie list wyborców tworzonych przez „gospodarza domu” i wprowadzeniu rejestracji indywidualnej – liczba rejestruj¹cych
siê osób spad³a o oko³o 10%, mo¿na szacowaæ, ¿e brytyjski wariant systemu
dobrowolnej rejestracji przyczynia siê do zwiêkszenia liczby zarejestrowanych o blisko jedn¹ dziesi¹t¹.
Wad¹ systemu brytyjskiego, zdecydowanie przewa¿aj¹c¹ nad korzyœci¹
p³yn¹c¹ ze zwiêkszonej partycypacji wyborczej, jest jednak wiêksze niebezpieczeñstwo oszustw wyborczych. Mo¿liwoœæ rejestracji przez „gospodarza
domu” wspó³mieszkañców bez okazania ich osobistych identyfikatorów prowadzi do nadu¿yæ – rejestracji dodatkowych osób. Osoba rejestruj¹ca mo¿e
nastêpnie spróbowaæ zag³osowaæ za tych wyborców, co w wypadku g³osowania korespondencyjnego jest jak najbardziej mo¿liwe11.
10

Referendum w sprawie wyra¿enia zgody na ratyfikacjê Traktatu dotycz¹cego
przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z 8 czerwca 2003 roku stanowi³o
dotychczas jedyne g³osowanie, w którym mo¿na by³o tworzyæ obwody g³osowania w domach
studenckich.
11
K. Skotnicki, Rejestr wyborców i g³osowanie korespondencyjne w Wielkiej Brytanii
[w niniejszym tomie].
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Rozpatruj¹c ró¿ne warianty systemu dobrowolnej rejestracji, nale¿y wspomnieæ tak¿e o systemie obowi¹zkowej rejestracji, który obowi¹zuje na
przyk³ad w Nowej Zelandii. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e obowi¹zek zarejestrowania siê wyborcy nie oznacza obowi¹zku udzia³u w g³osowaniu. Taka decyzja ustawodawcy nie spowodo wa³aby wiêc raczej zwiêkszenia frekwen cji
wyborczej, byæ mo¿e nawet by j¹ zmniejszy³a. Naturalna niechêæ ludzi (szczególnie Polaków) do wykonywania ró¿nych czynnoœci pod przymusem mo¿e
spowodowaæ, ¿e jeœli nawet wyborca zamierza³ zag³osowaæ, to pod wp³ywem
tego obowi¹zku zmieni zdanie.
System dobrowolnej rejestracji ma jeszcze – poza wymienionymi ju¿
u³omnoœciami – jedn¹ istotn¹ wadê. Rozwi¹zanie to wymaga bowiem ustanowienia granicznej daty, do której wyborcy mog¹ siê rejestrowaæ. Okres miêdzy
zakoñczeniem rejestracji a dniem g³osowania musi byæ odpowiednio d³ugi,
aby mo¿na by³o opracowaæ i wydrukowaæ karty do g³osowania. Najczêœciej
zamkniêcie rejestracji nastêpuje na oko³o 30 dni przed dniem g³osowania.
W tym miejscu warto zwróciæ uwagê na system rejestracji wyborców w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wyj¹tkow¹ cech¹ amerykañskiego prawa wyborczego, podobnie zreszt¹ jak ka¿dej ga³êzi prawa, s¹ ró¿nice wystêpuj¹ce
w poszczególnych stanach. Ostatni dzieñ rejestracji przypada w ró¿nych terminach, na przyk³ad tylko do trzydziestego dnia przed g³osowaniem mog¹ siê
rejestrowaæ wyborcy w Missisipi i Pó³nocnej Karolinie, podczas gdy w stanie
Vermont mo¿na siê rejestrowaæ jeszcze w pi¹tym dniu przed g³osowaniem.
Dodatkowo ostatnio roœnie liczba stanów stosuj¹cych tzw. Vote Day Registration, czyli rejestracjê w dniu g³osowania. Pierwszy wprowadzi³ tak¹ mo¿liwoœæ stan Maine w 1973 roku, a nastêpnie uczyni³y tak stany: Minnesota, Wisconsin, Oregon, Ohio, New Hampshire, Montana, Iowa. Z kolei w Pó³nocnej
Dakocie instytucja ta jest nazywana Same Day Registration, gdy¿ mo¿liwoœæ
rejestracji istnieje nie tylko w dniu wyborów, ale tak¿e w dniu wczeœniejszego
g³osowania. Jak wyliczono, wprowadzenie omawianej mo¿liwoœci g³osowania zwiêkszy³o frekwencjê o oko³o 10%12, a dodatkowo zmniejszy³o liczbê
wydawanych tzw. provisional ballots, czyli tymczasowych kart do g³osowania. Karty te zosta³y wprowadzone na mocy Help Vote America Act13 i s¹ wydawane wyborcom, którzy nie s¹ umieszczeni w rejestrze, ale utrzymuj¹, ¿e
powinni siê w nim znajdowaæ. Wyborcom tym wydaje siê tzw. tymczasowe
karty do g³osowania, które zostaj¹ uwzglêdnione, jeœli siê oka¿e, ¿e wyborca
12

W 2000 roku w amerykañskich stanach umo¿liwiaj¹cych rejestracjê w dniu g³osowania
frekwencja wynios³a 75,1%, podczas gdy w pozosta³ych stanach osi¹gnê³a 63,2%. W wyborach
w 2004 roku frekwencja wynios³a odpowiednio 68,2% oraz 59,2% – por. www.demos.org [dostêp: 20 maja 2009 roku].
13
United States of America. General Election 4 November 2008. OSCE/ODIHR Limited
Election Observation Mission Final Report, s. 16–17.
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omy³kowo nie znalaz³ siê w rejestrze14. W amerykañskich stanach umo¿liwiaj¹cych rejestracjê w dniu g³osowania nie odnotowano wzrostu liczby
oszustw wyborczych i wypadków podwójnego g³osowania, a koszty utrzymania rejestru znacznie spad³y po jego skomputeryzowaniu, co pozwala s¹dziæ,
¿e mo¿liwoœæ ta zostanie wprowadzona wkrótce w wiêkszoœci stanów15. Za
koniecznoœci¹ szerszego jej wprowadzenia przemawiaj¹ dane z wyborów
w 2000 roku, podczas których 3 miliony wyborców nie dopuszczono do g³osowania w zwi¹zku z brakiem rejestracji, a tak¿e dane z wyborów w 2004 roku,
gdy wydano oko³o 2 milionów provisional ballots.
Podsumowuj¹c, negatywnie oceniamy system dobrowolnej rejestracji wyborców. Arend Lijphart uwa¿a tê instytucjê – wraz z g³osowaniem w dni robocze, zbyt du¿¹ czêstotliwoœci¹ wyborów i nieproporcjonalnymi formu³ami
wyborczymi – za elementy, które sprzyjaj¹ absencji, co tworzy wyborcz¹ nierównoœæ. Jego zdaniem, najwa¿niejszym zadaniem wspó³czesnej demokracji
jest uczynienie g³osowania tak równym, jak to tylko jest mo¿liwe, a metod¹
osi¹gniêcia tego celu jest maksymalizacja uczestnictwa16. Realizacji tego postulatu z pewnoœci¹ nie sprzyja rejestracja wyborców z w³asnej inicjatywy. W ten sposób do rozwa¿añ nad wyborem sposobu prowadzenia rejestru
wyborców wkracza element demokratyzacji prawa wyborczego, stanowi¹c
kolejny argument przeciwko omawianemu systemowi. Wszystko to powoduje, ¿e nie mo¿na poleciæ systemu dobrowolnej rejestracji jako rozwi¹zania
w³aœciwego dla polskiego prawa wyborczego.

System sporz¹dzania rejestru wyborców przez
administracjê podatkow¹
System polegaj¹cy na sporz¹dzaniu rejestru wyborców na podstawie danych urzêdów podatkowych i przez administracjê podatkow¹ stosowano ju¿
wtedy, gdy nie istnia³y jeszcze formalne rejestry czy spisy wyborców. Na
przyk³ad we Francji niemal do koñca XVIII wieku op³acanie podatków by³o
jedyn¹ form¹ weryfikacji tego, czy dany obywatel rzeczywiœcie mieszka
14

Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e weryfikacja tymczasowych kart nastêpuje w ró¿nych
terminach w poszczególnych stanach – od dwóch dni na Florydzie do 35 dni w Kalifornii. Jeœli
ró¿nica miêdzy liczb¹ g³osów zdobytych przez kandydatów jest mniejsza ni¿ liczba oddanych
provisional ballots, nastêpuje znaczne odsuniêcie w czasie og³oszenia wyników wyborów.
W wyborach z 2008 roku taka sytuacja wyst¹pi³a w Pó³nocnej Karolinie i Missouri.
15
United States of America. General Election 4 November 2008..., op. cit., s. 12–13;
S. Carbó, B. Wright, The promise and practice of election day registration, [w:] Excerpted from
voting rights, red. B.E. Griffith, American Bar Association Section of State and Local Government Law 2008, s. 65–79.
16
A. Lijphart, Comparative Politics and the Comparative Method, „American Political
Science Review” 1971, nr 65, s. 682–693.
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i dzia³a na okreœlonym obszarze, gdy¿ nie istnia³y wtedy inne spisy ludnoœci
ni¿ rejestry podatkowe17. Jednoczeœnie jednak Francja jest pierwszym pañstwem, w którym zaczêto sporz¹dzaæ spisy wyborców (wówczas jeszcze nie
rozró¿niano rejestru i spisów wyborców, zreszt¹ do dziœ w wiêkszoœci krajów
istnieje tylko jeden z tych wykazów). W literaturze podaje siê informacjê,
¿e pierwszy taki spis sporz¹dzono przed wyborami w 1791 roku18. Praktyka
zestawiania rejestru wyborców z wykorzystaniem danych z urzêdów podatkowych jednak nie zanik³a, przejê³y j¹ bowiem kraje skandynawskie (Szwecja
i Norwegia), w których listy uprawnionych do g³osowania opracowuj¹ lokalne
organy administracji podatkowej, przekazuj¹c je nastêpnie komisjom
wyborczym19.
W tym miejscu warto przedstawiæ podstawowe za³o¿enia szwedzkiego systemu rejestracji wyborców jako egzemplifikacjê wspomnianego sposobu
sporz¹dzania rejestru wyborców. W Szwecji rejestr wyborców jest sporz¹dzany na podstawie rejestru cywilnego, którym jest rejestr wszystkich mieszkañców kraju prowadzony przez szwedzk¹ administracjê podatkow¹. Rejestr ten
zawiera bazê danych, w której znajduje siê miêdzy innymi: imiê i nazwisko,
adres miejsca zamieszkania, gmina, parafia, stan cywilny, obywatelstwo. Ka¿da osoba znajduj¹ca siê w rejestrze ma osobisty numer identyfikacyjny. Informacje zawarte w bazie danych rejestru s¹ przekazywane przez administracjê
podatkow¹ do innych agencji rz¹dowych, w tym tak¿e do Szwedzkiej Centralnej Komisji Wyborczej (Swedish Election Authority, SEA). Zawsze przed
wyborami komisja ta sporz¹dza rejestr wyborców – oddzielnie dla poszczególnych okrêgów wyborczych – korzystaj¹c z danych z rejestru ludnoœci.
W rejestrze wyborców znajduj¹ siê nazwiska osób, które kwalifikuj¹ siê do
umieszczenia ich w tym zestawieniu na 30 dni przed dniem g³osowania. S¹ oni
uprawnieni do g³osowania w regionie lub gminie, w której s¹ zarejestrowani jako
wyborcy. Do rejestru wyborców s¹ tak¿e w³¹czeni Szwedzi, którzy opuœcili
kraj w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat. Musz¹ oni jednak wyraziæ chêæ umieszczenia ich w rejestrze i poinformowaæ o tym administracjê podatkow¹ nie póŸniej ni¿ 30 dni przed dniem g³osowania. Ta sama procedura obejmuje obywateli Unii Europejskiej zamieszkuj¹cych stale na terenie Szwecji i chc¹cych
w tym kraju oddaæ swój g³os w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Procedura sporz¹dzania rejestru wyborców w Szwecji przedstawia siê
nastêpuj¹co. Najpierw dane z nazwiskami wyborców uprawnionych do g³osowania w wyborach s¹ zapisy wane w specjalnych bazach komputerowych
17
B. Zdaniuk, Wybory parlamentarne we Francji 1789–1914. Problem reprezentatywnoœci wyboru, Warszawa 2005, s. 37–38.
18
K. Skotnicki, Zasada powszechnoœci w prawie wyborczym – zagadnienia teorii i praktyki, £ódŸ 2000, s. 214.
19
M. Grzybowski, Systemy polityczne wspó³czesnej Skandynawii, Warszawa 1989, s. 83.
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lokalnych urzêdów podatkowych. Dane te trafiaj¹ nastêpnie do urzêdów podatkowych w regionach, póŸniej zaœ do centralnego urzêdu podatkowego,
ci¹gle podlegaj¹c aktualizacji. W ten sposób przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami
Szwedzka Centralna Komisja Wyborcza otrzymuje od administracji podatkowej rejestr wyborców w formie elektronicznej, który – po odpowiednim opracowaniu – dostarcza do lokali wyborczych.
Rejestr ludnoœci, stanowi¹cy podstawê rejestru wyborców, jest zarz¹dzany
i nieustannie aktualizowany przez lokalne urzêdy administracji podatkowej.
W ci¹gu dnia sieæ komputerowa lokalnego urzêdu podatkowego w gminie,
urzêdu w regionie i urzêdu centralnego s¹ po³¹czone w trybie on-line, co pozwala na sta³e aktualizowanie danych. Dostêp do rejestru ludnoœci jest zapewniony w formie elektronicznej za poœrednictwem strony internetowej. Rejestr
wyborców stanowi zatem wyci¹g z aktualnego rejestru ludnoœci. Szwedzka
Centralna Komisja Wyborcza drukuje karty do g³osowania dla tych wyborców, którzy maj¹ prawo do g³osowania w danych wyborach, i wysy³a je na
adres znajduj¹cy siê w rejestrze ludnoœci. Karty do g³osowania s¹ rozsy³ane
w takim okresie, aby dotar³y do wyborców najpóŸniej na 18 dni przed dniem
g³osowania. Karty do g³osowania zawieraj¹ nastêpuj¹ce dane:
imiê i nazwisko wyborcy oraz jego numer w rejestrze wyborców,
informacje, w jakich wyborach dany wyborca mo¿e uczestniczyæ (jest to
szczególnie istotne w wypadku przeprowadzania wiêcej ni¿ jednego g³osowania w tym samym dniu),
adres lokalu wyborczego, do którego jest przypisany wyborca, oraz godziny
g³osowania obowi¹zuj¹ce w tym lokalu.
W dniu g³osowania wyborca musi okazaæ kartê do g³osowania przed komisj¹ wyborcz¹ lub przedstawiæ dowód to¿samoœci. W tym ostatnim wypadku
urzêdnik odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów podejmuje procedurê
weryfikacji to¿samoœci wyborcy. Ka¿da osoba zamieszka³a na terenie w³aœciwoœci lokalnego urzêdu podatkowego ma prawny obowi¹zek informowaæ
urz¹d o zmianie miejsca zamieszkania lub o zmianie imienia czy nazwiska.
Lokalny urz¹d podatkowy aktualizuje dane w rejestrze ludnoœci równie¿ na
podstawie informacji z innych instytucji pañstwowych, jak Urz¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych czy Policja. Wyborcy mog¹ weryfikowaæ zgodnoœæ danych
zawartych w rejestrze w siedzibie lokalnego urzêdu podatkowego. Korekty
tych danych wyborcy mog¹ zg³aszaæ pisemnie nie póŸniej ni¿ 12 dni przed
dniem g³osowania. Rejestry wyborców s¹ przekazywane miejskiej komisji
wyborczej. Ka¿dy zarejestrowany mieszkaniec ma numer identyfikacyjny
sk³adaj¹cy siê z 12 cyfr. Rejestr ludnoœci jest co pewien czas sprawdzany pod
wzglêdem zgodnoœci ze stanem faktycznym. Gwarancj¹ poprawnoœci danych
zawartych w rejestrze jest ponadto mo¿liwoœæ „przetestowania” elektronicznego rejestru wyborców w lokalnym urzêdzie podatkowym – rejestr
n
n

n
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jest powszechnie dostêpny, z wyj¹tkiem sytuacji, gdyby osoba chc¹ca uzyskaæ dane mog³aby wyrz¹dziæ szkodê osobie, której informacje te dotycz¹.
Koszty sporz¹dzania rejestru wyborców w Szwecji s¹ stosunkowo niskie.
W 2003 roku wydatki na zakup od administracji podatkowej rejestru wyborców w zwi¹zku z przeprowadzanym referendum w sprawie przyst¹pienia
nowych pañstw do Unii Europejskiej wynios³y 64 tysi¹ce dolarów amerykañskich. Koszt sporz¹dzenia na podstawie rejestru list wyborców dla poszczególnych lokali wyborczych wyniós³ z kolei 38,4 tysi¹ca dolarów amerykañskich.
Najwiêksze wydatki – 1,728 miliona dolarów amerykañskich – wi¹za³y siê
z drukiem i wysy³k¹ kart do g³osowania. W koszty te nie wlicza siê jednak wydatków zwi¹zanych z zatrudnieniem w administracji podatkowej osób
obs³uguj¹cych system rejestracji ludnoœci. W 1997 roku zatrudniano 617 osób
zaanga¿owanych w obs³ugê tego systemu, co poch³ania³o œrodki w wysokoœci
48,768 miliona dolarów amerykañskich.
O referencyjnoœci i dok³adnoœci systemu rejestru ludnoœci stanowi¹cego
podstawê rejestru wyborców œwiadcz¹ wyniki kontroli przeprowadzonej
w 1997 roku, która w rejestrze wyborców ujawni³a tylko 1,7 b³êdnych danych
na 1000, co stanowi b³¹d rzêdu 0,17%, podczas gdy uznaje siê, ¿e b³¹d rzêdu
2% jest jeszcze dopuszczalny20.
System sporz¹dzania rejestru wyborców przez administracjê podatkow¹ nale¿y oceniæ wyj¹tkowo pozytywnie, przede wszystkim z dwóch wzglêdów:
nie generuje on wysokich kosztów,
zapewnia wysoki stopieñ dok³adnoœci danych, co powinno byæ najwa¿niejsz¹ cech¹ rejestru wyborców, stanowi to bowiem jedn¹ z g³ównych
gwarancji wyborów powszechnych.
Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e system ten zyskuje dodatkowy atut
– w pañstwie, w którym wprowadzonoby obowi¹zek wyborczy sankcjonowany kar¹ pieniê¿n¹, karê tê administracja podatkowa mog³aby ³atwo œci¹gn¹æ.
Odnosz¹c siê do mo¿liwoœci zastosowania tego systemu w polskim prawie,
nale¿y przede wszystkim zauwa¿yæ, ¿e polska administracja podatkowa nie
prowadzi, tak jak administracja szwedzka, rejestracji wszystkich mieszkañców kraju. Ponadto wdro¿enie tego systemu nie rozwi¹zywa³oby problemu
ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania obywateli.
n
n

Elektroniczny rejestr wyborców
System elektronicznego rejestru wyborców mo¿na omawiaæ raczej z punktu
widzenia teorii ni¿ praktyki, stanowi on bowiem doœæ innowacyjne rozwi¹za20
Sweden – voter registration case study – por. http://aceproject.org/ero-en/regions/europe/SE/sweden-voter-registration-case-study.pdf/view [dostêp: 20 maja 2009 roku].
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nie. Wprowadzenie w pe³ni zinformatyzowanego rejestru PESEL, w którym
znajdowa³yby siê dane niezbêdne do sporz¹dzenia rejestru wyborców, wydaje
siê elementem umo¿liwiaj¹cym i przyspieszaj¹cym utworzenie takiego rejestru. Oczywiœcie warunkiem jest rozwi¹zanie wspomnianego ju¿ problemu
aktualizowania danych o miejscu zamieszkania w zwi¹zku z planowan¹ likwidacj¹ rejestracji miejsca zamieszkania obywateli. Na pocz¹tek konieczne jest
jednak wyjaœnienie, co nale¿y rozumieæ pod pojêciem elektronicznego rejestru wyborców. Nale¿y rozró¿niæ dwa terminy:
elektroniczny rejestr, który ma na celu jedynie zwiêkszenie sprawnoœci procesu prowadzenia rejestracji (dalej: „rejestr skomputeryzowany”) – rejestr
ten u³atwia³by uzyskiwanie i wymianê danych, ale nie móg³by byæ bezpoœrednio wykorzystywany podczas g³osowania,
elektroniczny rejestr, który jest w praktyce wykorzystywany podczas wyborów w zwi¹zku ze stosowaniem elektronicznych urn wyborczych czy
g³osowania przez Internet (dane o tym, ¿e konkretna osoba ju¿ zag³osowa³a,
trafiaj¹ do systemu informatycznego, co uniemo¿liwia jej oddanie g³osu
w innym lokalu wyborczym) – rejestr taki by³by szczególnie przydatny
podczas wyborów, w których ca³y obszar wyborczy jest jednoczeœnie jednym okrêgiem wyborczym. Zapobiega³oby to ponownemu g³osowaniu wyborców bez koniecznoœci sporz¹dzania oddzielnych spisów wyborców, do
których nale¿a³oby siê dopisywaæ lub te¿ pobieraæ zaœwiadczenia o prawie
do g³osowania. U³atwi³oby to z pewnoœci¹ wyborcom uczestnictwo w wyborach, gdy¿ nie wymaga³oby od nich takiego zaanga¿owania, jak obowi¹zuj¹ce metody umo¿liwiaj¹ce g³osowanie poza miejscem zamieszkania,
i niew¹tpliwie sprzyja³oby zwiêkszeniu partycypacji wyborczej.
Na mo¿liwoœæ utworzenia elektronicznego rejestru wyborców w drugim
z wymienionych znaczeñ wskazywa³ ju¿ w 2005 roku kierownik Krajowego
Biura Wyborczego Kazimierz W. Czaplicki, twierdz¹c, ¿e biuro „podejmuje
próby zwi¹zane z wprowadzeniem g³osowania elektronicznego. Podstawowym wed³ug nas instrumentem jest elektroniczny rejestr wyborców. To on
umo¿liwi sprawdzenie, czy dana osoba ma prawa wyborcze, zag³osowanie
z ka¿dego miejsca i zarejestrowanie g³osu, tak aby uniemo¿liwiæ g³osowanie
podwójne. Koszt takiego oprogramowania dla gmin pozwalaj¹cego na stworzenie elektronicznego rejestru wyborców wed³ug naszych szacunków wynosi
oko³o 1,6 mln z³”21. Odnosz¹c siê do ostatniego zdania przywo³anej wypowiedzi, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wymienione 1,6 miliona z³otych nie jest du¿¹ kwot¹,
szczególnie gdy porówna siê j¹ z wydatkami w wysokoœci ponad 71 milionów
z³otych, jakie poniós³ bud¿et pañstwa na przygotowanie i przeprowadzenie
n

n
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WypowiedŸ Kazimierza W. Czaplickiego [w:] Dyskusja panelowa..., op. cit., s. 36.
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wyborów do Sejmu i Senatu z 21 paŸdziernika 2007 roku22. Z wypowiedzi Kazimierza W. Czaplickiego wynika tak¿e, ¿e administracja wyborcza zamierza
wprowadziæ rejestr elektroniczny, nie zaœ rejestr skomputeryzowany, jaki
istnieje ju¿ w wielu pañstwach.
„Zwyk³y” rejestr skomputeryzowany funkcjonuje na przyk³ad w Danii. Rejestr ten jest oparty na narodowym rejestrze cywilnym (zarz¹dzanym przez
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych), do którego w³adze miejskie dostarczaj¹
informacje o zgonach, urodzeniach czy zmianach adresu (dane te obywatele
maj¹ obowi¹zek podaæ odpowiednim w³adzom w ci¹gu 30 dni od zaistnienia
okreœlonego wydarzenia). W ten sposób rejestr wyborców jest automatycznie
i systematycznie uzupe³niany. Tym samym jedynie Duñczycy, którzy wyjechali za granicê, musz¹ przes³aæ do w³adz miejskich poprzedniego miejsca
swojego zamieszkania wniosek o umieszczenie w rejestrze. Wydruk rejestru
nastêpuje 18 dni przed dniem g³osowania. Wyborcy, którzy zmieniaj¹ miejsce
zamieszkania po tym dniu, nie mog¹ dopisaæ siê do rejestru w nowym miejscu
zamieszkania. Zmiany w rejestrze wyborców s¹ mo¿liwe tylko w wyliczonych
sytuacjach: emigracji, œmierci i utraty lub uzyskania praw wyborczych. Korekt
w rejestrze dokonuje siê odrêcznie23.
Analizuj¹c rozwi¹zanie przyjête w Danii, w którym wykorzystuje siê skomputeryzowany rejestr wyborców, nie zaœ – jak planuje polska administracja
wyborcza – rejestr elektroniczny, trzeba zauwa¿yæ, ¿e w systemie duñskim nie
tylko istnieje rejestr cywilny, ale obywatele maj¹ tak¿e obowi¹zek informowania o zmianie miejsca zamieszkania. Mo¿na siê zatem obawiaæ, czy obieg informacji w ramach nowego rejestru PESEL rzeczywiœcie zapewni kompletnoœæ
danych wszystkich rejestrów funkcjonuj¹cych w jego ramach, a przede wszystkim – czy bêdzie on „samowystarczalny” w zakresie danych dotycz¹cych
miejsca zamieszkania obywateli.
Wracaj¹c do planowanego wprowadzenia w Polsce rejestru elektronicznego, istotne jest ustalenie, kto mia³by prowadziæ ten rejestr, a kto by³by tylko
jego administratorem – Pañstwowa Komisja Wyborcza czy mo¿e Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Warto tutaj przywo³aæ zalecenia
Komitetu Ministrów Rady Europy dla pañstw cz³onkowskich w sprawie prawnych, praktycznych i technicznych standardów g³osowania elektronicznego,
które stanowi¹ w pkt 30 za³¹cznika nr II, ¿e „jedynie osoby powo³ane przez
organy wyborcze maj¹ dostêp do centralnej infrastruktury, serwerów i danych
elektronicznych”. W tym wypadku za dane elektroniczne nale¿y równie¿
uznaæ elektroniczny rejestr wyborców, który móg³by stanowiæ podstawê prze22
Informacja o wydatkach z bud¿etu pañstwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 21 paŸdziernika 2007 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegl¹d Wyborczy” 2008, nr 3–4, s. 43.
23
Por. www.aceproject.org [dostêp: 20 maja 2009 roku].
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prowadzania wyborów i referendów elektronicznych. To zalecenie, a tak¿e art.
36 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi¹cy, ¿e „Pañstwowa Komisja Wyborcza
jest sta³ym najwy¿szym organem wyborczym w³aœciwym w sprawach przeprowadzania wyborów”, przemawia zdecydowanie za tym, aby to Pañstwowa
Komisja Wyborcza sprawowa³a pieczê nad mog¹cym powstaæ w przysz³oœci
elektronicznym rejestrem wyborców.
Jak ju¿ wspomniano, utworzenie elektronicznego rejestru wyborców
by³oby prostsze po wdro¿eniu nowego rejestru PESEL. Rejestr wyborców
móg³by byæ wówczas jednym z rejestrów opracowywanych na podstawie danych
z rejestru PESEL i stanowiæ jedyn¹ podstawê uprawniaj¹c¹ do g³osowania
osób, które s¹ w nim ujête. Konieczne by³oby tylko odpowiednie oprogramowanie, które uwzglêdnia³oby ró¿ny kr¹g osób uprawnionych do g³osowania
w poszczególnych wyborach i referendach. Pozostawa³oby jeszcze rozwi¹zanie kwestii wyborców mieszkaj¹cych za granic¹ i obywateli Unii Europejskiej
stale zamieszkuj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w wypadku
wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin oraz na urz¹d
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Rozpatruj¹c problem g³osowania za
granic¹, nale¿y przyj¹æ, ¿e obowi¹zuj¹cy tam system rejestracji powinien byæ
zachowany. W stosunku do obywateli Unii Europejskiej zamieszkuj¹cych
w Polsce – jeœli by³oby to tylko technicznie wykonalne – najlepszym rozwi¹zaniem by³oby zachowanie systemu dobrowolnej ich rejestracji w okreœlonym terminie przed dniem g³osowania, co zosta³oby uwzglêdnione w rejestrze
elektronicznym. Bardziej realne wydaje siê jednak sporz¹dzanie odrêbnych
spisów wyborców na podstawie dobrowolnej rejestracji. Nie sprawi³oby to
wiêkszych trudnoœci organizacyjnych, gdy¿ g³osowanie tradycyjne z wielu
wzglêdów musia³oby i tak byæ utrzymane, a urny elektroniczne, przynajmniej
na pocz¹tku, stanowi³yby tylko alternatywê dla g³osowania tradycyjnego.
Konieczne by³oby wiêc równie¿ zachowanie tradycyjnych spisów wyborców
opracowywanych na podstawie rejestru.
Nale¿y siê tak¿e zastanowiæ nad ewentualnoœci¹ swobodnego wyboru miejsca dokonania aktu g³osowania, czyli oddania g³osu w dowolnym lokalu wyborczym obwodowej komisji wyborczej, która mog³aby byæ mo¿liwa do
wprowadzenia dziêki elektronicznemu systemowi przesy³u danych. Zapewnia³oby to w wiêkszym stopniu ni¿ obecnie przestrzeganie równoœci wyborów
w znaczeniu formalnym, czyli uniemo¿liwienie wyborcy oddania wielu
g³osów w ró¿nych lokalach wyborczych. Umo¿liwienie wyborcy oddania
g³osu w dowolnym lokalu wyborczym na terenie ca³ego kraju by³oby jednak
z³amaniem zasady równoœci w znaczeniu materialnym, czyli równej si³y
g³osu. Dlatego te¿ wolnoœæ wyboru lokalu, w którym wyborca chcia³by oddaæ
swój g³os, powinna dotyczyæ tylko wyborów prezydenckich i referendum
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ogólnokrajowego, w których okrêgiem wyborczym jest obszar pañstwa. Pod
tym k¹tem musia³by te¿ byæ zaprogramowany system informatyczny.
Inna sytuacja wystêpuje w wypadku rejestru skomputeryzowanego, który
nie mo¿e byæ jedyn¹ podstaw¹ uprawniaj¹c¹ do g³osowania, gdy¿ kr¹g osób
uprawnionych do udzia³u w g³osowaniu w poszczególnych wyborach jest ró¿ny.
Rodzi to koniecznoœæ sporz¹dzania spisów wyborców na potrzeby konkretnych wyborów. Rejestr skomputeryzowany s³u¿y³by zatem jedynie sprawnemu sporz¹dzaniu mo¿liwie najbardziej wiarygodnych spisów wyborców.
Na pewn¹ formê rejestracji dobrowolnej w ramach rejestru elektronicznego
wskazuje Rada Europy, która w przywo³ywanych ju¿ zaleceniach, w pkt 40
za³¹cznika nr I, wskazuje, ¿e „nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ stworzenia elektronicznego rejestru oraz wprowadzenia mechanizmu pozwalaj¹cego na elektroniczne zg³oszenie siê on-line przez wyborcê w celu zarejestrowania siê w rejestrze”. Z kolei wed³ug pkt 41, „w wypadkach, gdy nastêpuje odstêp czasowy
miêdzy rejestracj¹ wyborcy a okresem g³osowania, nale¿y uregulowaæ odpowiedni¹ procedurê poœwiadczania to¿samoœci wyborcy”. Wydaje siê, ¿e Rada
Europy dopuszcza mo¿liwoœæ dobrowolnej rejestracji przez Internet, dostrzegaj¹c jednoczeœnie problem zwi¹zany z aktualizacj¹ danych po dacie
rejestracji wyborców.
W zwi¹zku z planowanym stworzeniem elektronicznego rejestru wyborców
warto rozwa¿yæ mo¿liwoœæ wprowadzenia g³osowania elektronicznego za pomoc¹ zmechanizowanych urn wyborczych24. Rozwi¹zanie to ma nastêpuj¹ce
zalety:
uniemo¿liwienie oszustw i manipulacji, w tym odsprzedawania kart do
g³osowania czy nadu¿yæ cz³onków obwodowych komisji wyborczych
(oszustwa wyborcze staj¹ siê trudniejsze i bardziej skomplikowane pod
wzglêdem technicznym),
zmniejszenie liczby cz³onków obwodowych komisji wyborczych w zwi¹zku
z ograniczeniem zakresu zadañ, którymi bêd¹ obci¹¿one te komisje,
umo¿liwienie wyborcom szybszego oddania g³osu (jak pokazuje przyk³ad
wyborów z zastosowaniem elektronicznych urn wyborczych, nie powinno
to trwaæ d³u¿ej ni¿ 25 sekund),
brak mo¿liwoœci oddania niewa¿nego g³osu,
przy zastosowaniu urny zmechanizowanej zmniejsza siê – przynajmniej
pocz¹tkowo – absencja wyborcza, dziêki czemu nastêpuje wzmocnienie
legitymizacji wybranych przedstawicieli (zaobserwowano, ¿e wyborcy s¹
ciekawi nowego sposobu g³osowania i t³umnie odwiedzaj¹ lokale wyborcze
podczas pierwszego g³osowania z wykorzystaniem nowego rozwi¹zania),
n

n

n

n
n

24
Taki sposób g³osowania wprowadzono ju¿ kilkanaœcie lat temu w Brazylii i Paragwaju
– zob. R. Dendia, G³osowanie elektroniczne w Paragwaju..., op. cit.
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cz³onkowie komisji wyborczych mogliby pracowaæ krócej i w bardziej
dogodnej porze, dotychczas zdarza siê bowiem, ¿e nierzadko musz¹ przebywaæ w lokalu wyborczym z ma³ymi przerwami od wczesnych godzin
porannych a¿ do godzin nocnych – mo¿liwoœæ taka powsta³aby w zwi¹zku
z elektronicznym systemem przeliczania g³osów,
szybsza informacja o wynikach g³osowania.
Mimo powszechnego przekonania, ¿e g³osowanie elektroniczne zapobiega
oszustwom, sporadycznie mog¹ siê zdarzyæ powa¿niejsze incydenty ni¿ na
przyk³ad mechaniczne niszczenie kart przez cz³onków obwodowych komisji
wyborczych czy oddawanie g³osu za osoby, które nie stawi³y siê na g³osowanie25. Podobne nadu¿ycia mog¹ wyst¹piæ równie¿ w elektronicznym rejestrze
wyborców. Wy daje siê wiêc, ¿e powinna istnieæ mo¿liwoœæ wery fikacji
danych zawartych w rejestrze. Dobrym rozwi¹zaniem jest udostêpnienie tych
informacji w Internecie, aby ka¿dy móg³ siê przekonaæ, czy figuruje w spisie
oraz czy nie znajduje siê tam ktoœ, kto nie ma prawa do udzia³u w g³osowaniu
(z zachowaniem, rzecz jasna, standardowej procedury, jak¹ jest udostêpnianie
tego typu danych w gminach). Taki sposób uzyskiwania dostêpu do informacji
z rejestru nie stanowi³by naruszenia danych osobowych i w zasadzie nie ró¿ni³by siê pod tym wzglêdem od obecnie obowi¹zuj¹cego systemu udostêpniania danych.
Dodatkowo warto siê jeszcze zastanowiæ nad wprowadzeniem specjalnych
zawiadomieñ o nadchodz¹cym g³osowaniu, w których by³yby zawarte podstawowe informacje o zbli¿aj¹cych siê wyborach26 i które stanowi³yby jednoczeœnie formê kontroli poprawnoœci danych zawartych w rejestrze elektronicznym przez samego zainteresowanego wyborcê. Zawiadomienia takie powinny
trafiaæ do wyborców przynajmniej 30 dni przed wyborami i zawieraæ
nastêpuj¹ce elementy:
potwierdzenie, ¿e dana osoba figuruje w spisie wyborców utworzonym
na podstawie rejestru wyborców, oraz informacjê o mo¿liwoœci zweryfikowania danych dotycz¹cych innych wyborów i omówienie trybu reklamacyjnego,
przypomnienie o zbli¿aj¹cych siê wyborach, w tym dok³adne wskazanie,
gdzie mieœci siê lokal wyborczy konkretnego wyborcy, w jakich godzinach
jest on czynny i jak wygl¹da mechanizm g³osowania,
n

n

n

n

25

Szczególnie du¿o przyk³adów b³êdnych wyników g³osowania w wyborach przeprowadzanych przy u¿yciu urn elektronicznych mo¿na czerpaæ z praktyki wyborów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Szerzej – zob. R. Balicki, E. Preisner, E-voting – szanse, mo¿liwoœci, zagro¿enia, [w:] Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Alternatywne sposoby g³osowania
a aktywizacja elektoratu”. Rzeszów, 26–27 marca 2007 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski,
Rzeszów 2007.
26
Zob. A. Sokala, Nale¿y indywidualnie zawiadamiaæ wyborców o wyborach, „Analizy
i Opinie” 2005, nr 37 – www.isp.org.pl [dostêp: 20 maja 2009 roku].
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zwiêz³e materia³y wyborcze komitetów wyborczych startuj¹cych w wyborach (element dodatkowy).
Nale¿y podkreœliæ, ¿e oprócz informacji o umieszczeniu obywatela w rejestrze zawiadomienia te stanowi³yby dobry sposób na dostarczenie urzêdowego druku, który by³by podstaw¹ g³osowania korespondencyjnego – oczywiœcie w wypadku wprowadzenia tego rozwi¹zania.
n

System g³osowania elektronicznego
Wprowadzenie elektronicznych urn wyborczych (nazywanych tak¿e g³osomatami lub wotomatami) wbrew pozorom nie spowoduje zwiêkszenia
nak³adów na przeprowadzenie wyborów. Co prawda wszystkie etapy wdro¿enia tego systemu poch³onê³yby znaczne œrodki finansowe, ale w nastêpstwie
przeprowadzonych zmian wyraŸnie zmniejszy³by siê koszt wyborów (miêdzy
innymi dziêki rezygnacji z kart do g³osowania, a tak¿e likwidacji obwodowych komisji wyborczych, które generuj¹ najwiêksze koszty, lub przynajmniej ograniczeniu liczby cz³onków tych komisji27). W pañstwach, które ju¿
wprowadzi³y elektroniczny system g³osowania, wyborcy korzystaj¹ z karty
identyfikacyjnej wydawanej specjalnie na potrzeby wyborów. W Polsce funkcjê takich kart mog³yby z powodzeniem pe³niæ nowe dowody osobiste, które
– jak siê planuje – maj¹ mieæ wbudowany specjalny chip z elektronicznym zapisem danych. Pozwoli³oby to uniezale¿niæ miejsce oddania g³osu od miejsca
zamieszkania wyborcy w wypadku likwidacji obowi¹zku rejestracji
podstawowego miejsca zamieszkania obywatela.
Choæ dyrektor Biura Informatyki Pañstwowej Komisji Wyborczej ju¿
w paŸdzierniku 2002 roku zapowiada³, ¿e w referendum akcesyjnym w 2003
roku Polacy bêd¹ oddawaæ g³osy za poœrednictwem sieci 150 tysiêcy g³osomatów zlokalizowanych w ca³ym kraju28, to jednak do dziœ polskie doœwiadczenia w zakresie g³osowania elektronicznego ograniczaj¹ siê do prareferendum
europejskiego w G³ucho³azach, przeprowadzonego 23 i 24 maja 2003 roku.
Wówczas to w jednym z obwodów wyborczych umo¿liwiono wyborcom,
oprócz tradycyjnego g³osowania przy u¿yciu kart, g³osowanie za pomoc¹ wo-

27

Tylko diety dla cz³onków komisji obwodowych poch³aniaj¹ ponad jedn¹ trzeci¹ œrodków na przeprowadzenie wyborów. W wyborach do Sejmu i Senatu w 2007 roku przeznaczono na nie blisko 28 milionów z³otych – por. Informacja o wydatkach z bud¿etu pañstwa...,
s. 44.
28
G³osomaty ju¿ w przysz³ym roku, „Newsweek”, 27 paŸdziernika 2002 roku
– http://www.vagla.pl/skrypts/wybory.htm [dostêp: 21 maja 2009 roku]
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tomatów wyposa¿onych w ekrany dotykowe. Z urz¹dzeñ tych skorzysta³o a¿
80% wyborców29.
Wprowadzenie g³osowania za pomoc¹ g³osomatów wymaga stworzenia
specjalnego systemu, czyli sieci komputerowej, do której sp³ywa³yby wszystkie g³osy oddane w kraju. System taki, dziêki automatycznemu przesy³aniu
informacji o oddanych g³osach, wyklucza mo¿liwoœæ wielokrotnego g³osowania przez tego samego wyborcê. Rozwi¹zanie to pozwala wiêc zrezygnowaæ
z wydawania zaœwiadczeñ o prawie do g³osowania30 i decyzji o wpisaniu do
rejestru czy dopisaniu do spisu. Du¿e koszty wdro¿enia takiego systemu wi¹¿¹
siê przede wszystkim z koniecznoœci¹ zakupu i obs³ug¹ oprogramowania, które zapewnia³oby sprawnoœæ wymienionych operacji, a tak¿e umo¿liwia³oby
oddanie g³osu ró¿nym kategoriom wyborców w ramach ró¿nych g³osowañ.
By³oby to przedsiêwziêcie bardzo skomplikowane pod wzglêdem logistycznym, ale jednoczeœnie zapewni³oby pe³ne wykorzystanie zalet elektronicznego rejestru wyborców, który w innym wypadku niewiele by znaczy³.
Bior¹c pod uwagê charakter zmian, jakie s¹ konieczne w zwi¹zku z rozwa¿an¹ w Polsce likwidacj¹ obowi¹zku rejestracji miejsca zamieszkania obywatela, warto przedstawiæ etapy wdra¿ania systemu g³osowania elektronicznego
proponowane przez amerykañsk¹ organizacjê California Internet Voting Task
Force31.
Etap pierwszy: elektroniczne g³osowanie w lokalu wyborczym – wyborca
by³by zobowi¹zany do stawienia siê w przypisanym mu lokalu wyborczym,
w którym po okazaniu odpowiedniego dowodu to¿samoœci móg³by wykorzy29

B. Czerniejewski, Krête œcie¿ki e-demokracji – http://www.egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=63&Itemid=62 [dostêp: 21 maja 2009 roku]. Zob. tak¿e:
http://www.rmf.pl/wiadomosci/?id=54454&loc=1; http://www.nukleon.pl/main.php?opcja=com
&id=2717&zone=1 [dostêp: 21 maja 2009 roku].
30
Jakkolwiek zaœwiadczenia o prawie do g³osowania s¹ gwarancj¹ powszechnoœci, to jednak stanowi¹ tylko pewn¹ mo¿liwoœæ, obarczon¹ trudnoœciami zwi¹zanymi z koniecznoœci¹
osobistego odbioru tego dokumentu w urzêdzie gminy w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce
sta³ego zamieszkania. Uproszczeniem tej procedury by³aby mo¿liwoœæ odebrania takiego zaœwiadczenia w dowolnym miejscu w kraju. Wprowadzenie takiego rozwi¹zania u³atwi³by elektroniczny rejestr wyborców, a przy wykorzystaniu urn elektronicznych mo¿na by by³o nawet
zrezygnowaæ z zaœwiadczeñ, choæ dopiero po rezygnacji z g³osowania tradycyjnego jako alternatywy dla g³osowania elektronicznego. Aby wskazaæ, jak du¿y jest to problem, wystarczy spojrzeæ na strukturê ludnoœciow¹ w Warszawie, gdzie jest zameldowanych oko³o 1,5 miliona osób,
a mieszka z pewnoœci¹ ponad 2 miliony osób. W ten sam sposób czêœciowo zosta³by rozwi¹zany równie¿ problem absencji przymusowej osób niepe³nosprawnych – osoby te nie musia³yby ju¿ sk³adaæ wniosku o dopisanie do spisu wyborców (co jest dla nich du¿ym utrudnieniem) w obwodzie g³osowania przystosowanym na ich potrzeby. Do czasu wprowadzenia
g³osowania internetowego osoby ob³o¿nie chore nadal jednak bêd¹ pozbawione mo¿liwoœci
realizowania swoich praw wyborczych.
31
Por. M. Janiec, M. Dro¿d¿, e-voting – elektroniczne systemy g³osowania (czêœæ II), s. 15
– http://www.egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=20&Itemid=62 [dostêp: 21 maja 2009 roku].
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staæ do oddania g³osu znajduj¹cy siê w komisji terminal komputerowy (g³osomat). Terminal mo¿e byæ po³¹czony z Internetem albo dane mog¹ byæ gromadzone lokalnie i przesy³ane do komisji terenowej po zamkniêciu lokali wyborczych. Na tym etapie musia³yby istnieæ spisy wyborców dla ka¿dej komisji
wyborczej.
Etap drugi: elektroniczne g³osowanie w dowolnym lokalu wyborczym
– procedura wygl¹da tak samo jak w fazie pierwszej, aby jednak móc oddaæ
g³os, wyborca mo¿e siê udaæ do dowolnej komisji wyborczej. Prowadzi to do
uniezale¿nienia miejsca g³osowania od miejsca zamieszkania wyborcy i wymaga stworzenia ogólnokrajowego rejestru wyborców, na co móg³by pozwoliæ centralny rejestr PESEL. Na tym etapie istnienie spisów wybo rców dla
poszczególnych komisji obwodowych nie by³oby ju¿ konieczne.
Etap trzeci: zdalne g³osowanie z wykorzystaniem „kiosków do g³osowania” rozmieszczonych w miejscach publicznych – wyborcy mogliby korzystaæ
ze specjalnych terminali s³u¿¹cych do g³osowania, dostêpnych w ró¿nych
miejscach (na przyk³ad w bibliotekach, w urzêdach pocztowych, w centrach
handlowych). To¿samoœæ g³osuj¹cych by³aby weryfikowana za pomoc¹ œrodków technicznych (na przyk³ad karty chipowej, której funkcjê móg³by pe³niæ
nowy dowód osobisty).
Etap czwarty: g³osowanie zdalne z dowolnego urz¹dzenia pod³¹czonego do
Internetu – wyborcy mog¹ g³osowaæ z dowolnego komputera lub innego
urz¹dzenia (na przyk³ad telefonu komórkowego, telewizji interaktywnej)
po³¹czonego z Internetem32. Na tym etapie istnienie spisów wyborców równie¿ nie by³oby konieczne, choæ nale¿a³oby zapewniæ, ¿eby wyborcy oddawali swój g³os na listy (kandydatów) w okrêgu wyborczym, w którym g³osuj¹.
Polska mo¿e rozpocz¹æ realizacjê etapu pierwszego, który móg³by byæ
wprowadzony niezale¿nie od funkcjonowania elektronicznego rejestru wyborców, lub od razu przejœæ do etapu drugiego, w którym jednak konieczne
jest wczeœniejsze wdro¿enie elektronicznego rejestru wyborców.
Etap drugi wymaga szerszego omówienia, wi¹¿e siê on bowiem z uniezale¿nieniem miejsca g³osowania od miejsca zamieszkania, pozwalaj¹c wyborcy
oddaæ g³os w dowolnym lokalu wyborczym obwodowej komisji wyborczej.
Co prawda elektroniczny system przesy³u danych zapewnia – nawet w wiêkszym stopniu ni¿ obecnie – przestrzeganie równoœci wyborów w znaczeniu
formalnym (uniemo¿liwienie wyborcy oddania wielu g³osów w ró¿nych lokalach wyborczych), ale stanowi jednoczeœnie – o czym by³a ju¿ mowa
– prze³amanie zasady równoœci w znaczeniu materialnym, czyli równej si³y
g³osu. Dlatego te¿ dowolnoœæ w wyborze lokalu, w którym wyborca chcia³by
oddaæ swój g³os, powinna dotyczyæ jedynie wyborów prezydenckich i referen32
A Report on the Feasibility of Internet Voting, California Internet Voting Task Force
2000 – www/sos/ca/gpv [dostêp: 25 maja 2009 roku].
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dum ogólnokrajowego, gdy okrêgiem wyborczym jest ca³e pañstwo. Pod tym
k¹tem musia³by byæ tak¿e zaprogramowany system informatyczny.
Realizacja etapu trzeciego wymaga odpowiedniego przystosowania i szerokiego udostêpnienia zaawansowanych technologicznie urn elektronicznych
oraz dysponowania zwiêkszonymi œrodkami finansowymi w zwi¹zku z umieszczaniem urn w miejscach publicznych, nie zaœ tylko lokalach wyborczych.
Konieczne by³oby równie¿ wyposa¿enie wyborców w specjaln¹ kartê elektroniczn¹, która pozwoli³aby zweryfikowaæ prawo danego wyborcy do udzia³u
w g³osowaniu. Warunek ten móg³by byæ spe³niony po wprowadzeniu w Polsce
nowych dowodów osobistych, które mia³by zawieraæ wbudowany chip z danymi zapisanymi w formie elektronicznej.
Wprowadzenie w Polsce czwartego etapu jest na razie zbyt odleg³¹ perspektyw¹, aby rozwa¿aæ go tutaj szczegó³owo.
Przedstawione wy¿ej potencjalne nastêpstwa wprowadzenia elektronicznego rejestru wyborców z jednej strony pokazuj¹, jak du¿e mo¿liwoœci kryje
w sobie rejestr elektroniczny, z drugiej jednak strony rodz¹ uzasadnion¹ obawê, ¿e skala trudnoœci wdro¿enia czêœci zaprezentowanych rozwi¹zañ mo¿e
siê okazaæ zbyt wielka.
Spo³eczne konsekwencje zast¹pienia tradycyjnego sposobu g³osowania
elektronicznym systemem oddawania g³osów rozwa¿a³, przywo³ywany wczeœniej, Arend Lijphart, wskazuj¹c, ¿e wprowadzenie takiego rozwi¹zania mo¿e
wp³yn¹æ na strukturê g³osuj¹cych – g³ównie w wyniku zwiêkszenia siê frekwencji w tych grupach, dla których udzia³ w wyborach stanie siê bardziej dostêpny. Przede wszystkim bêdzie to dotyczyæ ludzi m³odych lub czêsto zmieniaj¹cych miejsce pobytu. W rezultacie ich g³os bêdzie siê liczy³ bardziej ni¿
dotychczas33. Œwiadomoœæ tej zmiany maj¹ równie¿ politycy, czego przyk³adem mo¿e byæ sytuacja w Estonii, gdzie planowane wprowadzenie g³osowania za poœrednictwem Internetu zosta³o od³o¿one w czasie (z 2003 na 2005
rok), gdy¿ partie popierane przez elektorat wiejski w obawie przed utrat¹ czêœci g³osów zablokowa³y wdro¿enie tych rozwi¹zañ34.

Podsumowanie
Podsumowuj¹c rozwa¿ania na temat skutków wprowadzenia zmian w sposobie g³osowania, które wynikaj¹ z planowanej likwidacji obowi¹zku meldunkowego, nale¿y wskazaæ dwa mo¿liwe rozwi¹zania.
33

M. Janiec, M. Dro¿d¿, e-voting..., op. cit., s. 17.
W. Drechsler, The Estonian e-voting laws discourse: paradigmatic benchmarking of
Central and Eastern Europe, s. 6 – http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan009212.pdf [dostêp: 25 maja 2009 roku].
34
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Po pierwsze, mo¿na utrzymaæ obowi¹zek informowania na przyk³ad urzêdu
gminy o miejscu zamieszkania, co jednak w rzeczywistoœci oznacza³oby inn¹
formê meldunku. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e takie rozwi¹zanie by³oby znacznie mniej uci¹¿liwe od obecnie stosowanego, szczególnie jeœli informacjê
o miejscu zamieszkania mo¿na by przekazywaæ gminie za poœrednictwem
Internetu. W ten sposób móg³by byæ tak¿e rozwi¹zany problem ustalania adresu do dorêczeñ – w wypadku przekazania b³êdnych danych albo zaniechania
wykonania obowi¹zku informowania konsekwencje ponosi³by obywatel.
Po drugie, mo¿na wprowadziæ jeden z przedstawionych wy¿ej systemów
rejestracji wyborców. Wydaje siê, ¿e obecnie mo¿liwe i wykonalne by³oby
wdro¿enie systemu dobrowolnej rejestracji. Powa¿na wada tego systemu tkwi
jednak w niskiej partycypacji wyborczej, co jest wa¿ne szczególnie w Polsce,
gdzie wskaŸnik ten nale¿y do najni¿szych na œwiecie. Nale¿y równie¿ wskazaæ, ¿e ostateczny termin rejestracji w tym systemie musia³by – ze wzglêdów
organizacyjnych – przypadaæ przynajmniej na kilkanaœcie dni przed dniem
g³osowania (w Wielkiej Brytanii jest to 11 dni), co nie sprzyja³oby pe³nej realizacji zasady powszechnoœci wyborów.
Bior¹c to pod uwagê, nale¿y stwierdziæ, ¿e w przysz³oœci konieczna bêdzie
zmiana systemu rejestracji wyborców na rejestr elektroniczny. Wynika to
przede wszystkim z trzech wyraŸnych tendencji, które nasili³y siê ostatnio zarówno na œwiecie, jak i w Polsce:
w wiêkszoœci krajów wyborca coraz mniej anga¿uje siê w wybory i proces
rejestracji,
wyborcy s¹ coraz bardziej mobilni,
technologia staje siê coraz bardziej dostêpna.
Mimo wielu trudnoœci, jakie mog¹ wyst¹piæ w procesie tworzenia elektronicznego rejestru wyborców, nale¿y konsekwentnie podejmowaæ dzia³ania
umo¿liwiaj¹ce jego wdro¿enie, co powinno doprowadziæ do upowszechnienia
g³osowania elektronicznego, którego wprowadzenie – wobec coraz szerzej
wykorzystywanej „demokracji elektronicznej” – wydaje siê jedynie kwesti¹
czasu.
n

n
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Rejestr wyborców i g³osowanie
korespondencyjne w Wielkiej Brytanii1
Wprowadzenie
G³osowanie korespondencyjne jest znane prawu wyborczemu w Wielkiej
Brytanii od 1918 roku i wraz z g³osowaniem przez pe³nomocnika okreœla siê je
mianem g³osowania nieosobistego. Mo¿liwoœæ korzystania z takiego sposobu
g³osowania by³a jednak pocz¹tkowo bardzo ograniczona i przys³ugiwa³a jedynie wyborcom, którzy w dniu g³osowania nie mogli przybyæ do lokalu komisji
wyborczej ze wzglêdu na pobyt poza krajem, z przyczyn natury zawodowej
i zdrowotnej lub z innych podobnych powodów. Stale zmniejszaj¹ca siê frekwencja wyborcza, widoczna zw³aszcza podczas wyborów do Parlamentu
Europejskiego i w wyborach lokalnych, spowodowa³a, ¿e ustaw¹ The Representation of People Act z 2000 roku wprowadzono u³atwienie w mo¿liwoœci
g³osowania korespondencyjnego (g³osowanie korespondencyjne na ¿¹danie).
Z prawa tego mog¹ obecnie korzystaæ wszyscy wyborcy, którzy z³o¿¹ w tym
celu stosowny wniosek. Mo¿na wnioskowaæ o przyznanie tego prawa na konkretne wybory, na czas okreœlony, a nawet na czas nieokreœlony (tzw. sta³y
g³os korespondencyjny).
U³atwienie w mo¿liwoœci g³osowania korespondencyjnego spowodowa³o
znaczny wzrost liczby osób g³osuj¹cych w ten sposób. O ile podczas wyborów
w 1997 roku korespondencyjnie g³osowa³o 2% wyborców, o tyle w 2001 roku
– ju¿ 4%, podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku
1
Analiza powsta³a w kwietniu 2008 roku na podstawie opinii Komitetu Monitoruj¹cego
(dostêpnej na stronie http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/electoral_fraud_UK_E.pdf) Rady Europy. Zosta³a zaprezentowana na seminarium „G³osowanie korespondencyjne” zorganizowanym 13 maja 2008 roku w Warszawie przez Instytut Spraw Publicznych
w ramach projektu „Obserwatorium demokracji w Polsce”.
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– 8,9% uprawnionych, a podczas wyborów w 2005 roku – blisko 12,1%
wyborców.
Jednoczeœnie jednak zdecydowanie wzros³o niebezpieczeñstwo wystêpowania nadu¿yæ w trakcie wyborów. Potwierdzi³y to zreszt¹ wydarzenia podczas wyborów lokalnych w 2004 roku, które znalaz³y fina³ w uniewa¿nieniu
4 kwietnia 2005 roku wyników g³osowania w dwóch okrêgach wyborczych
w wyborach do Rady Miasta Birmingham. Jest to jedna z najwiêkszych w³adz
lokalnych w Anglii i Walii, w której sk³ad wchodzi 120 radnych wybieranych
w 40 okrêgach wyborczych (izbach), po trzech w ka¿dej, przy czym kadencja
trwa trzy lata i co roku odbywaj¹ siê wybory jednej trzeciej sk³adu. Blisko
33% ludnoœci Birmingham to osoby nale¿¹ce do mniejszoœci etnicznych, dla
których jêzyk angielski nie jest jêzykiem ojczystym, a znaczn¹ czêœæ tej
spo³ecznoœci stanowi¹ muzu³manie. Ma to du¿e znaczenie, gdy¿ w Birmingham, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, rz¹dzi³a Partia Pracy, która doprowadzi³a do zaanga¿owania pañstwa w wojnê w Iraku. Spodziewano siê wiêc, ¿e
w okrêgach zamieszka³ych przez ludnoœæ muzu³mañsk¹ Partia Pracy mo¿e
mieæ k³opoty w zdobyciu mandatów.
W Birmingham gwa³townie wzrasta³a liczba osób g³osuj¹cych korespondencyjnie. O ile w 2001 roku wydano 7 tysiêcy kart do g³osowania korespondencyjnego, o tyle w 2002 roku – ju¿ blisko 20 tysiêcy, w 2003 roku – prawie
28 tysiêcy, a w 2004 roku – oko³o 70 tysiêcy, w tym niemal 40 tysiêcy w ci¹gu
dwóch ostatnich tygodni poprzedzaj¹cych dzieñ g³osowania. W dwóch okrêgach wyborczych (izbach) – Bordesley Green i Aston – liczba wniosków
o g³osowanie korespondencyjne zwiêkszy³a siê przy tym odpowiednio o 900
i 1000%. Administracja wyborcza nie by³a nawet przygotowana na tak¹ liczbê
wniosków, st¹d nie dochowano wszystkich wymaganych procedur lub dochowano je jedynie czêœciowo. W porównaniu z wyborami z 2003 roku frekwencja wyborcza w tych okrêgach wzros³a odpowiednio o 100% w Bordesley
Green i o ponad 350% w Aston, zdecydowanie zwiêkszy³a siê w nich równie¿
liczba g³osów oddanych korespondencyjnie. Chocia¿ w obu okrêgach dominuje ludnoœæ muzu³mañska, zdecydowane zwyciêstwo odnieœli przedstawiciele Partii Pracy. Wzbudzi³o to podejrzenia o pope³nienie oszustwa wyborczego.
Rozpatruj¹cy protesty wyborcze komisarz wyborczy nie mia³ co do tego
w¹tpliwoœci. Wprawdzie nie uda³o siê ustaliæ dok³adnej liczby sfa³szowanych
kart do g³osowania, ale na podstawie przedstawionych dowodów (ekspertyzy
grafologiczne, zatrzymania przez policjê osób fa³szuj¹cych karty do g³osowania) oszacowano, ¿e w Bordesley Green by³o ich z pewnoœci¹ nie mniej ni¿
1,5 tysi¹ca, a prawdopodobnie znacznie ponad 2 tysi¹ce, z kolei w Aston by³o
ich nie mniej ni¿ 1 tysi¹c. W obu okrêgach liczba g³osów oddanych na kandydata, który zdoby³ mandat, i kandydata, który nie uzyska³ mandatu, by³a mniejsza od minimalnej liczby sfa³szowanych kart do g³osowania, dlatego komi-
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sarz wyborczy uzna³, ¿e oszustwo wyborcze wp³ynê³o w nich na wynik wyborów, i uzna³ je za niewa¿ne. Zintensyfikowa³o to w Wielkiej Brytanii debatê
polityczn¹ na temat oszustw (fa³szerstw) wyborczych i zagro¿enia, jakie niesie
to dla spo³eczeñstwa. Jako rozwi¹zania, które w nieodpowiednim stopniu zapobiegaj¹ nadu¿yciom wyborczym, powszechnie wskazywano sposób sporz¹dzania rejestrów wyborczych i g³osowanie korespondencyjne.

Rejestracja wyborców
W Wielkiej Brytanii nie ma centralnego rejestru wyborców – odpowiednie
rejestry s¹ prowadzone przez lokaln¹ administracjê. W Anglii i Walii
sporz¹dzaj¹ je wyznaczeni przez w³adze lokalne urzêdnicy rejestru wyborczego, w Szkocji zajmuj¹ siê tym asesorzy (oceniaj¹cy) zatrudnieni przez Wspólne Izby Oceny, a w Pó³nocnej Irlandii prowadzi je G³ówny Komisarz Wyborczy. Poniewa¿ w Wielkiej Brytanii nie istniej¹ spisy obywateli, funkcjê tê
pe³ni¹ rejestry wyborców, które czasami s¹ wykorzystywane tak¿e w innych
celach, na przyk³ad przy zak³adaniu konta w banku czy ubieganiu siê o pomoc
z opieki spo³ecznej.
Rejestry wyborców sporz¹dza siê na podstawie list wyborców tworzonych
dla ka¿dego gospodarstwa domowego przez g³owê tego domu („gospodarza
domu”). Pojêcie „gospodarstwo domowe” dotyczy budynku mieszkalnego,
dlatego na potrzeby rejestracji wyborczej gospodarstwem domowym jest równie¿ na przyk³ad dom studencki czy dom spokojnej staroœci. G³owa gospodarstwa domowego sporz¹dza na stosownym formularzu listê wszystkich uprawnionych do g³osowania i ponosi za ni¹ odpowiedzialnoœæ. Jeœli formularz nie
zostanie dostarczony w terminie lub jeœli zostan¹ w nim œwiadomie podane
nieprawdziwe informacje, osobie przygotowuj¹cej listê grozi kara w wysokoœci 1 tysi¹ca funtów szterlingów, w praktyce jednak (szczególnie za niedotrzymanie terminu) jest ona rzadko stosowana.
Rejestr wyborców jest bardzo ubogi w informacje – zawiera jedynie imiê
(imiona) wyborcy i jego adres zamieszkania (sta³ego pobytu), ale nie odnotowuje innych danych, takich jak data urodzenia, brakuje w nim tak¿e podpisu
osoby uprawnionej do g³osowania. Wyborcy mog¹ wnosiæ protesty przeciwko
rejestrom, które uwa¿aj¹ za b³êdne, w praktyce zdarza siê to jednak rzadko.
Od 2001 roku wyborca mo¿e równie¿ sam dokonaæ zmiany w rejestrze poza
rocznymi formularzami, co jest nazywane systemem rejestracji ci¹g³ej. Rejestry wyborców s¹ aktualizowane na podstawie takich zg³oszeñ co miesi¹c. Do
2006 roku (uchwalenie ustawy o administracji wyborczej) ostateczny termin
rejestracji wyborców up³ywa³ szeœæ tygodni przed dniem g³osowania, obecnie
wynosi 11 dni.
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Zak³ada siê poprawnoœæ danych zawartych w formularzach zg³oszeniowych, dlatego urzêdnicy zajmuj¹cy siê rejestracj¹ wyborców nie maj¹ prawa ich weryfikacji. Przy braku dodatkowych informacji by³oby to zreszt¹ niemo¿liwe. Liczba zarejestrowanych wyborców stanowi podstawê wytyczenia
granic okrêgów wyborczych zapewniaj¹cych zachowanie równoœci wyborów
w znaczeniu materialnym.
Szczególnym rozwi¹zaniem jest równie¿ istnienie tzw. systemu przekazywania dalej, polegaj¹cego na tym, ¿e wpisy do rejestru wyborczego s¹ przenoszone na nastêpny rok, nawet jeœli nie wp³ynê³a ¿adna nowa informacja. Ma to
zapobiec œwiadomemu lub przypadkowemu skreœleniu wyborcy z rejestru,
jednoczeœnie jednak prowadzi to do sytuacji, w której w rejestrze czêsto figuruj¹ osoby zmar³e albo takie, które zmieni³y miejsce sta³ego pobytu.
Rejestr wyborców jest publikowany i dostêpny dla partii politycznych
i kandydatów, mo¿e byæ równie¿ sprzedawany organizacjom komercyjnym.
Z rejestru przeznaczonego do sprzeda¿y wyborca mo¿e usun¹æ swoje nazwisko (st¹d nazwa „rejestr zmieniony”).

G³osowanie korespondencyjne
Aby móc zag³osowaæ korespondencyjnie, wyborca musi siê ubiegaæ o wpisanie do rejestru wyborców nieobecnych. Rejestr ten sk³ada siê z dwóch czêœci
(sekcji), z których jedna jest przeznaczona dla g³osuj¹cych przez pe³nomocnika, a druga dla g³osuj¹cych korespondencyjnie. Jak ju¿ wspomniano, obecnie
z takim wnioskiem mo¿e wyst¹piæ ka¿dy wyborca, prawo to nie jest bowiem
zastrze¿one wy³¹cznie dla niektórych grup obywateli. Wniosek mo¿na z³o¿yæ
do 11 dni przed dniem g³osowania (do 2006 roku by³o to nawet tylko piêæ dni,
ale – zw³aszcza przy du¿ej liczbie wniosków sk³adanych na krótko przed
dniem g³osowania – wystêpowa³y trudnoœci z dostarczeniem kart do g³osowania wyborcom i z ich zwrotem).
We wniosku (¿¹daniu) wyborca podaje: imiê (imiona) i nazwisko, adres
zameldowania, adres, pod który ma byæ wys³ana karta do g³osowania, oraz
oœwiadczenie, czy wniosek dotyczy konkretnych wyborów, czasu okreœlonego czy czasu nieokreœlonego. Od 2006 roku osoba ubiegaj¹ca siê o mo¿liwoœæ
udzia³u w g³osowaniu korespondencyjnym musi ponadto podaæ datê urodzenia, z³o¿yæ podpis i wskazaæ powód, dla którego karta do g³osowania ma byæ
wys³ana na inny adres ni¿ ten, pod którym wyborca jest umieszczony w rejestrze wyborców. Poniewa¿ prawo nie okreœla przyczyn uzasadniaj¹cych
wys³anie karty do g³osowania pod inny adres, ka¿dy powód jest dobry (nawet
„bo tak jest mi wygodniej”).
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Prawo nie przewiduje wzoru formularza, na którym powinien byæ sk³adany
wniosek o g³osowanie korespondencyjne. Mo¿na to zatem uczyniæ dowolnie,
w ¿¹daniu musz¹ byæ jednak zawarte wszystkie wymagane elementy. Powszechn¹ praktyk¹ jest wiêc to, ¿e partie polityczne i kandydaci opracowuj¹
w³asne wzory.
Chocia¿ wniosek musi byæ podpisany, nie istnieje mo¿liwoœæ zweryfikowania jego prawdziwoœci, gdy¿ w rejestrze wyborców nie ma wzoru podpisu.
Fa³szowaniu wniosków maj¹ zapobiegaæ: pisemne potwierdzenie odebrania
wniosku, pisemne potwierdzenie wszystkich decyzji dotycz¹cych wniosku,
przesy³anie potwierdzeñ na adres, pod którym wyborca figuruje w rejestrze
wyborców.
Do 2006 roku z³o¿enie fa³szywego wniosku o g³osowanie korespondencyjne nie by³o przestêpstwem. Dopiero podczas wyborów mo¿na sprawdziæ, czy
kartê do g³osowania zwróci³a ta sama osoba, która o ni¹ wnioskowa³a.
Wyborca, który wyst¹pi³ z wnioskiem o g³osowanie korespondencyjne,
otrzymuje przed dniem g³osowania „zestaw z kart¹ g³osowania”. Zawiera
on: kartê do g³osowania, kopertê na kartê do g³osowania, oœwiadczenie bezpieczeñstwa, kopertê zwrotn¹ na kartê do g³osowania (w³o¿on¹ do koperty na
kartê do g³osowania) i oœwiadczenie bezpieczeñstwa. Zestaw jest wysy³any
poczt¹ w wyraŸnie rozpoznawalnych kopertach. Doœwiadczenie z wyborów
w Birmingham pokazuje, ¿e u³atwia to kradzie¿ rozsy³anych zestawów.
Wyborca po wype³nieniu karty do g³osowania umieszcza j¹ w przeznaczonej dla niej kopercie i wraz z oœwiadczeniem bezpieczeñstwa wk³ada do koperty
zwrotnej. Koperta zwrotna powinna trafiæ do przewodnicz¹cego komisji wyborczej. Prawo nie precyzuje jednak, w jaki sposób ma to nast¹piæ. W praktyce
jest przyjête, ¿e koperty mog¹ byæ zbierane i dostarczane przez partie polityczne i kandydatów, a wiêc ogólnie przez osoby, które nie powinny tego czyniæ.
Jest to moment szczególnie sprzyjaj¹cy pope³nieniu fa³szerstwa.
Po otrzymaniu kopert zwrotnych komisja wyborcza otwiera je i sprawdza
oœwiadczenia bezpieczeñstwa. Ustawa z 2006 roku nakazuje sprawdzenie co
najmniej 20% oœwiadczeñ i porównanie ich ze z³o¿onymi wnioskami, w praktyce jednak w wielu komisjach s¹ obecnie sprawdzane wszystkie oœwiadczenia. Istnieje nawet specjalny program, który pozwala porównaæ podpisy na formularzu i na oœwiadczeniu. Sprawdzenie oœwiadczeñ zajmuje jednak du¿o
czasu, co znacznie wyd³u¿a czas ustalenia wyników g³osowania i wyborów.
Wszystkie karty do g³osowania maj¹ w Wielkiej Brytanii numer seryjny,
który po ich wydaniu jest powi¹zany z wyborc¹ umieszczonym w rejestrze
wyborców. Numer ten jest drukowany równie¿ na kopercie i na oœwiadczeniu
bezpieczeñstwa. Niew¹tpliwie jest to rozwi¹zanie, które mo¿e powodowaæ
ustalenie treœci oddanego g³osu, a wiêc naruszenie zasady tajnoœci g³osowania.
Aby temu zapobiec, przewidziano rygorystyczne œrodki prawne uniemo¿li-
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wiaj¹ce takie dzia³anie (mo¿e to nast¹piæ jedynie na mocy nakazu s¹dowego,
na przyk³ad w wypadku z³o¿enia protestu wyborczego w celu udowodnienia
oszustwa wyborczego). Rozwa¿a siê równie¿ zast¹pienie ³atwego do odczytania numeru seryjnego kodem kreskowym.
Komisja wyborcza po sprawdzeniu, czy na kopercie i na oœwiadczeniu bezpieczeñstwa jest umieszczony ten sam numer, wyjmuje kartê do g³osowania
z koperty i wrzuca j¹ do urny wyborczej. Nastêpnie urna do g³osowania jest
przenoszona do „centrum liczenia”, w którym karty do g³osowania korespondencyjnego s¹ liczone ³¹cznie z kartami do g³osowania oddanymi w dniu
g³osowania w lokalu wyborczym.
Do 2006 roku wyborca, który dowiedzia³ siê w lokalu wyborczym, ¿e ktoœ
wyst¹pi³ za niego z wnioskiem o g³osowanie korespondencyjne, nie móg³
g³osowaæ, by³ wiêc pozbawiony czynnego prawa wyborczego. Podobnie
dzia³o siê z wyborcami, którzy nie otrzymali karty do g³osowania lub zgubili
tak¹ kartê. Obecnie w Anglii i Walii taki wyborca mo¿e w dniu g³osowania do
godziny 17.00 ¿¹daæ wydania mu zastêpczej karty do g³osowania. Oddanie
g³osu na zastêpczej karcie do g³osowania uniewa¿nia pierwotn¹ kartê do
g³osowania, której wykrycie nastêpuje na podstawie numeru seryjnego karty
do g³osowania.

Rozwi¹zania przyjête w Irlandii Pó³nocnej
Problem rejestracji wyborców i g³osowania korespondencyjnego przedstawia siê inaczej w Irlandii Pó³nocnej, w której naruszenia prawa wyborczego
sprawi³y, ¿e w 2002 roku zosta³a wydana ustawa o oszustwie wyborczym.
Zgodnie z now¹ regulacj¹ zniesiono sporz¹dzanie rejestrów wyborców na
podstawie list wyborców tworzonych dla ka¿dego gospodarstwa domowego
przez g³owê tego domu, wprowadzaj¹c w to miejsce system rejestracji indywidualnej. Obecnie ka¿da osoba, która ukoñczy³a osiemnaœcie lat, ma obowi¹zek corocznego rejestrowania siê. W zg³oszeniu poza imieniem (imionami)
i nazwiskiem oraz adresem wnioskodawca musi równie¿ podaæ: datê urodzenia, numer ubezpieczenia krajowego (lub z³o¿yæ podpisan¹ informacjê, ¿e
takiego ubezpieczenia nigdy nie mia³), informacjê o wszystkich adresach, na
podstawie których ubiega³ siê o wpisanie do rejestru wyborców. Ustawa upowa¿ni³a jednoczeœnie G³ównego Komisarza Wyborczego do sprawdzenia
numeru ubezpieczenia krajowego w Agencji Bezpieczeñstwa Spo³ecznego
(odpowiednik polskiego Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych). Agencja mo¿e
podaæ datê urodzenia osoby, jej p³eæ, adres zamieszkania i inne dane. Z kolei
urzêdnik wyborczy otrzyma³ prawo zadania pytania o datê urodzenia, co nastêpnie jest weryfikowane. Brak którejkolwiek z tych informacji powoduje, ¿e
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urzêdnik wyborczy nie rejestruje takiej osoby w rejestrze wyborców. Zgodnie
z ustaw¹ podanie we wniosku nieprawdziwych danych jest przestêpstwem.
Zniesiono równie¿ przekazywanie rejestru na nastêpny rok.
Wprowadzenie indywidualnej rejestracji wyborców spowodowa³o zmniejszenie liczby zarejestrowanych wyborców o oko³o 120 tysiêcy osób (10%)
w porównaniu z okresem, gdy rejestr by³ sporz¹dzany na podstawie list wyborców z gospodarstw domowych. Oceniono jednak, ¿e chocia¿ ustawa pozbawi³a czêœæ potencjalnych wyborców mo¿liwoœci g³osowania, to jednak
rejestr wyborców jest dziêki niej du¿o dok³adniejszy ni¿ wczeœniej. Niemniej spadek zarejestrowanych wyborców sprawi³, ¿e w 2005 roku przyjêto
kolejn¹ ustawê, która jednorazowo nakaza³a ponowne umieszczenie w rejestrze wyborców usuniête osoby uprawnione do g³osowania. Nale¿a³o jednak
umieœciæ jednoczeœnie dane identyfikacyjne, a jeœli wyborca tego nie dope³ni³ – nie by³ rejestrowany.
Ustawa z 2002 roku na³o¿y³a na wyborcê – w celu identyfikacji podczas
g³osowania – obowi¹zek przedstawienia dokumentu ze zdjêciem. Akceptowane
jest zdjêcie w wa¿nym paszporcie brytyjskim lub europejskim, prawie jazdy
wydanym w Wielkiej Brytanii albo w dokumencie wystawionym dla seniorów
uprawnionych do bezp³atnych przejazdów œrodkami komunikacji miejskiej.
Wyborcy, którzy nie posiadaj¹ ¿adnego z tych dokumentów, mog¹ ubiegaæ siê
o bezp³atne wydanie stosownego identyfikatora elektronicznego.
W Irlandii Pó³nocnej nie ma powszechnej mo¿liwoœci g³osowania korespondencyjnego na ¿¹danie. Wyborca musi wskazaæ wa¿ny powód takiej
decyzji.
Brak danych statystycznych nie pozwala na ocenê, jak dalece nowa regulacja spowodowa³a zmniejszenie liczby oszustw wyborczych.

Protesty (petycje) wyborcze
Wynik wyborów mo¿e byæ zakwestionowany zarówno przez kandydata,
który nie zosta³ wybrany, jak i przez co najmniej czterech wyborców z danego
okrêgu wyborczego, przez z³o¿enie protestu wyborczego. Podstaw¹ protestu
mo¿e byæ nielegalny wybór lub naruszenie uczciwoœci wyborczej.
Oszustwa wyborcze i naruszenie prawa wyborczego to przestêpstwa
i w œwietle prawa wyborczego, i w prawie karnym. Ka¿dy cz³onek komisji wyborczej oraz ka¿dy przedstawiciel spo³ecznoœci, który powzi¹³ podejrzenie
pope³nienia oszustwa wyborczego, mo¿e z³o¿yæ doniesienie na policjê. Policja by³a pocz¹tkowo niechêtna takim zg³oszeniom, obecnie jednak traktuje je
w swoim dzia³aniu jako jedno z najwa¿niejszych zadañ. W tym celu s¹ organizowane nawet specjalne oœrodki i szkolenia.
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Do uniewa¿nienia wyborów mo¿e doprowadziæ jedynie skarga wyborcza.
Wybrany kandydat, który uzna, ¿e dokona³ naruszeñ, musi zrzec siê mandatu.
Przewodnicz¹cy komisji wyborczej nie ma obowi¹zku i w³adzy, ¿eby œcigaæ
naruszenia prawa wyborczego.

Ocena systemu wyborczego w Wielkiej Brytanii
w zakresie rejestracji wyborców i g³osowania
korespondencyjnego
Sposób rejestrowania wyborców i mo¿liwoœæ g³osowania korespondencyjnego czyni¹ system wyborczy w Wielkiej Brytanii bardzo podatnym na
oszustwa wyborcze. Sprzyja temu zarówno rejestrowanie osób uprawnionych
do g³osowania na podstawie list wyborców sporz¹dzanych w gospodarstwach
domowych, jak i mo¿liwoœæ g³osowania korespondencyjnego przez ka¿dego
wyborcê, który o to wyst¹pi, czyli bez ¿adnych ograniczeñ.
Podstawowym problemem jest rejestracja wyborców z gospodarstw domowych bez osobistych identyfikatorów. Pozwala to dodaæ do listy wyborców
nieistniej¹ce osoby. G³owa domu musi wprawdzie co roku wype³niæ odpowiedni formularz, ale urzêdnicy zajmuj¹cy siê rejestracj¹ maj¹ ograniczon¹
mo¿liwoœæ sprawdzenia tych nazwisk, a brak osobistych identyfikatorów
skutecznie utrudnia dzia³ania weryfikacyjne. Jeœli liczba dopisanych nazwisk
nie jest zbyt du¿a lub nie s¹ one zbyt udziwnione, nie budzi to podejrzeñ organów kontrolnych i takie fikcyjne osoby s¹ uznawane i wpisywane do rejestru
wyborców. Poniewa¿ na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym nie ma spisu
obywateli, rejestr wyborców pe³ni jednoczeœnie tak¹ funkcjê i – jak ju¿ wspomniano – mo¿e stanowiæ podstawê za³o¿enia rachunku bankowego, uzyskania
karty kredytowej lub pomocy spo³ecznej. Dodanie fa³szywej osoby do rejestru
wyborców mo¿e wiêc tak¿e u³atwiæ dalsze fa³szerstwa, a g³osowanie przez
tak¹ osobê mo¿e mieæ równie¿ na celu uwiarygodnienie jej istnienia.
Ma³o prawdopodobne jest wielokrotne g³osowanie przez tê sam¹ osobê
w lokalu wyborczym, przede wszystkim ze wzglêdu na mo¿liwoœæ jej rozpoznania przez cz³onków komisji wyborczej lub mê¿ów zaufania. Inaczej jest
jednak w wypadku g³osowania korespondencyjnego. Istniej¹ce wymagania
– podpis, podanie daty urodzenia, podpisanie wniosku o g³osowanie i oœwiadczenia bezpieczeñstwa – nie zapobiegn¹ bowiem oszustwom wyborczym.
Wystarczy, ¿e oszust bêdzie uwa¿nie dopasowywaæ daty urodzenia i podpisy,
a pozwoli mu to oddaæ g³os za nieistniej¹c¹ osobê. Jest to mo¿liwe zw³aszcza
w wypadku œwiadomych dzia³añ partii politycznych czy kandydatów, chocia¿
wymaga du¿ych nak³adów.
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Oszustwu wyborczemu sprzyja tak¿e to, ¿e wyborca mo¿e byæ zarejestrowany w wiêcej ni¿ jednym lokalu wyborczym. Wielokrotne g³osowanie jest
wprawdzie niedozwolone i wymaga znacznego wysi³ku, ale jednoczeœnie nie
jest ³atwe do odkrycia. Jeszcze trudniej jest stwierdziæ wielokrotnoœæ g³osowania korespondencyjnego, a takiego oszustwa mo¿na dokonaæ zdecydowanie
proœciej. Do 2006 roku wyst¹pienie z wnioskiem o g³osowanie za innego
wyborcê oznacza³o przy tym nie tylko pozbawienie tej osoby mo¿liwoœci
g³osowania, ale tak¿e pozwala³o oddaæ g³os na innego kandydata, nie móg³
on bowiem ubiegaæ siê o g³os zastêpczy. Obecnie sfa³szowany g³os zostanie
odnaleziony i odrzucony, rozwi¹zanie to nie zapobiegnie jednak oszustwom
wyborczym, gdy¿ stanie siê tak jedy nie wtedy, gdy wyborca za¿¹da g³osu
zastêpczego – w innym wypadku nie ma on œwiadomoœci wyst¹pienia fa³szerstwa (dzieje siê tak czêsto w grupach spo³ecznych, dla których jêzyk angielski
nie jest jêzykiem ojczystym).
Niew¹tpliwie oszustwom wyborczym sprzyja mo¿liwoœæ zbierania g³osów
korespondencyjnych przez osoby trzecie, w tym reprezentuj¹ce partie polityczne i kandydatów. Fa³szowanie g³osów staje siê w tym wypadku bardzo
proste. U³atwia to równie¿ dokonywanie niedozwolonych nacisków. Dzieje
siê tak zawsze, gdy wype³nianie kart do g³osowania odbywa siê poza lokalem
wyborczym (i to nie tylko w Wielkiej Brytanii).

Wybory w 2007 roku
Dnia 3 maja 2007 roku ³¹cznie z wyborami lokalnymi odby³y siê wybory
szkockiego parlamentu i Krajowego Zgromadzenia w Walii. Chocia¿ by³y to
pierwsze wybory objête uregulowaniami ustawy z 2006 roku, to jednak
w Szkocji przesuniêto do nastêpnych wyborów obowi¹zywanie postanowieñ
o osobistych identyfikatorach. W praktyce liczba g³osów korespondencyjnych
jednak zmala³a – na przyk³ad w Birmingham z 70 075 w 2004 roku do 48 135
w 2007 roku, przy czym w okrêgach (izbach), w których wydano najwiêcej
kart do g³osowania korespondencyjnego, by³ to nawet spadek o 80%. Zdaniem
komentatorów œwiadczy to o skali oszustw podczas wczeœniejszych wyborów.
Zarazem ocenia siê jednak, ¿e znacznie wzros³o zaufanie obywateli do procesu
wyborczego. W praktyce – co ju¿ podkreœlono – sprawdzano (poza Szkocj¹)
wszystkie g³osy korespondencyjne z identyfikatorami osobistymi, a nie tylko
wymagane 20%. Wstêpne statystyki pokaza³y, ¿e w Walii œrednio 6% kart nie
pasowa³o do identyfikatorów, w Anglii zaœ 4%, co niew¹tpliwie nadal jest
zbyt wysokim wskaŸnikiem.
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Rozwi¹zania brytyjskie w œwietle standardów
Rady Europy
Poniewa¿ Wielka Brytania podpisa³a i ratyfikowa³a zarówno Protokó³ nr 1
do Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, jak i Europejsk¹ Kartê Samorz¹du Terytorialnego, Komisja Monitoruj¹ca 18 kwietnia 2007 roku zdecydowa³a siê wyst¹piæ do Komisji Weneckiej z trzema pytaniami o zgodnoœæ ze
standardami Rady Europy sposobu rejestracji wyborców, g³osowania korespondencyjnego i stosowania odmiennych rozwi¹zañ w ró¿nych czêœciach
kraju w Wielkiej Brytanii. Komisja Wenecka zajê³a stanowisko na swojej
73. sesji plenarnej 14–15 grudnia 2007 roku (opinia o prawie wyborczym
Wielkiej Brytanii – CDL-AD (2007) 046), uznaj¹c, ¿e sama rejestracja przez
gospodarstwa domowe nie narusza standardów Rady Europy, ale brak identyfikatorów osobistych sprzyja nieprawid³owoœciom i u³atwia oszustwa.
G³osowanie korespondencyjne równie¿ nie narusza tych standardów, chocia¿
samo w sobie jest podatne na oszustwa, nie tylko w Wielkiej Brytanii. Dopuszczalne jest równie¿ ró¿nicowanie prawa wyborczego w ró¿nych czêœciach kraju, co znajduje szczególne uzasadnienie w Irlandii Pó³nocnej. Stosowana tam
rejestracja indywidualna w wiêkszym stopniu odpowiada standardom Rady
Europy. Nie jest zaœ z nimi zgodna mo¿liwoœæ zbierania i dostarczania g³osów
korespondencyjnych przez osoby, które nie powinny tego czyniæ, zw³aszcza
aktywistów partyjnych.

Konkluzje i rekomendacje
Twórcy raportu uznaj¹, ¿e mimo spe³niania wiêkszoœci standardów Rady
Europy, brytyjski system wyborczy jest jednak wyj¹tkowo podatny na oszustwa wyborcze. Sprzyja temu szczególnie brak identyfikatorów osobistych, co
u³atwia rejestrowanie fikcyjnych wyborców. Dlatego w ca³ym pañstwie nale¿y zastosowaæ rozwi¹zania, jakie przyjêto dla Irlandii Pó³nocnej. Z mocy prawa musz¹ byæ równie¿ sprawdzane wszystkie karty do g³osowania oddane
korespondencyjnie. Chocia¿ wiêc wybory brytyjskie s¹ demokratyczne,
Komitet Monitoruj¹cy powinien poœwiêcaæ im wiêcej uwagi.

Jaros³aw Zbieranek

G³osowanie korespondencyjne – propozycja dla
polskich obywateli przebywaj¹cych za granic¹1
n

n

n

n

Coraz wiêcej Polaków wyje¿d¿a na d³u¿ej za granicê. Pañstwo polskie musi byæ
¿ywotnie zainteresowane utrzymaniem z nimi wiêzi, miêdzy innymi staraj¹c siê
zaanga¿owaæ ich w krajowe ¿ycie publiczne. Istotne jest jak najszersze zagwarantowanie polskim obywatelom przebywaj¹cym poza granicami kraju mo¿liwoœci korzystania z ich konstytucyjnych praw – w tym praw wyborczych.
Polscy obywatele przebywaj¹cy za granic¹ rzadko uczestnicz¹ w krajowych wyborach i referendach. Jedn¹ z przyczyn jest niedostosowana do ich potrzeb procedura osobistego g³osowania w nielicznych lokalach wyborczych.
Konieczne jest wprowadzenie dogodnej procedury g³osowania dla polskich wyborców przebywaj¹cych za granic¹. Rozwi¹zaniem najlepiej odpowiadaj¹cym
ich potrzebom jest g³osowanie korespondencyjne.
Procedura g³osowania korespondencyjnego jest z powodzeniem stosowana
w wielu pañstwach europejskich w celu zapewnienia mo¿liwoœci udzia³u w wyborach i referendach obywateli mieszkaj¹cych poza granicami kraju.

Wprowadzenie
Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej umo¿liwi³o milionom Polaków
swobodne osiedlanie siê i podejmowanie zatrudnienia docelowo we wszystkich krajach Wspólnoty. Korzystaj¹ oni z tego uprawnienia. Nastêpuj¹ dynamiczne zmiany w polskiej emigracji, która sta³a siê liczna i zmienia swoj¹
strukturê.
Pañstwo polskie musi byæ ¿ywotnie zainteresowane utrzymaniem jak najœciœlejszych wiêzi ze swoimi obywatelami na obczyŸnie. Stanowi to bez
1

Analiza powsta³a w paŸdzierniku 2007 roku w ramach projektu „Obserwatorium demokracji w Polsce”, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych jako rozbudowana wersja
wczeœniejszej analizy na ten sam temat, przygotowanej w marcu 2006 roku.
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w¹tpienia du¿e wyzwanie, zw³aszcza ¿e konieczne jest szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniaj¹cy siê wymiar polskiej emigracji. Dotychczasowe mechanizmy komunikacji z krajem i uczestniczenia w polskim ¿yciu publicznym
przez Poloniê musz¹ byæ dostosowane do nowych potrzeb i znacznie
rozszerzone.
Wœród wielu wyzwañ niezwykle istotne jest zapewnienie polskim obywatelom poza granicami kraju mo¿liwoœci realnego korzystania z praw wyborczych i g³osowania w krajowych wyborach i referendach.

Niska frekwencja w Polsce, jeszcze ni¿sza za granic¹
Polacy przebywaj¹cy za granic¹ niechêtnie bior¹ udzia³ w polskich wyborach. Frekwencja wœród tej grupy wyborców utrzymuje siê na bardzo niskim
poziomie i – co warto podkreœliæ – mo¿na j¹ uznaæ za znacznie ni¿sz¹ ni¿
w kraju. Na przyk³ad w Londynie i Edynburgu, w pierwszej turze wyborów
prezydenckich w 2005 roku, spoœród setek tysiêcy Polaków przebywaj¹cych
w Wielkiej Brytanii, zag³osowa³o jedynie nieco ponad 4 tysi¹ce wyborców.
W wyborach parlamentarnych w 2007 roku frekwencjê wyborcz¹ wœród polskich obywateli przebywaj¹cych poza granicami kraju szacowano na poziomie od kilku (!) do kilkunastu procent.
Polscy obywatele rezygnuj¹ z udzia³u w wyborach z ró¿nych przyczyn: s¹
rozgoryczeni i zniechêceni do polskiej polityki, nie znajduj¹ odpowiedniej dla
siebie oferty, czuj¹ siê pozostawieni samym sobie przez pañstwo. Du¿a czêœæ
wyborców nie g³osuje, poniewa¿ napotyka trudne do przezwyciê¿enia bariery
techniczne i organizacyjne, jakie wynikaj¹ z ca³kowicie niedostosowanych
do ich potrzeb procedur g³osowania. Wydaje siê, ¿e zmiana tych procedur
jest mo¿liwa do przeprowadzenia stosunkowo szybko – dzia³ania te mog¹ byæ
pierwszym krokiem w³adz w procesie w³¹czania obywateli do polskiego ¿ycia
publicznego2.

G³osowanie osobiste nie odpowiada potrzebom
wyborców za granic¹
Polacy przebywaj¹cy za granic¹ mog¹ g³osowaæ tylko osobiœcie w lokalach
wyborczych, które znajduj¹ siê najczêœciej w polskich placówkach dyplomatycznych. Aby wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu, konieczne jest wczeœniejsze wpisanie siê do spisu wyborców prowadzonego przez w³aœciwego terytorialnie kon2
Szerzej – zob. Emigrowaæ i wracaæ – rekomendacje dla instytucji publicznych, „Analizy
i Opinie” 2006, nr 66.
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sula (na przyk³ad zgodnie z Ordynacj¹ wyborcz¹ do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej trzeba to uczyniæ najpóŸniej
w pi¹tym dniu przed dniem wyborów).
G³osowanie osobiste nale¿y uznaæ za procedurê niedostosowan¹ do potrzeb
polskich wyborców przebywaj¹cych za granic¹. Przede wszystkim nie uwzglêdnia ona czynnika rozproszenia Polaków. Lokale wyborcze za granic¹ s¹
nieliczne i zwykle tworzone w wiêkszych miastach, co dla wielu Polaków jest
du¿¹ niedogodnoœci¹, g³osowanie wi¹¿e siê bowiem z koniecznoœci¹ – czêsto
doœæ dalekiego – dojazdu na swój koszt. Innym problemem jest równie¿ brak
informacji o obowi¹zku wczeœniejszego dopisania siê do spisu wyborców,
a tak¿e o lokalizacji i godzinach otwarcia najbli¿szego lokalu wyborczego.
Rozwój Internetu jest, co warte podkreœlenia, nieoceniony pod tym wzglêdem,
ale znalezienie rzetelnej informacji wci¹¿ wymaga od wyborcy uci¹¿liwego
przegl¹dania zasobów sieci, czêsto zaœ niezbêdne jest jeszcze potwierdzenie
uzyskanych wiadomoœci w polskiej placówce dyplomatycznej, co wi¹¿e siê
z dodatkowymi komplikacjami.
W zderzeniu z realiami codziennego ¿ycia i czêsto ciê¿kiej pracy bariery
te przewa¿aj¹ nad poczuciem obywatelskiego obowi¹zku. U pewnej grupy
wyborców mog¹ równie¿ wzmacniaæ przekonanie o tym, ¿e polskie w³adze
wykazuj¹ niewielkie zainteresowanie swoimi obywatelami przebywaj¹cymi
za granic¹, poniewa¿ nie potrafi¹ im zapewniæ dogodnych procedur korzystania z konstytucyjnych praw wyborczych.

G³osowanie korespondencyjne dla obywateli
przebywaj¹cych za granic¹ – europejskim standardem
W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci pañstw europejskich prawo wyborcze przewiduje dla obywateli co najmniej dwie procedury g³osowania. Za rozwi¹zanie
podstawowe uznaje siê g³osowanie osobiste w lokalu wyborczym, ale jest ono
uzupe³niane przez inne procedury, skierowane najczêœciej do grup wyborców,
którzy z ró¿nych przyczyn nie mog¹ lub nie chc¹ uczestniczyæ w wyborach
w zwyk³y sposób. S¹ to przede wszystkim osoby niepe³nosprawne, w zaawansowanym wieku, wyje¿d¿aj¹ce poza miejsce zamieszkania. Do tej grupy zalicza siê równie¿ obywateli, którzy przebywaj¹ poza granicami macierzystego
kraju. Dodatkowe procedury pozwalaj¹ skuteczniej zapewniæ zasadê powszechnoœci wyborów, cechuje je tak¿e du¿a elastycznoœæ i dostosowanie do
wspó³czesnych potrzeb wyborców.
Badaj¹c regulacje ró¿nych pañstw europejskich dotycz¹ce udzia³u w wyborach obywateli przebywaj¹cych poza granicami kraju, mo¿na stwierdziæ, ¿e
najpopularniejsz¹ i – jak siê wydaje – najskuteczniejsz¹ procedur¹ jest g³oso-
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wanie korespondencyjne. Co do zasady polega ona na tym, ¿e wyborca otrzymuje odpowiednio wczeœniej poczt¹ materia³y wyborcze (kartê do g³osowania), które po oddaniu g³osu przesy³a zwrotnie pod wskazany adres lokalu wyborczego (urzêdu). W obrêbie tej procedury mo¿na wyodrêbniæ niewielkie
ró¿nice zwi¹zane ze stron¹ organizacyjn¹ i techniczn¹, obejmuj¹ce miêdzy
innymi zg³aszanie zamiaru skorzystania z korespondencyjnej metody g³osowania, terminów uprzedniego przes³ania wyborcy materia³ów wyborczych,
organów zajmuj¹cych siê odbiorem przesy³ek i liczeniem g³osów. Ró¿nice
wystêpuj¹ równie¿ w rodzaju g³osowañ, w których mog¹ wzi¹æ udzia³ wyborcy zamieszkuj¹cy za granic¹ (wybory parlamentarne, wybory prezydenckie,
referenda). Mo¿na jednak¿e przyj¹æ, ¿e procedura g³osowania korespondencyjnego dla obywateli przebywaj¹cych za granic¹ jest europejskim standardem, znanym w ustawodawstwie miêdzy innymi Austrii, Belgii, Boœni
i Hercegowiny, Danii, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, £otwy,
Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii3.
Warto zauwa¿yæ, ¿e na wprowadzenie instytucji g³osowania korespondencyjnego dla obywateli przebywaj¹cych za granic¹ zdecydowa³y siê pañstwa o ró¿nym stopniu akceptacji dla tej procedury g³osowania w wyborach
krajowych.
Procedura ta jest stosowana w systemach wyborczych pañstw, które dla wyborców w kraju przewiduj¹ inne procedury g³osowania (na przyk³ad Belgia,
W³ochy4). W kilku pañstwach europejskich, wykazuj¹cych raczej wstrzemiêŸliwy stosunek do metod oddawania g³osu innych ni¿ osobiste g³osowanie
w lokalu wyborczym, uznano jednak koniecznoœæ zapewnienia wyborcom
przebywaj¹cym za granic¹ realnej mo¿liwoœci udzia³u w wyborach i zdecydowano siê wprowadziæ dla nich instytucjê g³osowania korespondencyjnego na
zasadzie uzasadnionego wyj¹tku. Przyk³adem jest ustawodawstwo Austrii
– mimo ogólnie nieprzychylnych dla tej instytucji orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego uznano tam jednak koniecznoœæ jej zastosowania dla wyborców
przebywaj¹cych za granic¹ i wprowadzono j¹5.
Warto dodaæ, ¿e g³osowanie korespondencyjne dla obywateli przebywaj¹cych za granic¹ jest równie¿ ujête w systemach prawa wyborczego
pañstw, które z powodzeniem stosuj¹ tê procedurê tak¿e dla wyborców w kraju (Niemcy, Litwa).
3

Voting from Abroad, Stockholm 2007, s. 23–24.
G³osowanie przez pe³nomocnika, g³osowanie antycypowane i g³osowanie drog¹ korespondencyjn¹ w wybranych krajach europejskich i w Kanadzie, Warszawa 2006, s. 6.
5
J. Filip, Alternatywne sposoby g³osowania i g³osowanie korespondencyjne, [w:] Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Alternatywne sposoby g³osowania a aktywizacja elektoratu”, Rzeszów, 26–27 marca 2007 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2007,
s. 142.
4
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Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e grupa pañstw europejskich zapewnia swoim obywatelom przebywaj¹cym poza granicami kraju kilka procedur g³osowania do
wyboru, w tym procedurê g³osowania korespondencyjnego. Przyk³adem jest
Estonia (obok g³osowania osobistego w lokalu wyborczym – przedstawicielstwie dyplomatycznym – przewiduje siê g³osowanie korespondencyjne lub
g³osowanie elektroniczne) czy Szwecja (g³osowanie osobiste w lokalu wyborczym – przedstawicielstwie dyplomatycznym, g³osowanie korespondencyjne,
g³osowanie przez pe³nomocnika)6.
G³osowania korespondencyjnego dla swoich obywateli za granic¹ nie przewiduj¹ systemy wyborcze nielicznych pañstw, które wci¹¿ doœæ rygorystycznie przestrzegaj¹ zasady g³osowania osobistego w lokalu wyborczym i nawet
wyj¹tkowo nie stosuj¹ innych procedur. Do pañstw tych nale¿y miêdzy innymi Albania, Bu³garia, Chorwacja, Mo³dawia, San Marino. W grupie tej znajduje siê równie¿ Polska.

G³osowanie korespondencyjne jako czêœæ systemu
prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej
Propozycja wprowadzenia instytucji g³osowania korespondencyjnego do
polskiego systemu prawnego pojawia³a siê ju¿ kilkakrotnie w pracach nad nowelizacj¹ prawa wyborczego w Polsce. Najpowa¿niejsz¹ próbê podjêto w toku
prac nad ordynacj¹ wyborcz¹ do Parlamentu Europejskiego na prze³omie
2003 i 2004 roku. Nowa procedura g³osowania mia³a docelowo obejmowaæ
zarówno wyborców g³osuj¹cych w kraju (bez ograniczeñ), jak i Polaków przebywaj¹cych za granic¹. Propozycja zosta³a zg³oszona przez grupê pos³ów
w bardzo póŸnej fazie prac legislacyjnych i zawiera³a wiele niedoci¹gniêæ
technicznych, nie przeprowadzono równie¿ odpowiednich analiz i ekspertyz.
Wszystko to zdecydowa³o ostatecznie o jej odrzuceniu.
Prace nad wprowadzeniem procedury g³osowania korespondencyjnego dla
polskich obywateli przebywaj¹cych poza granicami kraju podj¹³ rz¹d Jaros³awa Kaczyñskiego7.
Doktryna polskiego prawa konstytucyjnego wydaje siê podzielona w kwestii zgodnoœci g³osowania korespondencyjnego z konstytucyjnymi zasadami
wyborczymi. Zastrze¿enia dotycz¹ g³ównie wymagañ zasady bezpoœrednioœci
(w tym g³osowania osobistego) i zasady tajnoœci8. Wydaje siê jednak, ¿e nawet
6

Voting from Abroad..., op. cit., s. 234–245.
Wiêcej na ten temat w artyku³ach i ekspertyzach zamieszczonych w dalszej czêœci niniejszej publikacji.
8
Szerzej – zob. J. Mordwi³ko, W sprawie ustanowienia w polskim prawie wyborczym instytucji pe³nomocnika wyborcy oraz mo¿liwoœci g³osowania drog¹ pocztow¹ (g³osowania korespondencyjnego), „Przegl¹d Sejmowy” 2001, nr 1.
7
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przy szerokim ujêciu zasady bezpoœrednioœci – obejmuj¹cym obowi¹zek
g³osowania osobistego – procedura ta nie stoi w ni¹ w sprzecznoœci. Jak zauwa¿a doktor Janusz Mordwi³ko: „Korespondencyjny sposób g³osowania nie
narusza bowiem istoty osobistego g³osowania, jest innym, techniczno-administracyjnym, sposobem oddawania g³osu przez samego wyborcê”9. Zasada tajnoœci g³osowania mo¿e byæ w pe³ni zachowana przez utworzenie skutecznych
procedur ochrony zarówno aktu g³osowania, jak i przesy³ek zawieraj¹cych
karty do g³osowania. Ze wzglêdu na mo¿liwe ryzyko za s³uszny nale¿y uznaæ
postulat wprowadzenia (przynajmniej pocz¹tkowo) procedury g³osowania
korespondencyjnego dla ograniczonego grona wyborców, dla których jest ona
szczególnie uzasadniona. Wyborcy przebywaj¹cy za granic¹ z ca³¹ pewnoœci¹
stanowi¹ tak¹ grupê10.
Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e zastosowanie procedury g³osowania korespondencyjnego istotnie wp³ynie na skuteczniejsze zagwarantowanie zasady
powszechnoœci wyborów.

G³osowanie korespondencyjne – propozycja dla polskich
wyborców przebywaj¹cych za granic¹
Ustanowienie instytucji g³osowania korespondencyjnego dla polskich obywateli przebywaj¹cych za granic¹ jest rozwi¹zaniem, które umo¿liwi im realny udzia³ w wyborach. Istotne jest jednak rozwa¿ne opracowanie techniczne
szczegó³ów, tak aby nowa procedura, zapewniaj¹c udogodnienie dla wyborców, nie powodowa³a równoczeœnie przeszkód we w³aœciwym oraz w terminowym przeprowadzeniu wyborów i referendów w kraju.
Wydaje siê, ¿e propozycja g³osowania korespondencyjnego powinna siê
opieraæ co do zasady na trybie wypracowanym podczas prac nad ordynacj¹
wyborcz¹ do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku (z uwzglêdnieniem propozycji przygotowanych wówczas przez ekspertów Krajowego Biura Wyborczego), dodatkowo przyjmuj¹c niektóre elementy podobnych instytucji stosowanych w praktyce w innych pañstwach.
Proponuje siê nastêpuj¹c¹ procedurê. Polski wyborca, który zamierza
g³osowaæ korespondencyjnie za granic¹, wnosi do w³aœciwego terytorialnie
konsula wniosek o wydanie zaœwiadczenia o prawie do g³osowania korespondencyjnego. Wniosek musi zawieraæ nazwisko i imiê (imiona), imiê ojca, datê
urodzenia, numer PESEL, numer wa¿nego polskiego paszportu (ewentualnie
dowodu osobistego) oraz adres dorêczenia zaœwiadczenia wraz z kart¹ do
9

Ibidem, s. 70.
K. Skotnicki, Zasada powszechnoœci w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii i praktyki,
£ódŸ 2000, s. 261.
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g³osowania. Po sprawdzeniu zgodnoœci danych konsul dokonuje wpisu do
prowadzonego przez siebie spisu wyborców, a nastêpnie przesy³a na wskazany adres zestaw materia³ów wyborczych: zaœwiadczenie, kartê do g³osowania
i dwie koperty (wiêksz¹ i mniejsz¹). Celowe wydaje siê do³¹czenie do takiego
zestawu krótkiej instrukcji o zasadach oddawania wa¿nego g³osu (jest to rozwi¹zanie stosowane na przyk³ad w Niemczech). Wyborca, który odda g³os,
umieszcza kartê do g³osowania w mniejszej kopercie bez ¿adnych oznaczeñ
i wraz z zaœwiadczeniem wk³ada do wiêkszej koperty, a nastêpnie wysy³a
ca³oœæ jako przesy³kê polecon¹ do Polski. Na wiêkszej kopercie musi siê znajdowaæ – umieszczony przez konsula i ustalony w porozumieniu z Pañstwow¹
Komisj¹ Wyborcz¹ – adres obwodowej komisji wyborczej, do której powinien
trafiæ zestaw wyborczy. Wynika to z koniecznoœci zapewnienia w miarê równomiernego obci¹¿enia komisji przesy³kami z zagranicy, gdy¿ skierowanie
wszystkich zestawów do jednej lub tylko kilku komisji spowodowa³oby znaczne utrudnienia i mog³oby powa¿nie zdezorganizowaæ ich pracê. Wydaje siê
zasadne zaanga¿owanie do takich dzia³añ komisji obwodowych w obwodach
zamkniêtych, w których zwykle natê¿enie pracy jest niewielkie11.
Przesy³ka po dostarczeniu do obwodowej komisji wyborczej w Polsce jest
otwierana, a po sprawdzeniu zaœwiadczenia fakt oddania g³osu zostaje odnotowany w spisie wyborców przes³anym wczeœniej przez konsula. Nastêpnie
mniejsza, nieoznakowana koperta zawieraj¹ca wype³nion¹ kartê do g³osowania trafia do urny wyborczej i po zakoñczeniu g³osowania jest liczona wraz
z innymi g³osami na ogólnych zasadach.
Niezwykle istotne dla terminowego przebiegu ca³ego g³osowania – zarówno w kraju, jak i za granic¹ – jest wprowadzenie ograniczeñ czasowych dotycz¹cych dostarczenia przesy³ek przez Pocztê Polsk¹. Wydaje siê konieczne
przyjêcie zasady, ¿e do obwodowych komisji wyborczych s¹ dostarczane
przesy³ki, które dotr¹ do polskich placówek pocztowych jedynie do okreœlonej
godziny – tak aby umo¿liwiæ ustalenie ca³oœciowych wyników wyborów czy
referendum w tym samym czasie.
Ustalenie dok³adnych terminów dotycz¹cych trybu g³osowania korespondencyjnego jest mo¿liwe dopiero po szczegó³owych konsultacjach z Poczt¹
Polsk¹ i zagranicznymi urzêdami pocztowymi.
Szczególnie wa¿na jest kwestia opracowania skutecznych procedur zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo przesy³ek nap³ywaj¹cych z zagranicy, musz¹ one
bowiem zapobiegaæ mo¿liwoœciom naruszeñ zasady tajnoœci g³osowania. Bar-

11
Warto zauwa¿yæ, ¿e nowa procedura g³osowania pozwoli rozwi¹zaæ inny wa¿ny problem. Obecnie w wyborach parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego g³osy z zagranicy
s¹ wliczane do okrêgu wyborczego Warszawa Centrum. Du¿y udzia³ tych g³osów mo¿e wiêc
powodowaæ pewne deformacje wyników wyborów.
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dzo du¿¹ rolê bêdzie odgrywaæ wspó³praca miêdzy Poczt¹ Polsk¹ a instytucjami pañstwowymi.
Wydaje siê, ¿e lista wyborów i referendów, w jakich mog¹ uczestniczyæ
wyborcy przebywaj¹cy za granic¹, mimo wprowadzenia nowej procedury powinna pozostaæ bez zmian i obejmowaæ wybory prezydenckie, parlamentarne
i do Parlamentu Europejskiego oraz g³osowanie w referendum ogólnokrajowym.
Otwart¹ kwesti¹ pozostaje utrzymanie dla polskich wyborców przebywaj¹cych za granic¹ mo¿liwoœci g³osowania osobistego w tworzonych tam lokalach wyborczych. Wydaje siê zasadne utrzymanie obu procedur równolegle
przynajmniej przez kilka g³osowañ, aby wyborcy zapoznali siê z terminami
i trybem g³osowania korespondencyjnego. Za likwidacj¹ g³osowania w lokalach wyborczych przemawiaj¹ relatywnie wysokie koszty jego przeprowadzania.
Wa¿n¹ kwesti¹ s¹ koszty, jakie wi¹¿¹ siê z zastosowaniem nowej procedury. W niektórych pañstwach wyborcy korzystaj¹cy z mo¿liwoœci g³osowania
korespondencyjnego s¹ zobowi¹zani pokryæ koszty przesy³ki poleconej do
kraju. Podobne rozwi¹zanie przewidywa³ polski projekt ordynacji wyborczej
do Parlamentu Europejskiego z prze³omu 2003 i 2004 roku. Oczywiœcie obni¿a ono koszt przeprowadzania g³osowania korespondencyjnego, ale wydaje
siê wysoce problematyczne i charakteryzuj¹ce siê wewnêtrzn¹ sprzecznoœci¹,
aby za korzystanie z instytucji stanowi¹cej gwarancjê zasady powszechnoœci
wyborów obci¹¿aæ bezpoœrednio wyborcê. Dodatkowo pojawi¹ siê zapewne
równie¿ drobne problemy techniczne – na przyk³ad koniecznoœæ zakupu
znaczków o okreœlonej wartoœci na przesy³ki polecone – które mog¹ jednak
stanowiæ przes³anki do wnoszenia protestów wyborczych. Najlepszym rozwi¹zaniem jest zatem przyjêcie zasady, ¿e wszystkie koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem g³osowania korespondencyjnego pokrywa pañstwo polskie.
Wiele zale¿y od zawieranych umów z instytucjami pocztowymi w poszczególnych pañstwach, które zagwarantuj¹ maksymalne bezpieczeñstwo przesy³ek, a tak¿e pozwol¹ uzyskaæ upusty. Perspektywa zlikwidowania kosztownych
lokali wyborczych przyniesie znaczne oszczêdnoœci.
W szerszej perspektywie nale¿y zasygnalizowaæ12 rozwa¿enie postulatu
wprowadzenia jeszcze jednego rozwi¹zania zwi¹zanego z problematyk¹
g³osowania Polaków poza granicami kraju, a mianowicie utworzenia dla tych
wyborców odrêbnych okrêgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypo-

12
Wiêcej na ten temat w artyku³ach i ekspertyzach zamieszczonych w dalszej czêœci niniejszej publikacji.
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spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (podobne rozwi¹zanie
przewiduje na przyk³ad prawo wyborcze W³och13).

Podsumowanie
Pañstwo polskie ma obowi¹zek zapewnienia swoim obywatelom realnej
mo¿liwoœci udzia³u w wyborach i referendach, miêdzy innymi przez dostosowanie metod g³osowania do ich potrzeb. Dla wyborców przebywaj¹cych za
granic¹ najskuteczniejsz¹ procedur¹ udzia³u w wyborach jest g³osowanie
korespondencyjne, z powodzeniem stosowane w wielu pañstwach europejskich.
Instytucja g³osowania korespondencyjnego bêdzie stanowiæ nowoœæ w polskim prawie wyborczym. Procedura ta rodzi pewne obawy i zastrze¿enia
ze strony czêœci doktryny prawa konstytucyjnego. Wydaje siê jednak, ¿e
rzetelnie przygotowane mechanizmy i zabezpieczenia zapewni¹ wype³nianie
konstytucyjnych zasad wyborczych. Nie do przecenienia jest wp³yw nowej
procedury na skuteczniejsze zagwarantowanie zasady powszechnoœci wyborów.
Nowa procedura g³osowania wp³ynie na zwiêkszenie uczestnictwa Polaków
przebywaj¹cych poza granicami kraju w wyborach i referendach. Dotychczas
marginalizowani i nieliczni wyborcy przebywaj¹cy za granic¹ stan¹ siê dziêki
temu powa¿nym elektoratem, z którym zaczn¹ siê liczyæ polscy politycy, zabiegaj¹c o jego poparcie oraz uwzglêdniaj¹c w swoich programach jego potrzeby
i oczekiwania. Natê¿enie kontaktów spowoduje wœród Polaków na obczyŸnie
wiêksze zainteresowanie bie¿¹cymi sprawami Polski i aktywniejszy udzia³
w ¿yciu publicznym kraju. Zmiana w prawie wyborczym mo¿e wiêc stanowiæ
pierwszy, powa¿ny krok pañstwa polskiego w stronê zapewnienia wiêzi ze
swoimi obywatelami na ca³ym œwiecie.

13
Szerzej – zob. Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych pañstwach europejskich,
red. S. Grabowska, K. Sk³adowski, Kraków 2006, s. 287–288.
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Ekspertyza dotycz¹ca projektu ustawy o zmianie
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustawy Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej1
Wprowadzenie
Przed³o¿ony do opinii projekt nowelizacji dwóch ustaw wyborczych – ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 47, poz. 544 ze zm.) oraz ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001 r. nr 46, poz. 499 ze zm.)
– zawiera wa¿ne propozycje kilku zmian obecnie stosowanych rozwi¹zañ
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach parlamentarnych. Niemal wszystkie proponowane zmiany dotycz¹ g³osowania we wskazanych rodzajach wyborów przez obywateli polskich przebywaj¹cych za granic¹.
Warto, jak siê wydaje, podnieœæ ju¿ w tym miejscu, ¿e zgodnie z aktualnie
obowi¹zuj¹cymi przepisami polskiego prawa wyborczego g³osowanie za granic¹ mo¿e byæ przeprowadzone tak¿e w wyborach pos³ów do Parlamentu
Europejskiego – na podstawie stosownych postanowieñ ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.
z 2004 r. nr 25, poz. 219), i w referendum ogólnokrajowym – na podstawie stosownych postanowieñ ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2003 r. nr 57, poz. 507 ze zm.). Nale¿y zatem ¿a³owaæ,
1
Ekspertyza zosta³a przygotowana na podstawie projektu ustawy z lutego 2007 roku, w ramach prac badawczych „Obserwatorium demokracji w Polsce”.
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¿e omawiany projekt nie dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego
i referendum ogólnokrajowego, wprowadzanie istotnych zmian w prawie
wyborczym powinno mieæ bowiem charakter systemowy.
Podstawowe zmiany, jakie przewiduje projekt, obejmuj¹:
1) wprowadzenie w obwodach do g³osowania utworzonych za granic¹ mo¿liwoœci g³osowania korespondencyjnego jako alternatywnego wobec osobistego sposobu oddania g³osu,
2) utworzenie zagranicznego rejestru wyborców (wraz z mo¿liwie najbardziej odformalizowanym, a przez to przyjaznym dla wyborców trybem ich
rejestracji),
3) utworzenie odrêbnego „okrêgu wyborczego Polaków za granic¹” w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, obejmuj¹cego trzy mandaty,
oraz podobnego „okrêgu wyborczego Polaków za granic¹” w wyborach do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, obejmuj¹cego jeden mandat.
Zgodnie z zamys³em autorów omawianego projektu zmiany te – jak czytamy w uzasadnieniu – „powinny zaowocowaæ znacznym wzrostem liczby Polaków g³osuj¹cych za granic¹, a utworzenie oddzielnego okrêgu wyborczego
bêdzie czytelnym sygna³em, ¿e Polska chce utrzymywaæ kontakt z t¹ spo³ecznoœci¹, traktuj¹c j¹ powa¿nie i podmiotowo”.

Ogólna ocena zmian
Jeœli wzi¹æ pod uwagê, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Konsty tucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej zarówno wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
jak i wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej s¹ powszechne (zob. art. 127 ust. 1 oraz art. 96 ust. 2 i art. 97 ust. 2
ustawy zasadniczej), istota zasady powszechnoœci wyborów sprowadza siê zaœ
do tego, ¿eby kr¹g osób korzystaj¹cych z podmiotowych praw wyborczych
by³ jak najszerszy, a w ka¿dym razie, aby by³ on wolny od dyskryminuj¹cych
ograniczeñ, to ogólna ocena zmian proponowanych w omawianym projekcie
(a w³aœciwie kierunku tych zmian) musi byæ pozytywna. Pañstwo bowiem
– zobowi¹zane do wprowadzenia w ¿ycie odpowiednich gwarancji s³u¿¹cych
realizacji zasady powszechnoœci wyborów w praktyce – proponuje kilka
nowych, istotnych mechanizmów gwarancyjnych.

G³osowanie korespondencyjne
Za najbardziej istotn¹ z proponowanych zmian nale¿y niew¹tpliwie uznaæ
mo¿liwoœæ g³osowania korespondencyjnego (za poœrednictwem poczty).
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Jak bowiem wiadomo, polski ustawodawca z uporem godnym lepszej sprawy
broni³ siê do tej pory doœæ skutecznie przed wprowadzeniem w ustawach wyborczych innych ni¿ tradycyjny sposobów g³osowania – nawet tych, które popiera³a Pañstwowa Komisja Wyborcza (sta³y najwy¿szy organ wyborczy
w Rzeczypospolitej Polskiej), i mimo aktywnych dzia³añ rzeczniczych na
rzecz ich przyjêcia, jaki prowadzi³y liczne organizacje pozarz¹dowe (miêdzy
innymi Instytut Spraw Publicznych) i gremia eksperckie. Myœlê tutaj na
przyk³ad o g³osowaniu przez pe³nomocnika. To, ¿e obecnie mamy do czynienia z przygotowanym pod egid¹ polskiego rz¹du (w ramach Miêdzyresortowego Zespo³u do spraw Polonii i Polaków za Granic¹) projektem ustawy, mo¿e
œwiadczyæ o zmianie nastawienia w³adz pañstwowych do omawianej kwestii,
co – rzecz jasna – powinno cieszyæ. Niestety, nie sposób oceniæ szczegó³owych zasad i trybu proponowanego g³osowania korespondencyjnego, poniewa¿ opiniowany projekt ustawy ich nie reguluje, odsy³aj¹c do rozporz¹dzenia,
jakie mia³by wydaæ w tej materii minister w³aœciwy do spraw zagranicznych
(po porozumieniu z Pañstwow¹ Komisj¹ Wyborcz¹). Tego rodzaju rozwi¹zanie nie wydaje mi siê odpowiednie, g³osowanie jest bowiem najwa¿niejszym
etapem procesu wyborczego, jego przebieg powinien wiêc byæ szczegó³owo
uregulowany w wyborczym akcie rangi ustawowej. Wypada zwróciæ w tym
miejscu uwagê, ¿e naruszenie przepisów ustawy wyborczej dotycz¹cych
g³osowania mo¿e byæ podstaw¹ wniesienia protestu wyborczego (zob. na
przyk³ad art. 78 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej).

Instytucja zagranicznego rejestru wyborczego
Rozumiem przes³anki le¿¹ce u podstaw propozycji wprowadzenia instytucji zagranicznego rejestru wyborczego, ale mam w¹tpliwoœci, czy jest to instytucja niezbêdna. Wydaje siê, ¿e w tym wypadku powinien wystarczyæ (jak
by³o dot¹d) spis wyborców. Wprowadzenie „wygodnego” (cytat z uzasadnienia projektu) trybu rejestracji wyborców nale¿y jednak uznaæ za po¿¹dane,
choæ musz¹ byæ tutaj spe³nione elementarne wymagania bezpieczeñstwa i racjonalnoœci. Trudno na przyk³ad – moim zdaniem – uznaæ za rozwi¹zanie
racjonalne przyjêcie niezwykle krótkiego, trzydniowego terminu zg³oszeñ
w sprawie wpisania osoby uprawnionej do g³osowania do spisu wyborców
sporz¹dzanego przez konsula. Konsulat – co oczywiste – musi mieæ czas na
zawiadomienie w³aœciwego urzêdu gminy w Polsce, ten z kolei potrzebuje
czasu na wykreœlenie ze swojego spisu wyborcy wpisanego w zagranicznym
obwodzie do g³osowania.
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Okrêgi wyborcze Polaków za granic¹
Pomys³ utworzenia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odrêbnych „okrêgów wyborczych Polaków
za granic¹” niew¹tpliwie zas³uguje na rozwa¿enie (podobne rozwi¹zania funkcjonuj¹ w œwiecie, na przyk³ad we W³oszech), choæ w formie przyjêtej
w projekcie trudno go zaakceptowaæ. Tak skromna liczba mandatów, jak¹ siê
proponuje, ka¿e w¹tpiæ w zawart¹ w uzasadnieniu projektu deklaracjê o chêci „powa¿nego i podmiotowego” traktowania Polaków przebywaj¹cych poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w projekcie nie wskazano,
sk¹d mia³yby pochodziæ te mandaty, a przecie¿ przy sta³ej liczbie pos³ów
(460) i senatorów (100) trzeba je „wygospodarowaæ”, zmniejszaj¹c liczbê
mandatów poselskich i senatorskich w innych okrêgach wyborczych. Nale¿y
tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e twórcy projektu jednakowo traktuj¹ ró¿ne kategorie
polskich wyborców przebywaj¹cych za granic¹. Wydaje siê to niew³aœciwe.
O ile bowiem mo¿na uzasadniæ rozwi¹zanie, w myœl którego osoby stale zamieszkuj¹ce na terytorium innego pañstwa, a bêd¹ce obywatelami polskimi
i legitymuj¹ce siê wa¿nym polskim paszportem, ale niemaj¹ce sta³ego miejsca
zamieszkania w Polsce (w konsekwencji zaœ niewpisane do sta³ego rejestru
wyborców w ¿adnej polskiej gminie), powinny g³osowaæ na kandydatów
z „zagranicznego okrêgu wyborczego”, o tyle trudno o takie uzasadnienie
dla innej kategorii wyborców. Mam tutaj na myœli obywateli polskich legitymuj¹cych siê wa¿nym polskim paszportem lub dowodem osobistym, którzy
czasowo przebywaj¹ poza Polsk¹, maj¹ jednak sta³e miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (i s¹ umieszczeni w sta³ym rejestrze wyborców w jednej z polskich gmin). Czy ich g³osy – oddane w jednym z obwodów do g³osowania utworzonych za granic¹ – nie powinny byæ uwzglêdniane
raczej we w³aœciwym dla nich terytorialnie krajowym okrêgu wyborczym
(lub choæby, ze wzglêdów praktycznych – jak dot¹d – w jednym krajowym
okrêgu wyborczym, na przyk³ad Warszawa Centrum), zamiast byæ doliczane
do g³osów oddanych w „okrêgu wyborczym Polaków za granic¹”?
Korekty, moim zdaniem, wymaga przyjêta w opiniowanym projekcie formu³a, zgodnie z któr¹ „w sk³ad obwodowej komisji wyborczej w obwodach
g³osowania utworzonych za granic¹ wchodz¹ osoby powo³ywane przez konsula spoœród wyborców ciesz¹cych siê autorytetem i zaufaniem lokalnej
spo³ecznoœci polskiej” (w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
lub „bêd¹cych osobami publicznymi ciesz¹cymi siê autorytetem i zaufaniem
lokalnej spo³ecznoœci polskiej” (w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej). To pojêcia nieostre, budz¹ce
w¹tpliwoœci. Proponujê, ¿eby zapisaæ, ¿e konsul „powo³uje w sk³ad obwodowej komisji wyborczej osoby spoœród wyborców”.
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Podsumowanie
W uzasadnieniu opiniowanego projektu nie wskazano wprawdzie, jakie
bêd¹ koszty wprowadzenia w ¿ycie proponowanych rozwi¹zañ, ale nale¿y
zak³adaæ, ¿e z ca³¹ pewnoœci¹ bêd¹ one znaczne – du¿o wy¿sze ni¿ wydatki
ponoszone do tej pory na organizacjê wyborów za granic¹. Te zaœ, jak dot¹d,
ka¿dorazowo kszta³towa³y siê na poziomie 600–700 tysiêcy z³otych. Nie
s¹dzê jednak, ¿e ten aspekt sprawy powinien byæ decyduj¹cy w odrzuceniu
podstawowych za³o¿eñ projektu (na przyk³ad wprowadzenia g³osowania
korespondencyjnego). Podobnie zreszt¹, jak nie powinno mieæ w tej materii
du¿ego znaczenia to, ¿e – jak dotychczas – liczba Polaków g³osuj¹cych za granic¹ nigdy nie by³a znaczna. Projektowane zmiany maj¹ w³aœnie (w intencji
projektodawców) i rzeczywiœcie mog¹ (moim zdaniem) sytuacjê tê w istotny
sposób zmieniæ. Wypada wiêc na koniec wyraziæ nadziejê, ¿e opiniowany projekt – po wprowadzeniu niezbêdnych korekt i zmian – zostanie ostatecznie
przyjêty i stanie siê sui generis wzorcem dla wprowadzenia modernizuj¹cych
zmian tak¿e w pozosta³ych ustawach wyborczych (i referendalnych) – celowych i bardzo potrzebnych zmian o charakterze profrekwencyjnym.

Marek Chmaj

Ekspertyza dotycz¹ca mo¿liwoœci g³osowania
korespondencyjnego przez obywateli polskich
przebywaj¹cych w dniu g³osowania za granic¹
oraz perspektywy objêcia t¹ form¹ g³osowania
obywateli, którzy w dniu g³osowania przebywaj¹
na terenie pañstwa polskiego1
Wprowadzenie
Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 roku o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 47,
poz. 544 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 2001 r. nr 46, poz. 499 ze zm.) zawiera propozycje zmian wy³¹cznie w czêœci dotycz¹cej mo¿liwoœci g³osowania przez obywateli polskich przebywaj¹cych za
granic¹. Dotychczasowe przepisy nie uwzglêdnia³y szczególnego charakteru tego
œrodowiska. Polacy za granic¹ ¿yj¹ w du¿ym rozproszeniu, czêsto w miejscach
znacznie oddalonych od polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych,
w których s¹ tworzone punkty do g³osowania. Obowi¹zuj¹ce regulacje prawne
stanowi¹ proste odwzorowanie przepisów wyborczych obowi¹zuj¹cych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji spoœród ponad 1 miliona obywateli
polskich przebywaj¹cych za granic¹ w procesie wyborczym uczestniczy zaledwie
od 35 do 80 tysiêcy osób. Podczas wyborów stosowano do tej pory uci¹¿liw¹ procedurê, która przewidywa³a koniecznoœæ ka¿dorazowej rejestracji, a wszyscy wyborcy zagraniczni byli przypisani do okrêgu wyborczego Warszawa Centrum.
1

Ekspertyza zosta³a przygotowana na podstawie projektu ustawy z lutego 2007 roku, w ramach wspólnych prac badawczych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Instytutu Spraw Publicznych.
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Podstawowe zmiany, jakie przewidziano w nowelizacji, obejmuj¹:
1) wprowadzenie przejrzystego i wygodnego trybu rejestracji wyborców
(mo¿e on tak¿e u³atwiæ placówkom konsularnym ocenê liczby osób posiadaj¹cych polskie obywatelstwo, które na sta³e przebywaj¹ w okrêgu konsularnym),
2) mo¿liwoœæ g³osowania korespondencyjnego (wszystkie kraje „starej piêtnastki” Unii Europejskiej zapewniaj¹ wyborcom taki sposób g³osowania),
3) utworzenie dodatkowego okrêgu wyborczego, dziêki któremu Polacy za
granic¹ bêd¹ rzeczywiœcie wybieraæ takich parlamentarzystów, którzy zadbaj¹ o interesy polskiej diaspory na forum polskiego parlamentu.
Powy¿sze rozwi¹zania powinny zaowocowaæ znacznym wzrostem liczby
Polaków g³osuj¹cych za granic¹, a utworzenie oddzielnego okrêgu wyborczego bêdzie czytelnym sygna³em, ¿e Polska chce utrzymywaæ kontakt z t¹
spo³ecznoœci¹, traktuj¹c j¹ powa¿nie i podmiotowo.
Projekt nowelizacji zosta³ przygotowany w ramach Miêdzyresortowego Zespo³u do spraw Polonii i Polaków za Granic¹ przez doœwiadczonych dyplomatów od lat zaanga¿owanych w organizacjê wyborów dla obywateli polskich
przebywaj¹cych poza granicami kraju.

Obecny stan prawny
W obecnym stanie prawnym obywatele polscy przebywaj¹cy w dniu g³osowania zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami nie maj¹ mo¿liwoœci
g³osowania korespondencyjnego. G³osowanie w wyborach na terenie kraju
(art. 29–30 ordynacji wyborczej) przeprowadza siê w sta³ych obwodach
g³osowania utworzonych na obszarze gminy, a tak¿e w szpitalach i zak³adach
pomocy spo³ecznej. Obwody g³osowania tworzy siê równie¿ dla wyborców
przebywaj¹cych w zak³adach karnych i aresztach œledczych oraz w oddzia³ach
zewnêtrznych tych zak³adów i aresztów. Z kolei dla obywateli polskich przebywaj¹cych za granic¹ tworzy siê obwody g³osowania, których siedzib¹ s¹ zazwyczaj ambasady i konsulaty. Podobnie s¹ tworzone obwody g³osowania dla
wyborców przebywaj¹cych na polskich statkach morskich, ale liczba takich
obwodów funkcjonuj¹cych w praktyce (tak podczas wyborów parlamentarnych, jak i prezydenckich) jest niewielka.

G³osowanie korespondencyjne jako czêœæ systemu
prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej
Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej spowodowa³o, ¿e znaczna czêœæ
obywateli polskich wyjecha³a poza granice kraju. Sytuacja ta utrudni³a
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emigrantom udzia³ w wyborach i referendach ogólnokrajowych. Konieczne
wydaje siê wiêc wprowadzenie nowego sposobu udzia³u w g³osowaniu obywateli polskich – zarówno przebywaj¹cych za granic¹, jak i tych, którzy
w momencie podejmowania aktu wyborczego znajduj¹ siê w Polsce. W wielu
pañstwach Unii Europejskiej, w tym równie¿ w nowych krajach cz³onkowskich, ustawodawca przewiduje mo¿liwoœæ g³osowania korespondencyjnego
(na przyk³ad w Austrii, Danii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Estonii czy na
Litwie). G³osowanie za poœrednictwem poczty stanowi ogromne u³atwienie
nie tylko dla wyborców przebywaj¹cych za granic¹, ale tak¿e dla tych osób,
które znajduj¹ siê w kraju, ale z przyczyn zdrowotnych lub komunikacyjnych nie s¹ w stanie samodzielnie wzi¹æ udzia³u w g³osowaniu w lokalu wyborczym w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce ich zamieszkania. W Polsce
w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat kilkakrotnie podejmowano problem umo¿liwienia wyborcom g³osowania korespondencyjnego. Najbardziej konkretn¹
prób¹ by³a inicjatywa wprowadzenia odpowiednich uregulowañ podczas
prac nad ordynacj¹ wyborcz¹ do Parlamentu Europejskiego na prze³omie
2003 i 2004 roku. Zgodnie z ówczesnymi propozycjami g³osowaæ listownie
mogli wyborcy zarówno g³osuj¹cy w kraju, jak i przebywaj¹cy za granic¹.
Niestety, prace zakoñczy³y siê fiaskiem. Drug¹ próbê wprowadzenia g³osowania korespondencyjnego podj¹³ rz¹d Jaros³awa Kaczyñskiego w 2006
roku, ale przygotowany wówczas projekt ustawy (który bêdzie analizowany
w dalszej czêœci ekspertyzy) tak¿e nie doczeka³ siê zainteresowania ze strony
ustawodawcy.
Zalet¹ g³osowania korespondencyjnego jest z ca³¹ pewnoœci¹ lepsze realizowanie zasady powszechnoœci wyborów. W¹tpliwoœci dotycz¹ zasady bezpoœrednioœci, tajnoœci g³osowania, równoœci i proporcjonalnoœci.
Forma oddania g³osu nie ma jednak decyduj¹cego znaczenia dla realizacji
zasady bezpoœrednioœci. Jak zauwa¿a Janusz Mordwi³ko: „Korespondencyjny
sposób g³osowania nie narusza bowiem istoty osobistego g³osowania, jest innym, techniczno-organizacyjnym sposobem oddawania g³osu przez samego
wyborcê”2. Tak¿e potencjalna mo¿liwoœæ z³amania zasady tajnoœci g³osowania – w wypadku przejêcia listu przez osobê do tego nieuprawnion¹ – wydaje
siê równie ma³o prawdopodobna jak mo¿liwoœæ zapoznania siê cz³onka komisji wyborczej z treœci¹ decyzji wyborczej konkretnego wyborcy. Wszystko zale¿y wiêc od przyjêcia w³aœciwych procedur ochrony przesy³ki od momentu
wys³ania jej przez wyborcê do momentu, kiedy karta do g³osowania znajdzie
siê w urnie wyborczej. Przy odpowiednich regulacjach ustawowych równie¿
zasada równoœci i proporcjonalnoœci nie powinna byæ zagro¿ona.
2

J. Mordwi³ko, W sprawie ustanowienia w polskim prawie wyborczym instytucji pe³nomocnika wyborcy oraz mo¿liwoœæ g³osowania drog¹ pocztow¹ (g³osowania korespondencyjnego), „Przegl¹d Sejmowy” 2001, nr 1, s. 70.
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G³osowanie korespondencyjne – wy³¹cznie dla polskich
wyborców przebywaj¹cych za granic¹
G³osowanie korespondencyjne (listowne) nie by³o do tej pory stosowane
w Polsce. W wielu krajach Unii Europejskiej g³osowanie za poœrednictwem
poczty jest umo¿liwiane ró¿nym grupom wyborców. Nie wdaj¹c siê w szczegó³owe rozwa¿ania, nale¿y jedynie stwierdziæ, ¿e g³osowaæ w tej formie mog¹
najczêœciej wyborcy, którzy w dniu wyborów przebywaj¹ poza granicami kraju.
Nie brakuje tak¿e opinii i szczegó³owych rozwi¹zañ, które przewiduj¹ umo¿liwienie g³osowania korespondencyjnego osobom niepe³nosprawnym (g³ównie
niesprawnym ruchowo) lub wyborcom przebywaj¹cym w dniu wyborów
w zak³adach karnych, aresztach œledczych i innych miejscach odosobnionych.
Warto w tym miejscu krótko przeanalizowaæ zasady przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanym w 2006 roku przez
Radê Ministrów.
Przewidziana w projekcie ustawy instytucja g³osowania korespondencyjnego
w zamiarze jego twórców mia³a umo¿liwiæ obywatelom polskim przebywaj¹cym w dniu wyborów poza granicami kraju realny udzia³ w g³osowaniu. Z kolei utworzenie dla takich wyborców dodatkowego okrêgu wyborczego mia³o
spowodowaæ, ¿e obywatele ci bêd¹ mieli takich reprezentantów, którzy rzeczywiœcie bêd¹ dbali o interesy polskiej diaspory na forum polskiego parlamentu.
Rozwi¹zania takie nios³yby równie¿ mo¿liwoœæ zwiêkszenia frekwencji
wyborczej. Dziœ spoœród ponad 1 miliona wyborców przebywaj¹cych poza
granicami kraju w procesie wyborczym uczestniczy (wed³ug ró¿nych szacunków) jedynie od 3 do 7% uprawnionych do g³osowania. Taka jest w³aœnie idea
przed³o¿onego do zaopiniowania projektu ustawy.
Opiniowany projekt utrzymuje obligatoryjnoœæ (w wypadku wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
na urz¹d Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) tworzenia obwodów g³osowania dla obywateli polskich, którzy w dniu wyborów przebywaj¹ poza granicami
kraju. Ustêp 2 art. 1 projektu ustawy przewiduje jednak mo¿liwoœæ g³osowania
korespondencyjnego w wyborach na urz¹d Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granic¹. Analogiczne rozwi¹zanie zosta³o
tak¿e przewidziane w ordynacji wyborczej (art. 2 projektu ustawy). Na szczególn¹ uwagê i akceptacjê zas³uguje kon struk cja prawna zagranicznego
rejestru wyborców, do którego wyborcy (zarówno w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w wyborach na urz¹d Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) bêd¹ mogli byæ wpisywani nie tylko na podstawie osobistego zg³oszenia wniesionego ustnie lub
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pisemnie, ale tak¿e na podstawie zg³oszenia wniesionego za poœrednictwem
telefonu, telegrafu, faksu czy poczty elektronicznej (projekt art. 36 ust. 2 ustawy
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i projekt art. 84c ust. 2 ordynacji wyborczej). Z procedur¹ g³osowania listownego œciœle jest zwi¹zany
tak¿e tryb postêpowania z kartami do g³osowania, które za poœrednictwem
poczty s¹ przekazywane zarówno do wyborcy, jak i do komisji wyborczej.
Regulacje tej kwestii w projekcie ustawy, dotycz¹ce wyborów do parlamentu
i wyborów prezydenckich, zosta³y sformu³owane poprawnie i nie pozostawiaj¹
jakichkolwiek w¹tpliwoœci prawnych (projekt art. 60b ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, projekt art. 84g ust. 3–6 ordynacji wyborczej).
Projektodawca przewiduje w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej koniecznoœæ utworzenia wielomandatowego okrêgu wyborczego Polaków za granic¹ (projekt art. 136 ust. 1 ordynacji
wyborczej). W sk³ad takiego okrêgu wyborczego wesz³yby obwody g³osowania
utworzone poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (projekt art. 136a ust. 1 ordynacji wyborczej). Odt¹d w okrêgu wyborczym Polaków za granic¹ wybierano
by trzech pos³ów (projekt art. 136a ust. 2 ordynacji wyborczej) i jednego senatora (projekt art. 191a ust. 2 ordynacji wyborczej). Tym samym w projekcie zerwano z dotychczasowym rozwi¹zaniem, zgodnie z którym obwody g³osowania
dla obywateli polskich przebywaj¹cych za granic¹ wchodzi³y na podstawie
art. 31 ust. 3 ordynacji wyborczej w sk³ad okrêgu wyborczego w³aœciwego dla
dzielnicy Œródmieœcie miasta sto³ecznego Warszawy.
Niezwykle istotne dla terminowego przebiegu ca³ego g³osowania jest tak¿e
ustawowe uregulowanie ograniczeñ czasowych dotycz¹cych dostarczania do
komisji wyborczych przesy³ek z wype³nionymi kartami do g³osowania. Projekt ustawy w tej kwestii zawiera tak¿e satysfakcjonuj¹ce rozstrzygniêcia
(projekt art. 84k ordynacji wyborczej).
Tego typu rozwi¹zanie zas³uguje na aprobatê, projektodawca jednak, aby
nie naraziæ siê na zarzut niekonstytucyjnoœci takiej regulacji, powinien precyzyjnie okreœliæ, na podstawie jakich kryteriów bêdzie ustalana liczba mandatów przypadaj¹ca na ten – jak¿e szczególny – okrêg wyborczy. Zarówno
w projekcie, jak i w za³¹czonym do niego uzasadnieniu brak jest argumentacji,
która jednoznacznie rozstrzyga³aby tê kwestiê. W takim wypadku istnieje realne zagro¿enie (w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej) naruszenia
zasady proporcjonalnoœci i równoœci wyra¿onej w art. 96 ust. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba przecie¿ pamiêtaæ, ¿e zasada proporcjonalnoœci nie dotyczy jedynie sposobu ustalania wyników g³osowania (obecnie
jest przyjêta metoda d’Hondta), a tym samym dokonywania rozdzia³u mandatów w okrêgu wyborczym proporcjonalnie do odsetka g³osów, jakie otrzyma³y
w wyborach poszczególne komitety wyborcze. Istotne jest tak¿e proporcjonalne ustalanie liczby mandatów do liczby mieszkañców uprawnionych do
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g³osowania w danym okrêgu wyborczym. Jeœli proporcja ta bêdzie wyraŸnie
zachwiana, mo¿e wyst¹piæ problem z materialnym aspektem zasady równoœci
w trakcie g³osowania.
Po uwzglêdnieniu tych spornych kwestii zniknie problem niekonstytucyjnoœci proponowanych rozwi¹zañ, a zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej nie bêdzie potrzebna.
W analizowanym projekcie ustawy (w kwestiach dotycz¹cych g³osowania
korespondencyjnego) nale¿a³oby równie¿ uwzglêdniæ wybory do Parlamentu
Europejskiego i referendum ogólnokrajowe. Co wiêcej – tak¿e obywatele
przebywaj¹cy w dniu wyborów na terenie kraju powinni mieæ (o czym bêdzie
jeszcze mowa) mo¿liwoœæ skorzystania, pod pewnymi warunkami, z tej formy
g³osowania. Pañstwo polskie ma nawet obowi¹zek zapewniæ swoim obywatelom, którzy posiadaj¹ prawa wyborcze, jak najpe³niejszy udzia³ w wyborach
i referendach. Dlatego te¿ w krêgu zainteresowania polskiego ustawodawcy
powinny byæ ró¿ne formy g³osowania, ³¹cznie z g³osowaniem elektronicznym
lub za poœrednictwem pe³nomocnika.

G³osowanie korespondencyjne na terenie kraju
Rozwa¿ania tej kwestii nale¿y rozpocz¹æ od kilku ogólnych stwierdzeñ.
Po pierwsze, g³osowanie korespondencyjne jest ogromnym u³atwieniem
dla wyborców, szczególnie dla tych, którzy ze wzglêdu na wiek lub chorobê s¹
niepe³nosprawni albo niedo³ê¿ni, a dziêki tej metodzie bez zbêdnego poœpiechu mogliby we w³asnym domu zastanowiæ siê nad poparciem w wyborach
odpowiadaj¹cego im kandydata.
Po drugie, g³osowanie listowne (w tej kwestii pogl¹dy doktryny s¹ jednolite) umo¿liwi podniesienie frekwencji wyborczej, a tym samym zasada powszechnoœci wyborów zostanie wzbogacona o nowe elementy.
Po trzecie, mo¿liwoœæ g³osowania listownego nie tylko przez obywateli
przebywaj¹cych na obczyŸnie jest rozwi¹zaniem stosowanym w pañstwach
Unii Europejskiej. Procedury przewidziane dla tej formy g³osowania s¹ podobne, a wyborcy w tych krajach coraz czêœciej decyduj¹ siê korzystaæ
z g³osowania korespondencyjnego. Dlaczego wiêc obywatele polscy s¹ jeszcze
pozbawieni tej mo¿liwoœci oddania g³osu? Polski ustrojodawca nie zakazuje
stosowania tej metody, wszystko zale¿y wiêc od stosownych uregulowañ ustawowych i wyposa¿enia w odpowiednie oprzyrz¹dowanie organów przeprowadzaj¹cych wybory i referenda.
Po czwarte, koszty zorganizowania wyborów z wykorzystaniem nowych
form g³osowania, w tym g³osowania korespondencyjnego, nie wzros³yby
– wrêcz przeciwnie, wygenerowa³oby oszczêdnoœci.
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Jedyny rzeczywisty problem stanowi funkcjonowanie Poczty Polskiej, która nie jest obecnie w stanie zagwarantowaæ, ¿e wszystkie g³osy bêd¹ dostarczone komisjom wyborczym w ustawowym terminie – oznacza to, ¿e pewna
czêœæ kart do g³osowania (zaginionych, niedorêczonych na czas, uszkodzonych) nie by³aby brana pod uwagê. Problem ten jednak, przy odpowiednim
zaanga¿owaniu œrodków bud¿etowych, mo¿e byæ ³atwo rozwi¹zany.
Jak wiêc powinny przedstawiaæ siê zasady, których nale¿a³oby przestrzegaæ
podczas g³osowania korespondencyjnego?
Wspomniano ju¿ wczeœniej, ¿e procedury stosowane w wielu krajach Unii
Europejskiej w zakresie g³osowania korespondencyjnego w³aœciwie niewiele
siê ró¿ni¹. Polska regulacja nie powinna wiêc znacznie odbiegaæ od uregulowañ przyjêtych w tych pañstwach.
Aby mo¿liwie najlepiej wprowadziæ system g³osowania korespondencyjnego zarówno na terenie kraju, jak i za granic¹, niezbêdna wydaje siê instytucja
indywidualnych zawiadomieñ wyborców. W zawiadomieniu tym wyborca
by³by miêdzy innymi poinformowany o mo¿liwoœci g³osowania korespondencyjnego. Instytucja indywidualnych zawiadomieñ pozwala na rzeczywist¹
weryfikacjê poprawnoœci sporz¹dzenia spisu wyborców przed g³osowaniem.
W przysz³oœci takie zawiadomienie stanowi³oby jednoczeœnie potwierdzenie,
¿e wyborca jest uprawniony do g³osowania.
£¹cznie z zawiadomieniem o wyborach wyborcy powinni zatem otrzymaæ
informacjê o mo¿liwoœci g³osowania korespondencyjnego. Wola g³osowania
w tej formie powinna byæ wyra¿ona obwodowej komisji wyborczej przez
wyborcê najpóŸniej 14 dni przed wyborami.
Co istotne i bezsporne, g³osowanie korespondencyjne nie powinno byæ
dopuszczalne w wypadku wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz w wypadku wyboru wójta i burmistrza (prezydenta miasta).
Wzór oœwiadczenia i tryb przekazania obwodowej komisji wyborczej woli
wyborcy powinna okreœliæ Pañstwowa Komisja Wyborcza. Nastêpny etap to
przes³anie poczt¹ wyborcom, którzy wyrazili wolê g³osowania korespondencyjnego, przesy³ki z materia³ami wyborczymi z obwodowej komisji wyborczej.
Jeœli w danym roku kalendarzowym odbywaj¹ siê wiêcej ni¿ jedne wybory,
to w celu usprawnienia ca³ego procesu wyborczego jest niezbêdne zobowi¹zanie wyborcy, który podj¹³ decyzjê o g³osowaniu korespondencyjnym, do oddania g³osu jedynie w tej formie. Oczywiœcie g³osuj¹cy korespondencyjnie nie
powinien mieæ mo¿liwoœci udzielenia pe³nomocnictwa do g³osowania w jego
imieniu w wyborach w formie listownej.
Wydaje siê, ¿e wystarczaj¹c¹ zawartoœci¹ materia³ów wyborczych bêd¹
dwie koperty i karta (karty) do g³osowania. Po otrzymaniu tych materia³ów
wyborca wype³nia kartê (karty) do g³osowania, a nastêpnie umieszcza j¹ (je)
w kopercie i wysy³a poczt¹ na adres w³aœciwej obwodowej komisji wyborczej.
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Jeœli w³aœciwa obwodowa komisja wyborcza nie otrzyma kart do g³osowania
w ci¹gu jednej godziny od zakoñczenia g³osowania, to g³osowanie korespondencyjne uwa¿a siê za nieby³e. Fakt ten odnotowuje siê w protokole wyników
g³osowania w obwodzie wyborczym. Nastêpnie w obecnoœci co najmniej
dwóch cz³onków obwodowej komisji wyborczej (w tym przewodnicz¹cego
lub jego zastêpcy) nastêpuje otwarcie koperty zewnêtrznej, po czym przewodnicz¹cy lub jego zastêpca – po odnotowaniu w spisie wyborców danych wyborcy
– wrzuca zaklejon¹ wewnêtrzn¹ kopertê z kart¹ wyborcz¹ (kartami wyborczymi) do urny. Po wrzuceniu koperty z kart¹ wyborcz¹ (kartami wyborczymi) do
urny i zakoñczeniu g³osowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki
g³osowania zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie.
Szczegó³owe zasady, tryb postêpowania podczas g³osowania korespondencyjnego oraz wzór, tryb i sposób przekazania indywidualnego zawiadomienia
o wyborach powinien okreœliæ odpowiednim rozporz¹dzeniem minister
w³aœciwy do spraw administracji. Oczywiœcie jest to tylko propozycja regulacji,
która w zale¿noœci od potrzeb i mo¿liwoœci technicznych mo¿e byæ ostatecznie ró¿nie ustalona. Podobne zasady mog¹ dotyczyæ tak¿e obywateli polskich
przebywaj¹cych w dniu g³osowania poza granicami kraju.

Podsumowanie
n

n

n

n

n

Analizuj¹c przedstawiony projekt ustawy, nale¿y stwierdziæ, ¿e:
wprowadzenie instytucji g³osowania korespondencyjnego (zarówno w kraju, jak i za granic¹) do polskiego systemu prawa wyborczego pozytywnie
wp³ynie na skuteczniejsze zagwarantowanie zasady powszechnoœci wyborów,
nowa procedura g³osowania spowoduje, ¿e obywatele polscy przebywaj¹cy
poza granicami kraju, dotychczas traktowani marginalnie, stan¹ siê wa¿nym liczebnie elektoratem w wyborach i referendach,
opiniowany projekt ustawy, szczególnie zawarte w nim rozwi¹zania dotycz¹ce zasad g³osowania korespondencyjnego, nie naruszaj¹ przewidzianych w art. 96 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasad: równoœci, proporcjonalnoœci, bezpoœrednioœci i tajnoœci g³osowania,
na szczególn¹ uwagê i akceptacjê zas³uguje konstrukcja prawna zagranicznego rejestru wyborców oraz obligatoryjnoœæ utworzenia okrêgu wyborczego Polaków za granic¹,
jedynym mankamentem opiniowanego projektu ustawy jest brak przekonuj¹cego wyjaœnienia dotycz¹cego zasad, jakie powinny towarzyszyæ ustalaniu liczby mandatów wybieranych w okrêgu wyborczym Polaków za granic¹.

Krzysztof Skotnicki

G³osowanie korespondencyjne – na marginesie
projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej1
W Kancelarii Premiera Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku zosta³ opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jego g³ówn¹ ide¹ jest stworzenie lepszych warunków umo¿liwiaj¹cych udzia³ w wyborach prezydenckich
i parlamentarnych obywateli polskich, którzy w dniu g³osowania przebywaj¹
poza krajem. Jednym z rozwi¹zañ, jakie maj¹ to zapewniæ, ma byæ mo¿liwoœæ
g³osowania korespondencyjnego. W uzasadnieniu projektu jego twórcy podnosz¹, ¿e w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym nie jest uwzglêdniony szczególny charakter tego œrodowiska, a w konsekwencji w wyborach uczestniczy
jedynie czêœæ potencjalnych wyborców.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e obecnie wyborcy znajduj¹cy siê poza krajem
mog¹ g³osowaæ jedynie w obwodach g³osowania dla obywateli przebywaj¹cych za granic¹2. Tworzenie takich obwodów odbywa siê na podstawie,
odpowiednio, art. 31 ust. 1–3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej3 (dalej: ordynacja parlamentarna) i art. 23 ust. 1–2 ustawy z dnia
1

Ekspertyza zosta³a przygotowana na podstawie projektu ustawy z lutego 2007 roku, w ramach
wspólnych prac badawczych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Instytutu Spraw Publicznych.
2
W analizie pomijam obwody tworzone na polskich statkach morskich, gdy¿ ich liczba
jest znikoma – na przyk³ad podczas wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 2005 roku
by³o ich zaledwie piêæ.
3
Dz.U. z 2001 r. nr 46, poz. 499 ze zm.
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27 wrzeœnia 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4
(dalej: ustawa o wyborze Prezydenta), siedziby obwodowych komisji wyborczych s¹ zaœ w tym wypadku zazwyczaj umiejscawiane w polskich ambasadach i kon sulatach. Dla zdecy dowanej wiêkszoœci wyborców oznacza to
koniecznoœæ pokonania setek, a nawet tysiêcy kilometrów, st¹d posiadane
przez nich prawo g³osowania jest czymœ ca³kowicie iluzorycznym.
WyraŸnie potwierdzaj¹ to dotychczasowe doœwiadczenia z przeprowadzaniem za granic¹ wszystkich wyborów czy referendów ogólnokrajowych.
Z najwiêkszym udzia³em w g³osowaniu obywateli polskich przebywaj¹cych
za granic¹ mieliœmy do czynienia podczas wyborów prezydenckich w 1990
roku. Zosta³o wówczas zarejestrowanych 143 583 wyborców, z czego
w g³osowaniu udzia³ wziê³o 113 251 osób, co oznacza frekwencjê na poziomie
78,9%. Najmniejszym zainteresowaniem, jak dot¹d, cieszy³y siê wybory parlamentarne w 2001 roku, gdy zarejestrowano za granic¹ 41 817 wyborców
(mniej zarejestrowanych obywateli polskich by³o tylko podczas referendum
konstytucyjnego w 1997 roku – 36 557 uprawnionych do g³osowania),
a g³osowa³o jedynie 26 795 osób, czyli 64,1% uprawnionych (w referendum
z 1997 roku wziê³o udzia³ 30 383 wyborców, czyli 83,1% uprawnionych)5.
Warto podkreœliæ, ¿e dzieje siê tak w sytuacji, gdy za granic¹ przebywa wiele
milionów obywateli polskich. S¹ to przy tym zarówno osoby maj¹ce sta³e
miejsce zamieszkania w Polsce i nieposiadaj¹ce sta³ego miejsca zamieszkania
w Polsce, stale przebywaj¹ce (zamieszkuj¹ce) na terytorium innego pañstwa
i czêsto maj¹ce równie¿ obywatelstwo innego pañstwa, jak i osoby, które znajduj¹ siê poza granicami kraju tylko czasowo i maj¹ sta³e miejsce zamieszkania
jedynie w Polsce.
Nie dziwi wiêc, ¿e od lat toczy siê dyskusja, czy osoby przebywaj¹ce za granic¹ i maj¹ce czynne prawo wyborcze (prawo udzia³u w referendum) powinny
g³osowaæ podczas ogólnokrajowych wyborów i referendów, czy te¿ nie. Zwolennicy zachowania tych praw dla obywateli polskich znajduj¹cych siê poza
krajem opowiadaj¹ siê za poszukiwaniem nowych rozwi¹zañ, jakie zapewni¹
tym wyborcom realny udzia³ w g³osowaniach. Przeciwnicy podnosz¹ z kolei
argument o s³abym rozeznaniu tych osób w polskich realiach, ich nik³¹ aktywnoœæ w krajowym ¿yciu politycznym oraz to, ¿e nie p³ac¹ one w Polsce podat-

4

Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 47, poz. 544 ze zm.
Szczegó³ow¹ analizê tej problematyki zawiera opracowanie: S. Gebethner, G³osowanie
poza granicami pañstwa w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach prezydenckich i referendum ogólnokrajowym. Doœwiadczenia
i propozycje nowych rozwi¹zañ, [w:] Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Alternatywne sposoby g³osowania a aktywizacja elektoratu”. Rzeszów, 26–27 marca 2007 roku, red.
S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2007, s. 74–87.
5
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ków6. Argumentem wysuwanym przez obie grupy s¹ równie¿ niebagatelne
koszty zwi¹zane z tworzeniem obwodów g³osowania za granic¹, które – jak
podaje Stanis³aw Gebethner – siêgaj¹ od 600 do 700 tysiêcy z³otych7.
W projekcie ustawy, która jest przedmiotem niniejszej analizy, przewiduje
siê, ¿e podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas wyborów prezydenckich wyborcy przebywaj¹cy za granic¹ bêd¹ mogli g³osowaæ albo w dotychczasowy sposób
– w obwodach g³osowania tworzonych za granic¹, albo korespondencyjnie.
Proponuje siê równie¿ ustanowienie zagranicznego rejestru wyborców
(co przy okazji u³atwi placówkom konsularnym ustalenie liczby osób posiadaj¹cych polskie obywatelstwo, które przebywaj¹ w okrêgu konsularnym).
Istotnym novum jest powo³anie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej okrêgu wyborczego Polaków za
granic¹ (dotychczas obwody g³osowania dla obywateli polskich przebywaj¹cych za granic¹ wchodz¹ w sk³ad okrêgu wyborczego w³aœciwego dla
gminy Warszawa Centrum), przy czym w okrêgu tym podczas wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej bêdzie wybieranych trzech pos³ów, a podczas wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej bêdzie wybierany jeden
senator.
Co prawda w niniejszym opracowaniu koncentrujê siê na problemie g³osowania korespondencyjnego, nie mogê jednak nie odnieœæ siê do tej ostatniej
propozycji, tym bardziej ¿e nie jest ona obojêtna tak¿e dla dalszych wywodów. Uwa¿am bowiem, ¿e utworzenie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej okrêgu wyborczego Polaków za granic¹ narusza konstytucyjn¹ zasadê równoœci wyborów do ni¿szej izby parlamentu. W literaturze przedmiotu
panuje zgoda, ¿e w wypadku zasady równoœci mamy do czynienia z „pojêciem
zastanym”, co oznacza, ¿e art. 96 ust. 2 ustawy zasadniczej obejmuje oba jej
aspekty – formalny i materialny. Drugi z nich oznacza, ¿e ustrojodawca zobowi¹zuje ustawodawcê do kszta³towania okrêgów wyborczych w taki sposób,
aby by³a zachowana równa si³a g³osu ka¿dego wyborcy8. Poniewa¿ wybory do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej s¹ proporcjonalne, istnieje koniecznoœæ tworzenia wielomandatowych okrêgów wyborczych9. Zgodnie z art. 137 ordynacji parlamentarnej liczba mandatów przypadaj¹cych na okrêg wyborczy, którym jest województwo lub jego czêœæ, jest ustalana wed³ug jednolitej normy
6

Szerzej na ten temat – zob. K. Skotnicki, Zasada powszechnoœci w prawie wyborczym.
Zagadnienia teorii i praktyki, £ódŸ 2000, s. 195–206.
7
Por. S. Gebethner, G³osowanie..., op. cit., s. 81.
8
Por. L. Garlicki, Uwaga 16 do art. 96, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
9
Por. A. Rakowska, K. Skotnicki, Konsekwencje konstytucjonalizacji zasady proporcjonalnoœci wyborów do Sejmu RP, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji, red.
S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2008, s. 83–86.
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przedstawicielskiej, obliczonej przez podzielenie liczby mieszkañców kraju
przez ogóln¹ liczbê pos³ów.
Tymczasem w projekcie ustawy przewiduje siê, ¿e w okrêgu wyborczym
Polaków za granic¹ bêdzie wybieranych trzech pos³ów. Twórcy projektu nie
wyjaœniaj¹ przy tym w uzasadnieniu, dlaczego ma to byæ okrêg akurat trzymandatowy (co spowodowa³o, ¿e nie jest on wiêkszy czy mniejszy). Z jednej
strony, w porównaniu z liczb¹ obywateli polskich ¿yj¹cych za granic¹ (w uzasadnieniu mówi siê o co najmniej 1 milionie, ale przecie¿ w rzeczywistoœci
Polaków przebywaj¹cych poza krajem jest znacznie wiêcej), którzy mog¹ potencjalnie g³osowaæ, jest to liczba mandatów zdecydowanie za niska, chocia¿
nale¿y pamiêtaæ, ¿e wiele spoœród tych osób jest jednoczeœnie uwzglêdniana
(liczona) przy ustalaniu liczby mandatów przypadaj¹cych na okrêgi wyborcze
tworzone w kraju. Z drugiej jednak strony, na co ju¿ wskazywa³em, zainteresowanie wyborami za granic¹ jest znikome.
Trzymandatowy okrêg wyborczy Polaków za granic¹ budzi równie¿ zastrze¿enia ze wzglêdu na ustanowienie w ustawie zasadniczej podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zasady proporcjonalnoœci. Oznacza
to, ¿e liczba przedstawicieli wybieranych w okrêgu wyborczym powinna byæ
wiêksza, gdy¿ tylko wówczas zostanie spe³nione przyœwiecaj¹ce tej zasadzie
za³o¿enie d¹¿enia do takiego podzia³u mandatów, który prowadzi do jak najlepszego odzwierciedlenia poparcia wyborców dla poszczególnych partii politycznych startuj¹cych w wyborach. Tak zwane ma³e wielomandatowe okrêgi
wyborcze (licz¹ce od dwóch do piêciu mandatów) tego nie zapewniaj¹, a przeprowadzane w nich wybory przynosz¹ taki sam rezultat jak przeprowadzenie
wyborów w systemie wiêkszoœciowym10. Nie jest wiêc przypadkiem, ¿e
w art. 136 ust. 2 ordynacji parlamentarnej stanowi siê, ¿e w okrêgu wyborczym wybiera siê co najmniej siedmiu pos³ów. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e
przy wyborach proporcjonalnych w okrêgu wyborczym z niewielk¹ liczb¹
mandatów jest niezwykle wysoki próg wyborczy. Stanis³aw Gebethner wyliczy³, ¿e podczas wyborów w 1993 roku przy zastosowaniu metody d’Hondta
w trzymandatowym okrêgu wyborczym wynosi³ on a¿ 23,9%11.
Ustanowienie okrêgu wyborczego Polaków za granic¹ wymaga wiêc wnikliwego przemyœlenia. Ze wzglêdu na inny temat przewodni niniejszej analizy
wska¿ê jedynie dwa mo¿liwe rozwi¹zania, bez szczegó³owego ich omówienia.
Aby unikn¹æ zarzutu sprzecznoœci tego uregulowania z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej, mo¿na na przyk³ad ustanowiæ wprost w ustawie zasadniczej
10
Por. D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, prze³.
R. Alberski, J. Sroka, Z. Wiktor, Warszawa 2004, s. 80–86.
11
Por. S. Gebethner, Wybory do Sejmu i Senatu. Komentarz do Ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, Warszawa 2001, s. 207–208.
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istnienie takiego okrêgu i jednoczeœnie wyznaczyæ liczbê przypadaj¹cych na
niego mandatów. Innym dopuszczalnym rozwi¹zaniem jest przyjêcie zasady, ¿e
liczba mandatów przypadaj¹cych na poszczególne okrêgi bêdzie ustalana dopiero po dniu g³osowania, przy uwzglêdnieniu liczby wyborców rzeczywiœcie
uczestnicz¹cych w ka¿dym z nich w g³osowaniu (wyborach).
Problem ustanowienia okrêgu wyborczego Polaków za granic¹ i wyboru
w nim jednego senatora nie wystêpuje w wypadku wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, gdy¿ ustawa zasadnicza w art. 97 ust. 2 wœród zasad
wyboru tej izby nie wymienia zasady równoœci.
W niniejszej analizie pragnê siê skupiæ na zagadnieniu g³osowania korespondencyjnego, projekt ustawy przewiduje bowiem, jak ju¿ wspomnia³em,
wprowadzenie takiej mo¿liwoœci w wypadku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas wyborów
prezydenckich – z takiego prawa mogliby jednak korzystaæ wy³¹cznie wyborcy przebywaj¹cy w dniu g³osowania poza granicami kraju. Odniesienie siê do
tej propozycji wymaga poczynienia kilku uwag.
Po pierwsze, nale¿y podkreœliæ, ¿e w tekstach aktów prawnych i w literaturze przedmiotu u¿ywa siê równolegle kilku terminów, takich jak „g³osowanie
listowne”, „g³osowanie korespondencyjne” czy „g³osowanie za poœrednictwem poczty”. Zamienne pos³ugiwanie siê nimi, z czym najczêœciej mamy do
czynienia, nie jest jednak zasadne, gdy¿ dostarczanie do w³aœciwych komisji
wyborczych kart do g³osowania wype³nionych przez wyborców nie zawsze
odbywa siê za poœrednictwem poczty. Najlepszym tego przyk³adem jest Wielka Brytania, gdzie karty mo¿na dostarczaæ w dowolny sposób12. Zgodnie z terminologi¹, jak¹ zastosowano w analizowanym projekcie ustawy, w dalszej
czêœci opracowania konsekwentnie bêdê siê pos³ugiwa³ pojêciem „g³osowanie
korespondencyjne”.
Po drugie, nale¿y siê odnieœæ do samej idei g³osowania korespondencyjnego. Ten sposób udzia³u w g³osowaniu zyskuje w œwiecie coraz wiêksz¹ popularnoœæ i jest mo¿liwy na przyk³ad w Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii,
Indiach, Irlandii, Japonii, Kanadzie, na Litwie i na £otwie, w Norwegii, Pakistanie, Portugalii, Republice Federalnej Niemiec, Republice Korei, na S³owacji, w Szwecji, we W³oszech czy w Wielkiej Brytanii, w przesz³oœci by³ równie¿ wykorzystywany w Belgii i we Francji. W przeprowadzonych na Litwie
w 2005 roku wyborach do ni¿szej izby parlamentu g³osowa³o korespondencyjnie 16,74% uczestnicz¹cych w nich wyborców13.

12
Problemy wystêpuj¹ce w zwi¹zku z tym w Wielkiej Brytanii omówi³em w analizie przygotowanej dla Instytutu Spraw Publicznych w 2008 roku [w niniejszym tomie].
13
Por. K.W. Czaplicki, Alternatywne sposoby g³osowania (Zarys problemów), [w:] Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa..., op. cit., s. 40.
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Zdecydowanie uwa¿am, ¿e jest to rozwi¹zanie w pe³ni w³aœciwe i zas³uguj¹ce na aprobatê, stanowi¹ce bardzo istotn¹ gwarancjê realizacji zasady powszechnoœci g³osowania14. Za jego istnieniem przemawia przede wszystkim
nieodstêpowalnoœæ prawa wyborczego15, g³osowanie korespondencyjne
ma zatem znaczn¹ przewagê nad – czêsto ostatnio postulowan¹ w debacie nad
mo¿liwymi metodami oddawania g³osu i aktywizacj¹ wyborców – instytucj¹
g³osowania przez pe³nomocnika (przedstawiciela)16.
W projekcie ustawy wnioskodawcy proponuj¹ przyznanie mo¿liwoœci
g³osowania korespondencyjnego wy³¹cznie obywatelom polskim przebywaj¹cym w dniu wyborów za granic¹ i wpisanym do rejestru wyborców. Ma
to byæ przy tym drugi – obok tradycyjnego g³osowania w lokalu obwodu
g³osowania za granic¹ – sposób uczestniczenia w wyborach. Uwa¿am to za
rozwi¹zanie ze wszech miar s³uszne, które traktujê jednak jako propozycjê
przejœciow¹ przed ca³kowit¹ likwidacj¹ obwodów zagranicznych. Wymaga to
jednak czasu, równie¿ po to, ¿eby wyborcy mogli przyzwyczaiæ siê do nowego
sposobu g³osowania, który pozwala im skorzystaæ z ich podstawowego prawa
politycznego.
Niestety, proponowane w projekcie ustawy ustanowienie przewiduj¹cych
g³osowanie korespondencyjne art. 60b ustawy o wyborze Prezydenta i art. 84f
ordynacji parlamentarnej mo¿na traktowaæ jedynie jako „przymiarkê” do
wprowadzenia tej instytucji. W proponowanej regulacji brakuje wielu rozwi¹zañ szczegó³owych, bez których instytucja g³osowania korespondencyjnego nie wydaje siê mo¿liwa do zastosowania. Twórcy projektu ustawy proponuj¹ wprawdzie, aby zosta³o wydane stosowne rozporz¹dzenie przez ministra
w³aœciwego do spraw zagranicznych, uwa¿am jednak, ¿e nie jest to konstrukcja w³aœciwa, i to z wielu powodów. Po pierwsze, jest to przekazanie materii
ustawowej do regulacji w akcie wykonawczym, co nie powinno w ogóle
wyst¹piæ, a w wypadku zaskar¿enia tej regulacji do Trybuna³u Konstytucyjnego – w moim przekonaniu – spowoduje stwierdzenie niekonstytucyjnoœci takiej delegacji. Po drugie, mo¿na mieæ w¹tpliwoœæ, czy minister w³aœciwy do
spraw zagranicznych jest najbardziej odpowiednim organem, któremu powinno byæ powierzone to zadanie. Jeœli ju¿, to raczej powinien on jedynie
wspó³dzia³aæ z innym ministrem – w³aœciwym do spraw administracji publicznej i spraw wewnêtrznych, a najlepiej, gdyby by³o to ich wspólne rozporz¹dzenie. Po trzecie, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 92 ust. 1
zdanie drugie wymaga, aby upowa¿nienie do wydania rozporz¹dzenia by³o
szczegó³owe i zawiera³o wytyczne dla jego treœci. W projekcie ustawy s¹
14

Szeroko na ten temat pisa³em w pracy: K. Skotnicki, Zasada..., op. cit., s. 252–262.
Por. J. Filip, Základní otázkyí volebního pravá v ÈSFR, Brno 1992, s. 127.
16
K. Skotnicki, G³osowanie przez przedstawiciela, [w:] Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa..., op. cit., s. 117–133.
15
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wprawdzie wytyczne, uwa¿am jednak, ¿e nie obejmuj¹ one wielu kwestii wa¿nych dla procedury g³osowania korespondencyjnego, a u¿yty zwrot „w szczególnoœci” nie jest wystarczaj¹c¹ podstaw¹ ich obrony. Jest to kolejny powód,
dla którego mo¿na mieæ w¹tpliwoœæ co do konstytucyjnoœci proponowanej
regulacji.
Przedstawiaj¹c wady proponowanej regulacji, nale¿y przede wszystkim
zwróciæ uwagê na przewidywanie wnioskodawcy, ¿e wyborca, który wyrazi
chêæ g³osowania korespondencyjnego, otrzyma za poœrednictwem poczty jedynie kartê do g³osowania. To zdecydowanie za ma³o. Wraz z kart¹ do g³osowania wyborca powinien otrzymaæ znacznie wiêkszy zestaw. Musi siê w nim
znajdowaæ równie¿ koperta, w której wyborca bêdzie móg³ wys³aæ swój g³os
do w³aœciwej komisji wyborczej, a tak¿e instrukcja g³osowania. Mo¿na równie¿ rozwa¿yæ, czy nie nale¿y do³¹czyæ formularza oœwiadczenia, ¿e uprawniony g³osowa³ osobiœcie. Bezwzglêdnie w ustawie, nie zaœ w rozporz¹dzeniu,
powinno byæ tak¿e wyraŸnie uregulowane, co zrobiæ z g³osami nades³anymi
korespondencyjnie w wypadku, gdy dotr¹ one do komisji wyborczej po
terminie.
Ogólnie uwa¿am wiêc, ¿e kierunek proponowanych zmian, szczególnie
ustanowienie w ustawie o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w ustawie Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mo¿liwoœci g³osowania korespondencyjnego,
jest s³uszny. To ostatnie rozwi¹zanie wymaga jednak zdecydowane dopracowania na poziomie ustawowym. Propozycja ta sk³ania przy tym do nastêpuj¹cych refleksji.
Przede wszystkim nale¿y siê zastanowiæ, czy mo¿liwoœæ g³osowania korespondencyjnego powinna istnieæ podczas wszystkich wyborów i referendów.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e rozwi¹zanie to nie budzi najmniejszych zastrze¿eñ
w wyborach prezydenckich i w referendum ogólnokrajowym. W pierwszym
wypadku w znacznej mierze decyduje o tym ich personalny charakter, zw³aszcza zaœ – podobnie jak w wypadku ogólnokrajowego referendum – przes¹dza
o tym to, ¿e wszyscy g³osuj¹ na tych samych kandydatów lub odpowiadaj¹ na
to samo pytanie, dla wyniku takich wyborów czy takiego referendum nie ma
zatem znaczenia, gdzie zostanie oddany g³os. Wydaje siê, ¿e podobnie ma siê
rzecz w wypadku wyborów parlamentarnych. Dzieje siê tak jednak dlatego, ¿e
maj¹ one przede wszystkim charakter polityczny, wa¿ne jest wiêc nie to, na
którego kandydata odda swój g³os wyborca, ale na któr¹ listê kandydatów.
Zupe³nie inaczej przedstawia siê sytuacja podczas wyborów samorz¹dowych,
szczególnie stopnia podstawowego w jednostkach o niewielkiej liczbie mieszkañców, czy referendum lokalnego. Element personalny, jak i znajomoœæ realiów spo³ecznych, politycznych i gospodarczych terenu jest w takim wypadku
znacznie istotniejsza, aby zatem poznaæ kandydatów czy problem bêd¹cy
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przedmiotem g³osowania, trzeba raczej przebywaæ na miejscu. Dlatego nie zaskakuje, ¿e nie mo¿na g³osowaæ korespondencyjnie podczas wyborów samorz¹dowych i referendum lokalnego. Nale¿y równie¿ uwzglêdniæ, ¿e
wspó³czeœnie jest to ograniczenie nadal zasadne. St¹d te¿ w dalszych
rozwa¿aniach skoncentrujê siê wy³¹cznie na wyborach i referendach
ogólnokrajowych.
W innych pañstwach mo¿liwoœæ g³osowania korespondencyjnego jest najczêœciej przyznawana wy³¹cznie wyborcom, którzy w dniu (dniach) g³osowania przebywaj¹ za granic¹. Rozwi¹zanie to ma im umo¿liwiæ skorzystanie
z czynnego prawa wyborczego, co nabiera szczególnego znaczenia, gdy jest to
pobyt s³u¿bowy, jednoczeœnie zaœ pozwala odst¹piæ od kosztownego tworzenia poza krajem obwodów g³osowania. Objêcie tak¹ mo¿liwoœci¹ g³osowania
wszystkich wyborców przebywaj¹cych poza krajem jest jednak s³uszne równie¿ ze wzglêdu na przywi¹zywanie w Unii Europejskiej wielkiej wagi do
swobody przemieszczania siê i wyboru miejsca zamieszkania.
Niezwykle istotne jest tak¿e rozwa¿enie, czy prawo to nie powinno byæ
równie¿ przyznane okreœlonym grupom wyborców przebywaj¹cym w dniu
g³osowania w kraju. Mo¿na bowiem wskazaæ liczne grupy osób, które z okreœlonych przyczyn nie mog¹ przybyæ w dniu (dniach) g³osowania do lokalu
obwodowej komisji wyborczej w obwodzie g³osowania, w którego spisie s¹
umieszczone. Dotyczy to przede wszystkim osób chorych, niedo³ê¿nych, niewidomych, niepe³nosprawnych, starszych, ale tak¿e ¿o³nierzy, policjantów
czy pracowników s³u¿b specjalnych, osób przebywaj¹cych poza miejscem zamieszkania ze wzglêdu na pe³nion¹ s³u¿bê czy wykonywan¹ pracê oraz osób
niemog¹cych g³osowaæ z powodu obowi¹zków s³u¿bowych podejmowanych
w dniu (dniach) g³osowania. Nale¿y równie¿ wskazaæ osoby przebywaj¹ce
w zak³adach karnych, aresztach, aresztach œledczych czy innych oœrodkach,
które to osoby nie s¹ pozbawione praw publicznych czy wyborczych (posiadaj¹ czynne prawo wyborcze).
Uwa¿am jednak, ¿e nie nale¿y ograniczaæ mo¿liwoœci g³osowania korespondencyjnego jedynie do okreœlonych grup wyborców. Powinno byæ ono
przyznane wszystkim, niezale¿nie od miejsca ich przebywania (w kraju lub za
granic¹), a tak¿e bez wzglêdu na inne warunki, przyczyny lub okolicznoœci.
Wyborca wyra¿aj¹cy chêæ g³osowania korespondencyjnego powinien
zwróciæ siê w tym celu z wnioskiem do gminy, w której rejestrze wyborców figuruje. Problem jest jednak z wyborcami przebywaj¹cymi za granic¹.
Niew¹tpliwie najlepszym rozwi¹zaniem by³aby mo¿liwoœæ zwrócenia siê
przez nich z takim wnioskiem do gminy, w której rejestrze s¹ umieszczeni.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nie bêd¹ mogli tego uczyniæ obywatele polscy,
którzy maj¹ wa¿ny polski paszport, ale stale zamieszkuj¹ na terytorium innego
pañstwa, nie maj¹ sta³ego miejsca zamieszkania w Polsce i nie s¹ umieszczeni
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w ¿adnym sta³ym rejestrze wyborców w jakiejkolwiek gminie na terytorium
Polski. Wyborcy z tej grupy powinni wystêpowaæ z takim wnioskiem do prezydenta miasta sto³ecznego Warszawy – uwa¿am zreszt¹, ¿e to on powinien
prowadziæ rejestr takich wyborców17. Za moj¹ propozycj¹ przemawia to,
¿e obecnie za poœrednictwem Internetu mo¿na ju¿ za³atwiæ wiele spraw w gminach, poza tym uniknie siê jednoczeœnie sytuacji, w której konsulowi przypadnie zadanie powiadamiania gmin o umieszczeniu konkretnego wyborcy
w prowadzonym przez niego rejestrze. Utrzymywanie takiego rejestru przez
konsulów wydaje mi siê mniej w³aœciwe, chocia¿ wprowadzenie takiego rozwi¹zania – jak to jest proponowane w projekcie ustawy – jest lepsze od braku
takich rejestrów, z czym mamy teraz do czynienia. Alternatywne powierzenie tego zadania konsulom na³o¿y na nich, a nastêpnie tak¿e na obwody
g³osowania za granic¹, obowi¹zek dalszego przeprowadzenia g³osowania
korespondencyjnego.
Prawo wyst¹pienia z wnioskiem o g³osowanie korespondencyjne powinno
obowi¹zywaæ z chwil¹ opublikowania zarz¹dzenia o rozpisaniu wyborów lub
o przeprowadzeniu referendum. Trudno jest jednak precyzyjnie wskazaæ koniec tego okresu, g³osowania w Polsce s¹ bowiem jednodniowe i dwudniowe.
Uwa¿am, ¿e ostatnim dniem sk³adania takiego wniosku powinien byæ pi¹tek
dwa tygodnie przed dniem wolnym od pracy lub poprzedzaj¹cym go dniem, na
który jest wyznaczone g³osowanie (dniami, na które jest wyznaczone g³osowanie). Stosunkowo wczesne zakoñczenie terminu ubiegania siê o g³osowanie
korespondencyjne wynika z czasu, jakiego wymagaj¹ dalsze czynnoœci niezbêdne dla skutecznego udzia³u takiej osoby w g³osowaniu. W okresie tym
musi byæ bowiem zarówno przes³any do wyborcy zestaw zawieraj¹cy miêdzy
innymi kartê do g³osowania, jak i musi dotrzeæ do w³aœciwej komisji wyborczej przesy³ka z g³osem wyborcy.
Uwa¿am ponadto, ¿e nale¿a³oby zapewniæ pe³n¹ dowolnoœæ co do formy
z³o¿enia wniosku, aby mo¿na by³o wnieœæ go ustnie, pisemnie, telefonicznie,
telegraficznie, telefaksem lub poczt¹ elektroniczn¹. Powinna przy tym
obowi¹zywaæ zasada, ¿e wniosek musi dotrzeæ do urzêdu gminy najpóŸniej
ostatniego dnia wyznaczonego terminu, co oznacza, ¿e jestem za odejœciem
od stosowania postanowienia art. 165 par. 2 k.p.c., ¿e o zachowaniu terminu
decyduje data nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Z zachowaniem terminu mielibyœmy zatem do czynienia wówczas,
gdyby wniosek dotar³ do urzêdu gminy (ewentualnie do konsulatu) ostatniego
dnia wskazanego terminu w godzinach pracy jednostki organizacyjnej urzêdu

17

Centralny rejestr wszystkich uprawnionych do g³osowania i przebywaj¹cych za granic¹ Holendrów prowadzi na przyk³ad burmistrz Hagi – por. K. Skotnicki, Zasada..., op. cit.,
s. 259.
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upowa¿nionej do potwierdzania przyjêcia przesy³ek, czyli w godzinach urzêdowania urzêdów gmin18.
Wniosek o g³osowanie korespondencyjne powinien zawieraæ: nazwisko
i imiê (imiona) wyborcy, imiê ojca, datê urodzenia, numer PESEL, seriê i numer dowodu osobistego (lub wa¿nego polskiego paszportu) wraz z nazw¹ organu, który go wyda³, oraz adres, na który ma byæ przes³any zestaw zawieraj¹cy dokumenty niezbêdne do g³osowania korespondencyjnego.
Po otrzymaniu wniosku wyborcy o g³osowanie korespondencyjne wójt
(burmistrz, prezydent miasta) – uprzednio sprawdziwszy, czy wyborca ten jest
ujêty w miejscowym rejestrze wyborców – niezw³ocznie powinien przekazaæ
wniosek obwodowej komisji wyborczej utworzonej w okrêgu wyborczym
w celu przeprowadzenia g³osowania korespondencyjnego.
Nale¿y nastêpnie rozwa¿yæ, czy osoba, która bêdzie mog³a g³osowaæ korespondencyjnie, powinna byæ wykreœlona ze spisu wyborców, czy te¿ w spisie
wyborców trzeba umieœciæ jedynie stosown¹ adnotacjê. Uwa¿am, ¿e powinno
nast¹piæ wykreœlenie takiego wyborcy ze spisu wyborców, a obwodowa komisja wyborcza utworzona w celu przeprowadzenia g³osowania korespondencyjnego powinna sama sporz¹dzaæ spis osób g³osuj¹cych w niej korespondencyjnie. Rozwi¹zanie takie najlepiej zabezpiecza przed ewentualnoœci¹
podwójnego g³osowania, czyli naruszenia zasady równoœci wyborów w jej
aspekcie formalnym.
Do obwodowej komisji wyborczej utworzonej w celu przeprowadzenia
g³osowania korespondencyjnego powinien nale¿eæ obowi¹zek wys³ania do
wyborcy chc¹cego g³osowaæ korespondencyjnie zestawu, który bêdzie zawieraæ:
kartê (karty) do g³osowania,
instrukcjê g³osowania,
kopertê, w której wyborca umieœci wype³nion¹ przez siebie kartê do g³osowania,
druk oœwiadczenia o w³asnorêcznym wype³nieniu karty do g³osowania
i w³o¿eniu jej do koperty,
kopertê zwrotn¹.
Powy¿szy zestaw powinien byæ wys³any do wyborcy nie póŸniej ni¿ w poniedzia³ek tygodnia poprzedzaj¹cego tydzieñ, w którym odbywaj¹ siê wybory
lub jest organizowane referendum. Wskazanie pierwszego dnia, kiedy mo¿na
to uczyniæ, jest jednak trudne, gdy¿ mo¿e to nast¹piæ dopiero po wydrukowaniu kart do g³osowania, to zaœ wymaga uprzedniego zakoñczenia procesu
zg³aszania kandydatów lub list kandydatów, co nastêpuje na 40 dni przed
dniem wyborów w wypadku wyborów do parlamentu (art. 143 ust. 1 i art. 194
n
n
n

n

n

18
Por. postanowienie S¹du Najwy¿szego z 12 stycznia 1997 roku (CKN 969/97) [dokument niepublikowany].
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ordynacji parlamentarnej) i w 45. dniu przed dniem wyborów podczas wyborów prezydenckich (art. 41 ustawy o wyborze Prezydenta).
Karta do g³osowania musi byæ ostemplowana pieczêci¹ okrêgowej komisji
wyborczej i komisji obwodowej utworzonej w celu przeprowadzenia g³osowania korespondencyjnego.
Instrukcja g³osowania jest elementem niezbêdnym, szczególnie ze wzglêdu
na ró¿n¹ liczbê senatorów wybieranych w poszczególnych okrêgach wyborczych. Wyborca musi konkretnie wiedzieæ, ilu senatorów wybiera. Doœwiadczenie wskazuje, ¿e czêsto wyborca jest przeœwiadczony, ¿e mo¿e g³osowaæ
tylko na jednego kandydata, dlatego na karcie do g³osowania zaznacza tylko
jego nazwisko. W instrukcji g³osowania (jej treœæ powinna ustaliæ Pañstwowa
Komisja Wyborcza) musi siê przede wszystkim znajdowaæ szczegó³owa informacja o kolejnych czynnoœciach, jakie musi wykonaæ g³osuj¹cy, aby jego g³os
by³ wa¿ny.
W instrukcji g³osowania mo¿e siê równie¿ znajdowaæ oœwiadczenie o w³asnorêcznym wype³nieniu karty do g³osowania i w³o¿eniu jej do koperty. Ma to
zagwarantowaæ osobiste g³osowanie przez wyborcê i zabezpieczyæ przed zarzutem, ¿e g³os zosta³ oddany przez inn¹ osobê.
Z okrêgami wyborczymi wi¹¿e siê problem ró¿nej ich liczby w wypadku
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (41 okrêgów) i wyborów do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (40 okrêgów). Oczywiœcie najlepszym rozwi¹zaniem by³oby zrównanie liczby okrêgów wyborczych w wyborach do
obu izb. Przy utrzymaniu obecnego podzia³u w okrêgach wyborczych nr 12
i 13 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w okrêgu nr 12
w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nale¿y utworzyæ odrêbne
komisje w celu przeprowadzenia g³osowania korespondencyjnego do ka¿dej
izby, co w konsekwencji oznacza koniecznoœæ wys³ania do wyborcy dwóch
odrêbnych zestawów.
Koperta do g³osowania, w której wyborca ma wys³aæ wype³nion¹ przez siebie kartê do g³osowania, powinna mieæ mniejsze wymiary ni¿ druga z przes³anych w zestawie kopert (koperta zwrotna) i powinien byæ na niej jedynie
napis: „Koperta na kartê do g³osowania” oraz numer okrêgu wyborczego.
Koperta zwrotna, o wiêkszych wymiarach ni¿ koperta do g³osowania, musi
mieæ nadrukowany adres siedziby utworzonej w okrêgu wyborczym obwodowej komisji w celu przeprowadzenia g³osowania korespondencyjnego (koniecznoœæ zaadresowania takiej koperty przewiduje na przyk³ad par. 35 ustawy z 2004 roku o wyborach do Rady Narodowej Republiki S³owackiej).
Na kopercie zwrotnej powinien byæ znaczek pocztowy lub stempel z informacj¹, ¿e przesy³ka jest op³acona. Jest to konieczne, gdy¿ wszystkie wydatki
zwi¹zane z organizacj¹ i przeprowadzeniem wyborów s¹ pokrywane z bud¿etu pañstwa (art. 129 ust. 1 ordynacji parlamentarnej). Ponadto w lewym
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górnym naro¿niku musi siê znajdowaæ nazwa obwodowej komisji wyborczej
utworzonej w celu przeprowadzenia g³osowania korespondencyjnego oraz numer okrêgu wyborczego.
Aby g³os osoby g³osuj¹cej korespondencyjnie by³ wa¿ny, wyborca po
otrzymaniu zestawu musi:
wype³niæ kartê do g³osowania, w³o¿yæ do koperty do g³osowania i zakleiæ
kopertê,
w³o¿yæ do koperty zwrotnej kopertê do g³osowania,
w³o¿yæ do koperty zwrotnej druk oœwiadczenia o w³asnorêcznym wype³nieniu karty do g³osowania i w³o¿eniu jej do koperty.
Nie jest oczy wiœcie mo¿liwe wyznaczenie ostatniego dnia, w którym
wyborca mo¿e oddaæ g³os korespondencyjnie, bardzo wa¿ne jest jednak
wskazanie dnia albo nawet dnia i godziny, do której koperta zwrotna powinna dotrzeæ do obwodowej komisji utworzonej w celu przeprowadzenia
g³osowania korespondencyjnego (na przyk³ad w Holandii jest to godzina
15.00 w dniu g³osowania, a listy s¹ przesy³ane do burmistrza Hagi). W wypadku g³osowania dwudniowego termin ten powinien przypadaæ na drugi
dzieñ g³osowania.
Koperty zwrotne, które dotr¹ do obwodowej komisji wyborczej po tym terminie, powinny byæ komisyjnie niszczone bez otwierania. Niestety, nie przewiduje tego projekt ustawy, o którym pisa³em w pierwszej czêœci niniejszej
analizy.
Obwodowa komisja wyborcza utworzona w okrêgu wyborczym w celu
przeprowadzenia g³osowania korespondencyjnego po up³ywie terminu, w którym s¹ do niej dostarczane koperty zwrotne, w pierwszej kolejnoœci powinna
ustaliæ liczbê otrzymanych w ten sposób kopert. Nastêpnie – po otwarciu ka¿dej koperty zwrotnej – powinna sprawdzaæ, czy znajduje siê w niej podpisane
oœwiadczenie o w³asnorêcznym wype³nieniu karty do g³osowania oraz koperta
do g³osowania (koperta do g³osowania nie jest jednak jeszcze w tym momencie otwierana). W wypadku braku oœwiadczenia lub braku podpisu na oœwiadczeniu koperta do g³osowania korespondencyjnego powinna byæ komisyjnie
niszczona. Podobnie nale¿y post¹piæ z oœwiadczeniami w wypadku braku
w kopercie zwrotnej koperty do g³osowania.
Liczba podpisanych oœwiadczeñ i kopert do g³osowania powinna byæ taka
sama, co trzeba odnotowaæ w protokole.
Dopiero nastêpn¹ czynnoœci¹ w pracy obwodowej komisji wyborczej powinno byæ otwarcie kopert do g³osowania. Liczenie g³osów musi siê odbywaæ
na ogólnych zasadach.
Przedstawiona propozycja jest oczywiœcie rozwi¹zaniem najbli¿szym
idea³u, które w rzeczywistoœci – przede wszystkim ze wzglêdu na funkcjonowanie poczty (i to nie tylko polskiej) – mo¿e byæ jednak trudne czy wrêcz
n
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n
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niemo¿liwe do wdro¿enia, zw³aszcza w wypadku wyborców przebywaj¹cych
za granic¹, w tym poza Europ¹. W takiej sytuacji jest mo¿liwe powierzenie
okreœlonych zadañ, tak jak dotychczas, konsulom oraz obwodowym komisjom wyborczym za granic¹ i zaliczanie g³osów z zagranicy do okrêgu wyborczego w Warszawie. Do zadañ konsula bêdzie nale¿a³o wydrukowanie – na
podstawie wzoru karty do g³osowania opracowanej w okrêgu wyborczym
nr 19 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz nr 18 w wyborach
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – stosownych kart do g³osowania i ich
rozes³anie do wyborców. Wyborca musi oczywiœcie otrzymaæ pe³ny zestaw,
o którym napisa³em wczeœniej, a po oddaniu g³osu – odes³aæ kopertê zwrotn¹
na adres obwodowej komisji wyborczej za granic¹. Komisja ta, licz¹c g³osy
oddane za granic¹, powinna postêpowaæ w opisany wy¿ej sposób.
Co prawda taki sposób g³osowania korespondencyjnego za granic¹ nie jest
najlepszy – ze wzglêdu na zaliczanie g³osów do warszawskiego okrêgu wyborczego – gwarantuje jednak sprawniejsze przeprowadzenie takiego g³osowania i wp³yw g³osów z zagranicy na wynik wyborów.

Aneks
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt by³ przygotowywany przez Miêdzyresortowy Zespó³ do spraw Polonii i Polaków za Granic¹, który funkcjonowa³ w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego. Przewidywa³ wiele nowych w polskim
prawie wyborczym rozwi¹zañ przeznaczonych dla obywateli polskich przebywaj¹cych poza granicami kraju, miêdzy innymi procedurê g³osowania korespondencyjnego, zagraniczny rejestr wyborców, odrêbne okrêgi g³osowania.
Instytut Spraw Publicznych z du¿ym zainteresowaniem œledzi³ te prace.
Na zamówienie instytutu na bie¿¹co powsta³y ekspertyzy prawne dotycz¹ce
projektu (w wersji z lutego 2007 roku), które sta³y siê póŸniej podstaw¹ dla
szerszych rozwa¿añ na temat proponowanych rozwi¹zañ (w szczególnoœci
procedury g³osowania korespondencyjnego).
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projekt1

USTAWA
z dnia ………………….. 2006 r.
o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz ustawy
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. W ustawie z dnia 27 wrzeœnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z póŸn. zm.2) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 5 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2
w brzmieniu:
„2. W obwodach do g³osowania utworzonych za granic¹ mo¿na g³osowaæ
równie¿ korespondencyjnie.”;
2) w art. 16:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach g³osowania utworzonych na
polskich statkach morskich, o których mowa w art. 23 ust. 4, powo³uj¹ spoœród
wyborców kapitanowie tych statków. Tryb i termin powo³ywania tych komisji
ustala, na wniosek Pañstwowej Komisji Wyborczej, w drodze rozporz¹dzenia,
minister w³aœciwy do spraw gospodarki morskiej.”,
b) dodaje siê ust. 6a – 6b w brzmieniu:
„6a. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach g³osowania utworzonych
za granic¹ powo³uj¹ spoœród wyborców konsulowie. Tryb i termin powo³ywania tych komisji ustala, na wniosek Pañstwowej Komisji Wyborczej, w drodze
rozporz¹dzenia, minister w³aœciwy do spraw zagranicznych.
1
Za³¹czony projekt zosta³ zaprezentowany na stronach internetowych Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów w lutym 2007 roku i stanowi³ podstawê analiz ekspertów Instytutu Spraw Publicznych. W póŸniejszych pracach by³ jeszcze zmieniany.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r., Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056.
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6b. W sk³ad obwodowej komisji wyborczej w obwodach g³osowania utworzonych za granic¹ wchodz¹ osoby powo³ywane przez konsula spoœród wyborców ciesz¹cych siê autorytetem i zaufaniem lokalnej spo³ecznoœci polskiej.”;
3) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. 1. Spis wyborców sporz¹dza siê w 2 egzemplarzach oddzielnie
dla ka¿dego obwodu g³osowania, na podstawie sta³ego rejestru wyborców
w gminie albo zagranicznego rejestru wyborców, prowadzonego na zasadach
okreœlonych w przepisach ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, z póŸn. zm.).”;
4) art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. 1. Wyborcy przebywaj¹cy za granic¹ i posiadaj¹cy wa¿ne polskie paszporty lub, w przypadku krajów Unii Europejskiej, wa¿ne polskie dowody osobiste, wpisywani s¹ do spisu wyborców sporz¹dzanego przez w³aœciwego terytorialnie konsula.
2. Wyborcy nie ujêci w zagranicznym rejestrze wyborców wpisywani s¹ na
podstawie osobistego zg³oszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie,
telegraficznie, telefaksem lub poczt¹ elektroniczn¹. Zg³oszenie powinno
zawieraæ nazwisko i imiona, imiê ojca, datê urodzenia oraz miejsce pobytu
wyborcy, numer wa¿nego polskiego paszportu lub, w przypadku krajów Unii
Europejskiej, seriê i numer wa¿nego polskiego dowodu osobistego, a tak¿e
miejsce i datê jego wydania. Zg³oszenia mo¿na dokonaæ najpóŸniej w 3 dniu
przed dniem wyborów.
3. Zaœwiadczenie o prawie do g³osowania wydaje konsul na podstawie rejestru wyborców, a po sporz¹dzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców.
4. Minister w³aœciwy do spraw zagranicznych, po porozumieniu z Pañstwow¹ Komisj¹ Wyborcz¹, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, sposób sporz¹dzania i aktualizacji zagranicznego rejestru wyborców oraz spisu wyborców,
a tak¿e sposób powiadamiania urzêdów gmin o objêtych spisem wyborców
osobach stale zamieszka³ych w kraju i sposób wydawania zaœwiadczeñ o prawie do g³osowania.
5. Reklamacje w sprawach spisu wyborców rozpatruje konsul. Od decyzji
podjêtych w tych sprawach nie przys³uguje œrodek prawny.”;
4) po art. 36 dodaje siê art. 36a w brzmieniu:
„Art. 36a. Osoby ujête w zagranicznym rejestrze wyborców i wpisane do
spisu wyborców sporz¹dzonego na potrzeby pierwszego g³osowania wpisywane s¹ do spisu wyborców sporz¹dzanego na potrzeby g³osowania ponownego, bez koniecznoœci sk³adania ponownego wniosku o wpis.”;
5) w art. 49:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. G³osowanie w obwodach g³osowania utworzonych na polskich statkach
morskich odbywa siê miêdzy godzin¹ 6.00 a 20.00 czasu miejscowego. Je¿eli
g³osowanie mia³oby byæ zakoñczone w dniu nastêpnym po dniu g³osowania
w kraju, g³osowanie przeprowadza siê w dniu poprzedzaj¹cym.”,
b) po ust. 2 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. G³osowanie w obwodach g³osowania utworzonych za granic¹ odbywa
siê miêdzy godzin¹ 8.00 a 20.00 czasu miejscowego. Je¿eli g³osowanie
mia³oby byæ zakoñczone w dniu nastêpnym po dniu g³osowania w kraju,
g³osowanie przeprowadza siê w dniu poprzedzaj¹cym.”;
6) po art. 60a dodaje siê art. 60b w brzmieniu:
„Art. 60b. 1. Wyborcy zarejestrowani w rejestrze wyborców, zamierzaj¹cy
g³osowaæ korespondencyjnie, otrzymuj¹ z w³aœciwego konsulatu kartê do
g³osowania listownie, na podstawie osobistego zg³oszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub poczt¹ elektroniczn¹. Zg³oszenie powinno zawieraæ nazwisko i imiona, imiê ojca, datê urodzenia oraz miejsce pobytu wyborcy, numer wa¿nego polskiego paszportu
lub, w przypadku krajów Unii Europejskiej, seriê i numer wa¿nego polskiego
dowodu osobistego, a tak¿e miejsce i datê jego wydania.
Zg³oszenia mo¿na dokonaæ najpóŸniej w 14 dniu przed dniem wyborów.
2. Zg³oszenie, o którym mowa w ust. 1, skutkuje nie wpisaniem do spisu
wyborców dla danego g³osowania lub skreœleniem ze spisu wyborców.
3. Minister w³aœciwy do spraw zagranicznych, po porozumieniu z Pañstwow¹ Komisj¹ Wyborcz¹, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, zasady i warunki techniczne g³osowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, maj¹c na uwadze koniecznoœæ zachowania konstytucyjnych zasad wyboru oraz zapewnienia sprawnego przebiegu g³osowania.
4. W rozporz¹dzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostan¹ okreœlone w szczególnoœci:
1) termin i tryb przekazywania kart do g³osowania wyborcom, którzy
zg³osili chêæ g³osowania korespondencyjnego,
2) termin i sposób zwrotnego przekazywania kart do g³osowania do obwodowych komisji wyborczych,
3) szczegó³owy sposób postêpowania z kartami do g³osowania, które
zosta³y przekazane drog¹ korespondencyjn¹,
4) sposób postêpowania z kartami do g³osowania, które dotar³y do obwodowej komisji wyborczej po zakoñczeniu g³osowania.”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
Nr 46, poz. 499, z póŸn. zm.3) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 2 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2
w brzmieniu:
„2. W obwodach do g³osowania utworzonych za granic¹ mo¿na g³osowaæ równie¿ korespondencyjnie.”;
2) w art. 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Spis wyborców, z zastrze¿eniem art. 25 ust. 1 i art. 84c ust. 1,
sporz¹dzany jest i aktualizowany przez gminê jako zadanie zlecone.”;
3) uchyla siê art. 26;
4) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Reklamacje w sprawach spisu wyborców dotycz¹cego osób, o których mowa w art. 25 ust. 1, rozpatruje kapitan statku. Od decyzji podjêtych
w tych sprawach nie przys³uguje œrodek prawny.”;
5) w art. 31 uchyla siê ust. 1–3;
6) w art. 32 uchyla siê ust. 2;
7) w art. 33 po pkt 2 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:
„2a) okrêgowa komisja wyborcza Polaków za granic¹,”;
8) po art. 47 dodaje siê art. 47a w brzmieniu:
„Art. 47a. Przepisy dotycz¹ce okrêgowej komisji wyborczej stosuje siê
odpowiednio do okrêgowej komisji wyborczej Polaków za granic¹.”;
9) art. 49 otrzymuje brzmienie:
„Art. 49. 1. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach g³osowania utworzonych na polskich statkach morskich powo³uj¹ spoœród wyborców kapitanowie tych statków. Przepis art. 48 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz ust. 4–9 stosuje
siê odpowiednio.
2. Minister w³aœciwy do spraw gospodarki morskiej na wniosek Pañstwowej Komisji Wyborczej okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, tryb i termin
powo³ywania komisji, o których mowa w ust. 1.”;
10) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. G³osowanie w obwodach g³osowania utworzonych na polskich statkach morskich odbywa siê miêdzy godzin¹ 6.00 a 20.00 czasu miejscowego.
Je¿eli g³osowanie mia³oby byæ zakoñczone w dniu nastêpnym po dniu g³osowania w kraju, g³osowanie przeprowadza siê w dniu poprzedzaj¹cym.”;

3
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786
i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r.
Nr 140, poz. 1173.
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11) w art. 67 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) obywatela polskiego stale zamieszkuj¹cego za granic¹, a g³osuj¹cego w kraju na podstawie wa¿nego polskiego paszportu lub, w przypadku
krajów Unii Europejskiej, wa¿nego polskiego dowodu osobistego, je¿eli udokumentuje, i¿ stale zamieszkuje za granic¹. W takim wypadku komisja odnotowuje numer paszportu albo seriê i numer dowodu osobistego oraz miejsce
i datê jego wydania w rubryce spisu „uwagi”.”;
12) w art. 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wyborca g³osuj¹cy za granic¹ otrzymuje kartê do g³osowania
wy³¹cznie po okazaniu obwodowej komisji wyborczej wa¿nego polskiego paszportu lub, w przypadku krajów Unii Europejskiej, wa¿nego polskiego dowodu osobistego.”;
13) w art. 76 ust. 4 i 5 otrzymuj¹ brzmienie:
„4. Wyniki g³osowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich przekazywane s¹ okrêgowej komisji wyborczej w³aœciwej dla
siedziby armatora.
5. Zasady i tryb przekazywania okrêgowej komisji wyborczej wyników g³osowania i protoko³ów g³osowania z obwodów g³osowania, o których
mowa w ust. 4, okreœli Pañstwowa Komisja Wyborcza po zasiêgniêciu opinii
ministra w³aœciwego do spraw gospodarki morskiej.”;
14) w art. 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W odniesieniu do wyborcy przebywaj¹cego na polskim statku
morskim wymogi wymienione w ust. 1 uwa¿a siê za spe³nione, je¿eli protest
zosta³ z³o¿ony kapitanowi statku. Wyborca obowi¹zany jest do³¹czyæ do protestu zawiadomienie o ustanowieniu swojego pe³nomocnika zamieszka³ego
w kraju lub pe³nomocnika do dorêczeñ zamieszka³ego w kraju, pod rygorem
pozostawienia protestu bez biegu.”;
15) po rozdziale 10 dodaje siê rozdzia³ 10a w brzmieniu:
„Rozdzia³ 10a
Przepisy szczególne dotycz¹ce przebiegu wyborów za granic¹
Art. 84a. 1. Zagraniczny rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszka³e na obszarze dzia³ania w³aœciwego terytorialnie konsula, którym przys³uguje prawo wybierania.
2. Zagraniczny rejestr wyborców s³u¿y do sporz¹dzania spisów wyborców
dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu
oraz sporz¹dzania spisów osób uprawnionych do udzia³u w referendum ogólnokrajowym.
3. W zagranicznym rejestrze wyborców wymienia siê nazwisko i imiona,
imiê ojca, datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer wa¿nego pol-
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skiego paszportu lub, w przypadku krajów Unii Europejskiej, seriê i numer
wa¿nego polskiego dowodu osobistego i adres zamieszkania wyborcy.
4. Wyborcy s¹ wpisywani do zagranicznego rejestru wyborców na wniosek,
który powinien zawieraæ nazwisko i imiona, imiê ojca, datê urodzenia oraz
miejsce pobytu wyborcy, numer wa¿nego paszportu lub, w przypadku krajów
Unii Europejskiej, seriê i numer wa¿nego polskiego dowodu osobistego, a tak¿e miejsce i datê jego wydania.
5. Rejestr wyborców prowadz¹ w³aœciwi terytorialnie konsulowie.
6. Rejestr wyborców jest udostêpniany, na pisemny wniosek, do wgl¹du
w siedzibie konsulatu.
7. Do osób pozbawionych prawa wybierania stosuje siê przepisy art. 14.
Art. 84b. 1. Ka¿dy mo¿e wnieœæ do w³aœciwego terytorialnie konsula reklamacjê na nieprawid³owoœci w zagranicznym rejestrze wyborców, a w szczególnoœci w sprawie:
1) pominiêcia wyborcy w zagranicznym rejestrze wyborców,
2) wpisania do zagranicznego rejestru wyborców osoby, która nie ma
prawa wybierania,
3) niew³aœciwych danych o osobach wpisanych do zagranicznego rejestru wyborców,
4) ujêcia w zagranicznym rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze dzia³ania w³aœciwego terytorialnie konsula.
2. Reklamacjê wnosi siê pisemnie lub ustnie do protoko³u.
3. Konsul obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacjê w terminie 3 dni od dnia
jej wniesienia i wydaæ decyzjê w sprawie.
4. Decyzjê, wraz z uzasadnieniem, dorêcza siê niezw³ocznie wnosz¹cemu
reklamacjê, a gdy dotyczy ona innych osób – równie¿ tym osobom.
5. Na decyzjê nieuwzglêdniaj¹c¹ reklamacji lub powoduj¹c¹ skreœlenie
z zagranicznego rejestru wyborców wnosz¹cy reklamacjê b¹dŸ osoba skreœlona z rejestru mo¿e wnieœæ, w terminie 3 dni od dnia dorêczenia decyzji,
skargê za poœrednictwem konsula do s¹du w³aœciwego dla dzielnicy Warszawa – Œródmieœcie; przepisy art. 13 ust. 3 i 4 stosuje siê.
Art. 84c. 1. Wyborcy przebywaj¹cy za granic¹ i posiadaj¹cy wa¿ne polskie
paszporty lub, w przypadku krajów Unii Europejskiej, wa¿ne polskie dowody
osobiste, wpisywani s¹ do spisu wyborców sporz¹dzanego przez w³aœciwego
terytorialnie konsula.
2. Wyborcy nie ujêci w zagranicznym rejestrze wyborców wpisywani s¹ na podstawie osobistego zg³oszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub poczt¹ elektroniczn¹. Zg³oszenie powinno zawieraæ nazwisko
i imiona, imiê ojca, datê urodzenia oraz miejsce pobytu wyborcy, numer wa¿nego polskiego paszportu lub, w przypadku krajów Unii Europejskiej, seriê i numer
wa¿nego polskiego dowodu osobistego, a tak¿e miejsce i datê jego wydania.
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Zg³oszenia mo¿na dokonaæ najpóŸniej w 3 dniu przed dniem wyborów.
3. Przepis art. 23 ust. 1 stosuje siê odpowiednio do wyborców przebywaj¹cych za granic¹ i posiadaj¹cych wa¿ne polskie paszporty lub, w przypadku
krajów Unii Europejskiej, wa¿ne polskie dowody osobiste z tym, ¿e zaœwiadczenie wydaje konsul na podstawie rejestru wyborców, a po sporz¹dzeniu
spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców
4. Minister w³aœciwy do spraw zagranicznych, po porozumieniu z Pañstwow¹ Komisj¹ Wyborcz¹, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, sposób
sporz¹dzania i aktualizacji zagranicznego rejestru wyborców oraz spisu wyborców, a tak¿e sposób powiadamiania urzêdów gmin o objêtych spisem
wyborców osobach stale zamieszka³ych w kraju i sposób wydawania zaœwiadczeñ o prawie do g³osowania.
5. Reklamacje w sprawach spisu wyborców rozpatruje konsul. Od decyzji
podjêtych w tych sprawach nie przys³uguje œrodek prawny.
Art. 84d. 1. Tworzy siê obwody g³osowania dla obywateli polskich przebywaj¹cych za granic¹.
2. Obwody g³osowania, o których mowa w ust. 1, tworzy, w drodze rozporz¹dzenia, minister w³aœciwy do spraw zagranicznych, po porozumieniu
z Pañstwow¹ Komisj¹ Wyborcz¹, wyznaczaj¹c siedziby obwodowych komisji
wyborczych.
3. Obwody g³osowania, o których mowa w ust. 1, wchodz¹ w sk³ad okrêgu
wyborczego Polaków za granic¹.
Art. 84e. Informacje o numerach i granicach obwodów g³osowania utworzonych za granic¹ oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, podaje
do wiadomoœci publicznej przez rozplakatowanie konsul, najpóŸniej 21 dnia
przed dniem wyborów.
Art. 84f. 1. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach g³osowania utworzonych za granic¹ powo³uj¹ spoœród wyborców konsulowie.
2. W sk³ad obwodowej komisji wyborczej wchodzi od 5 do 9 cz³onków
powo³ywanych przez konsula spoœród wyborców bêd¹cych osobami publicznymi ciesz¹cymi siê autorytetem i zaufaniem lokalnej spo³ecznoœci polskiej.
Przepis art. 48 ust. 4–9 stosuje siê odpowiednio.
3. Minister w³aœciwy do spraw zagranicznych, na wniosek Pañstwowej Komisji Wyborczej, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, tryb i termin powo³ywania komisji, o której mowa w ust. 1.
4. Sposób sporz¹dzania i przekazania kart do g³osowania dla obwodów
g³osowania utworzonych za granic¹ ustala Pañstwowa Komisja Wyborcza, po
porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw zagranicznych.
5. Przepisy rozdzia³ów 7 i 8 stosuje siê odpowiednio.
Art. 84g. 1. G³osowanie w obwodach g³osowania utworzonych za granic¹
odbywa siê miêdzy godzin¹ 8.00 a 20.00 czasu miejscowego. Je¿eli g³osowa-
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nie mia³oby byæ zakoñczone w dniu nastêpnym po dniu g³osowania w kraju,
g³osowanie przeprowadza siê w dniu poprzedzaj¹cym.
2. G³osowaæ mo¿na osobiœcie lub korespondencyjnie.
3. Wyborcy zarejestrowani w rejestrze wyborców, zamierzaj¹cy g³osowaæ
korespondencyjnie, otrzymuj¹ z w³aœciwego konsulatu kartê do g³osowania listownie, na podstawie osobistego zg³oszenia wniesionego ustnie, pisemnie,
telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub poczt¹ elektroniczn¹. Zg³oszenie
powinno zawieraæ nazwisko i imiona, imiê ojca, datê urodzenia oraz miejsce
pobytu wyborcy, numer wa¿nego polskiego paszportu lub, w przypadku krajów Unii Europejskiej, seriê i numer wa¿nego polskiego dowodu osobistego,
a tak¿e miejsce i datê jego wydania.
Zg³oszenia mo¿na dokonaæ najpóŸniej w 14 dniu przed dniem wyborów.
4. Zg³oszenie, o którym mowa w ust. 3, skutkuje nie wpisaniem do spisu
wyborców dla danego g³osowania lub skreœleniem ze spisu wyborców.
5. Minister w³aœciwy do spraw zagranicznych, po porozumieniu z Pañstwow¹ Komisj¹ Wyborcz¹, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, zasady i warunki techniczne g³osowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, maj¹c na uwadze koniecznoœæ zachowania konstytucyjnych zasad wyboru oraz zapewnienia sprawnego przebiegu
g³osowania.
6. W rozporz¹dzeniu, o którym mowa w ust. 5, zostan¹ okreœlone w szczególnoœci:
1) termin i tryb przekazywania kart do g³osowania wyborcom, którzy
zg³osili chêæ g³osowania korespondencyjnego,
2) termin i sposób zwrotnego przekazywania kart do g³osowania do obwodowych komisji wyborczych,
3) sposób postêpowania z kartami do g³osowania, które zosta³y przekazane drog¹ korespondencyjn¹,
4) sposób postêpowania z kartami do g³osowania, które dotar³y do obwodowej komisji wyborczej po zakoñczeniu g³osowania.
Art. 84h. 1. Wyniki g³osowania z obwodów utworzonych za granic¹ s¹
przekazywane okrêgowej komisji wyborczej Polaków za granic¹.
2. Po wykonaniu czynnoœci, o których mowa w ust. 1, przewodnicz¹cy obwodowej komisji wyborczej niezw³ocznie, w sposób ustalony przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹, przekazuje w depozyt konsulowi dokumenty
z g³osowania oraz pieczêæ komisji.
3. Zasady i tryb przekazywania okrêgowej komisji wyborczej Polaków za
granic¹ wyników g³osowania i protoko³ów g³osowania z obwodów g³osowania, o których mowa w ust. 1, okreœli Pañstwowa Komisja Wyborcza, po zasiêgniêciu opinii ministra w³aœciwego do spraw zagranicznych.
4. Przepisy rozdzia³u 9 stosuje siê.
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Art. 84i. 1. W sprawach protestów przeciwko wa¿noœci wyborów, wa¿noœci
wyborów w okrêgu albo okrêgu wyborczym Polaków za granic¹ lub wyborowi pos³a lub senatora stosuje siê przepisy rozdzia³u 10.
2. W odniesieniu do wyborcy przebywaj¹cego za granic¹ wymogi wymienione w art. 79 ust. 1 uwa¿a siê za spe³nione, je¿eli protest zosta³ z³o¿ony
w³aœciwemu terytorialnie konsulowi. Wyborca obowi¹zany jest do³¹czyæ do
protestu zawiadomienie o ustanowieniu swojego pe³nomocnika zamieszka³ego w kraju lub pe³nomocnika do dorêczeñ zamieszka³ego w kraju, pod rygorem pozostawienia protestu bez biegu.
Art. 84j. 1. Sposób sporz¹dzania i przekazania kart do g³osowania dla obwodów g³osowania utworzonych za granic¹ ustala Pañstwowa Komisja Wyborcza, po porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw zagranicznych.
2. Przepisy rozdzia³u 18 stosuje siê.
Art. 84k. 1. Je¿eli okrêgowa komisja wyborcza Polaków za granic¹ nie uzyska wyników g³osowania w obwodach g³osowania za granic¹ w ci¹gu 24 godzin od zakoñczenia g³osowania, o którym mowa w art. 84g, g³osowanie
w tych obwodach uwa¿a siê za nieby³e. Fakt ten odnotowuje siê w protokole
wyników g³osowania w okrêgu wyborczym Polaków za granic¹, z wymienieniem obwodów g³osowania oraz ewentualnych przyczyn nieuzyskania z tych
obwodów wyników g³osowania.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê do ustalania wyników wyborów pos³ów i senatorów w okrêgowej komisji wyborczej Polaków za granic¹
3. Przepisy rozdzia³ów 19, 20, 29 i 31 stosuje siê.
Art. 84l. 1. Ilekroæ w ustawie jest mowa o up³ywie terminu do wniesienia
skargi, odwo³ania lub innego dokumentu do konsula, nale¿y przez to rozumieæ
dzieñ z³o¿enia skargi, odwo³ania lub innego dokumentu w konsulacie.
2. Je¿eli ustawa nie stanowi inaczej, czynnoœci wyborcze okreœlone kalendarzem wyborczym oraz czynnoœci, o których mowa w ust. 1, s¹ dokonywane
w godzinach urzêdowania konsulatów.
3. Przepisy rozdzia³u 36 stosuje siê odpowiednio.
Art. 84³. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje siê
odpowiednio przepisy ustawy dotycz¹ce g³osowania w kraju, o ile nie s¹
sprzeczne z przepisami niniejszego rozdzia³u.”;
16) w art. 136 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 136. 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu tworzy siê
wielomandatowe okrêgi wyborcze, zwane dalej „okrêgami wyborczymi” oraz
okrêg wyborczy Polaków za granic¹.”;
17) po art. 136 dodaje siê art. 136a w brzmieniu:
„Art. 136a. 1. W sk³ad okrêgu wyborczego Polaków za granic¹
wchodz¹ obwody g³osowania utworzone poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
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2. W okrêgu wyborczym Polaków za granic¹ wybiera siê 3 pos³ów.
3. Ilekroæ w ustawie jest mowa o okrêgu wyborczym albo o okrêgowej komisji wyborczej, nale¿y przez to rozumieæ równie¿, odpowiednio, okrêg wyborczy Polaków za granic¹ albo okrêgow¹ komisjê wyborcz¹ Polaków za granic¹, o ile z treœci przepisu nie wynika inaczej.”;
18) art. 159 otrzymuje brzmienie:
„Art. 159. Sposób sporz¹dzania i przekazania kart do g³osowania dla
obwodów g³osowania utworzonych na polskich statkach morskich ustala Pañstwowa Komisja Wyborcza, po porozumieniu z ministrem w³aœciwym do
spraw gospodarki morskiej.”;
19) w art. 164 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je¿eli w³aœciwa okrêgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników
g³osowania w obwodach g³osowania na polskich statkach morskich w ci¹gu
24 godzin od zakoñczenia g³osowania, o którym mowa w art. 59 ust. 2, g³osowanie w tych obwodach uwa¿a siê za nieby³e. Fakt ten odnotowuje siê w protokole wyników g³osowania w okrêgu wyborczym, z wymienieniem obwodów g³osowania oraz ewentualnych przyczyn nieuzyskania z tych obwodów
wyników g³osowania.”;
20) art. 191 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 191. 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Senatu tworzy siê
na obszarze poszczególnych województw okrêgi wyborcze oraz okrêg wyborczy Polaków za granic¹.”;
21) po art. 191. dodaje siê art. 191a w brzmieniu:
„Art. 191a. 1. W sk³ad okrêgu wyborczego Polaków za granic¹
wchodz¹ obwody g³osowania utworzone poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. W okrêgu wyborczym Polaków za granic¹ wybiera siê 1 senatora.”;
22) w art. 193 ust. 1 po pkt 2 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:
„2a) okrêgowa komisja wyborcza Polaków za granic¹ dla wyborów do
Sejmu,”;
23) w art. 205 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je¿eli okrêgowa komisja wyborcza Polaków za granic¹ nie uzyska wyników g³osowania w obwodach g³osowania za granic¹ w ci¹gu 24 godzin od
zakoñczenia g³osowania, o którym mowa w art. 59 ust. 2, g³osowanie w tych
obwodach uwa¿a siê za nieby³e. Fakt ten odnotowuje siê w protokole wyników g³osowania w okrêgu wyborczym, z wymienieniem obwodów g³osowania oraz ewentualnych przyczyn nieuzyskania z tych obwodów wyników
g³osowania.”;
24) w art. 233 ust. 1 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
„Art. 233. 1. Ilekroæ w ustawie jest mowa o up³ywie terminu do wniesienia skargi, odwo³ania lub innego dokumentu do s¹du, organu wyborczego,
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urzêdu gminy albo kapitana statku, nale¿y przez to rozumieæ dzieñ z³o¿enia
skargi, odwo³ania lub innego dokumentu w s¹dzie, organowi wyborczemu,
w urzêdzie gminy lub kapitanowi statku.”;
„3. Je¿eli ustawa nie stanowi inaczej, czynnoœci wyborcze okreœlone kalendarzem wyborczym oraz czynnoœci, o których mowa w ust. 1, s¹ dokonywane
w godzinach urzêdowania s¹dów, organów wyborczych lub urzêdów gmin.”;
25) w za³¹czniku nr 1 do ustawy, po akapicie dotycz¹cym okrêgu wyborczego nr 41, dodaje siê akapit w brzmieniu:
„OKRÊG WYBORCZY POLAKÓW ZA GRANIC¥ – obwody g³osowania utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Liczba pos³ów wybieranych w okrêgu wyborczym Polaków za granic¹ wynosi 3.
Siedziba Okrêgowej Komisji Wyborczej Polaków za granic¹:
WARSZAWA.”;
26) w za³¹czniku nr 2 do ustawy, po akapicie dotycz¹cym okrêgu wyborczego nr 40, dodaje siê akapit w brzmieniu:
„OKRÊG WYBORCZY POLAKÓW ZA GRANIC¥ – obwody g³osowania utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Liczba senatorów wybieranych okrêgu wyborczym Polaków za granic¹ wynosi 1.
Siedziba Okrêgowej Komisji Wyborczej Polaków za granic¹:
WARSZAWA.”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE
Projektowana nowelizacja ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza zmiany wy³¹cznie
w czêœci dotycz¹cej mo¿liwoœci g³osowania przez obywateli polskich przebywaj¹cych za granic¹.
Dotychczasowe przepisy nie uwzglêdnia³y specyfiki tego œrodowiska. Polacy za granica ¿yj¹ w du¿ym rozproszeniu, czêsto w miejscach znacznie oddalonych od polskich placówek konsularnych, w których organizowane s¹
punkty do g³osowania. Dotychczasowe prawo, w specyficznym œrodowisku
diaspory polskiej, stosowa³o kalkê z zasad wyborczych obowi¹zuj¹cych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W efekcie, spoœród blisko miliona Polaków
przebywaj¹cych za granic¹ (dok³adne liczby nie s¹ znane, s¹ to jedynie szacunki MSZ) w procesie wyborczym uczestniczy zaledwie od 35 do 80 tys.
osób. Podczas wyborów stosowano niewygodn¹ procedurê przewiduj¹c¹
koniecznoœæ ka¿dorazowej rejestracji, a wszyscy wyborcy zagraniczni przypisani byli do Okrêgu Wyborczego Warszawa Centrum. Nowelizacja ustawy
wydaje siê tym bardziej potrzebna, ¿e od momentu wst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej, z kraju wyjecha³a, w poszukiwaniu pracy, znaczna liczba osób.
Grupa ta w praktyce posiada bardzo ograniczone mo¿liwoœci wyboru swojego
przedstawicielstwa, od którego mog³aby wymagaæ reprezentowania w parlamencie spraw polskiej diaspory.
Zasadnicze zmiany, które nowelizacja proponuje to:
– wprowadzenie przejrzystego i wygodnego trybu rejestracji wyborców
(mo¿e on tak¿e u³atwiæ placówkom konsularnym ocenê liczby osób posiadaj¹cych polskie obywatelstwo, które na sta³e przebywaj¹ w okrêgu konsularnym),
– mo¿liwoœæ g³osowania listownego (wszystkie kraje starej piêtnastki posiadaj¹ mo¿liwoœæ takiego g³osowania),
– utworzenie dodatkowego okrêgu wyborczego, dziêki któremu Polacy
za granic¹ bêd¹ rzeczywiœcie wybieraæ takich parlamentarzystów, którzy
zadbaj¹ o interesy polskiej diaspory na forum polskiego parlamentu.
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Powy¿sze rozwi¹zania powinny zaowocowaæ znacznym wzrostem liczby
Polaków g³osuj¹cych za granic¹, a utworzenie oddzielnego okrêgu wyborczego bêdzie czytelnym sygna³em, ¿e Polska chce utrzymywaæ kontakt z t¹
spo³ecznoœci¹, traktuj¹c j¹ powa¿nie i podmiotowo.
Zorganizowane na tych zasadach wybory, poza odzwierciedleniem rzeczywistych preferencji wyborczych Polaków mieszkaj¹cych za granic¹, mog³yby
rozbudzaæ i utrwalaæ ich postawy obywatelskie. Z pewnoœci¹ by³by to istotny
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Zespo³u ds. Polonii i Polaków za Granic¹, przez doœwiadczonych dyplomatów od lat zaanga¿owanych w organizacjê wyborów dla Polaków przebywaj¹cych poza granicami kraju.
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wyzwania dla Polski, Warszawa 2003
q Piotr KaŸmierkiewicz (red.), Turning Threats into Opportunities, Warsza-

wa 2003
q Tomasz Szlendak, Zaniedbana piaskownica. Style wychowania ma³ych

dzieci a problem nierównoœci i szans edukacyjnych, Warszawa 2003
q Krystyna Iglicka, Piotr KaŸmierkiewicz, Monika Mazur-Rafa³, Zarz¹dza-

nie migracj¹. Przypadek i doœwiadczenia Polski w odniesieniu do dyrektyw
Komisji Europejskiej, Warszawa 2003 [publikacja wydana wspólnie z Centrum Stosunków Miêdzynarodowych]
q Miros³aw Grewiñski, Europejski Fundusz Spo³eczny w Saksonii. Wnioski

dla Polski, Warszawa 2003
q Przed referendum europejskim – absencja, sprzeciw, poparcie, Warszawa

2003
q Zbigniew Dr¹g, Krzysztof Gorlach, Zygmunt Serêga, M³ode pokolenie wsi

III RP. Aspiracje w przeddzieñ integracji z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2003
q Tomasz Schimanek, Wybrane aspekty bezzwrotnej pomocy zagranicznej

dla Polski, Warszawa 2003
q Marta Zahorska (red.), Edukacja przedszkolna w Polsce – zagro¿enia

i szanse, Warszawa 2003
q Ja kub Bie r nat, Ka ta rzy na Gmaj, Ma³go rza ta Wo kacz, Nie ty l ko wizy.

Obwód Kaliningradzki a rozszerzenie UE, Warszawa 2003
q Marzenna Guz-Vetter, Szanse i zagro¿enia polsko-niemieckiego pogranicza

w perspektywie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2003
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q Hanna Bojar, Joanna Kurczewska, Konsekwencje wprowadzenia uk³adu

z Schengen – wyniki badañ spo³ecznoœci pogranicza wschodniego, Warszawa 2002
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Mieszkañcy wsi o integracji europejskiej:

opinie, wiedza, poinformowanie, Warszawa 2002
q Mariusz Jan Rad³o, Strategia Lizboñska Unii Europejskiej. Konkluzje dla

Polski, Warszawa 2002
q Beata Roguska, Micha³ Strzeszewski, Zainteresowanie spo³eczne, wiedza

i poinformowanie o integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2002
q El¿bieta Tarkowska, Katarzyna Korzeniewska, M³odzie¿ z dawnych

PGR-ów, Warszawa 2002
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po

wyborach parlamentarnych 2001, Warszawa 2002
q Micha³ Warchala (red.), Wizerunek Polski w prasie krajów Unii Europej-

skiej, Warszawa 2002
q Irena Boruta, Strategie zatrudnienia organizacji miêdzynarodowych: UE,

MOP, OECD, Warszawa 2002
q Xymena Doliñska, Mateusz Fa³kowski, Polska – Niemcy. Wzajemny wize-

runek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2001
q Marzenna Guz-Vetter, Phare 2000 dla Polski Wschodniej i Œl¹ska. Ocena

przygotowania administracji, Warszawa 2001
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Polacy wobec wielkiej zmiany. Integracja

z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2001
q Joanna Konieczna, Polska – Ukraina. Wzajemny wizerunek, Warszawa 2001
q El¿bieta Putkiewicz, Marta Zahorska, Spo³eczne nierównoœci edukacyjne.

Studium szeœciu gmin, Warszawa 2001
q Beata Roguska, Jacek Kucharczyk, Wybory parlamentarne 2001 a integra-

cja Polski z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2001
q Miros³aw Stec (red.), Reforma administracji publicznej 1999 – dokonania

i dylematy, Warszawa 2001
q Micha³ Warchala, Polska – Francja. Wzajemny wizerunek w okresie rozsze-

rzania Unii Europejskiej, Warszawa 2001
q Marek Zubik (red.), Niedostatki wymiaru sprawiedliwoœci, Warszawa

2001
q Wspólna Europa. G³os polskich pozarz¹dowych oœrodków analitycznych,

Warszawa 2001

Wykaz publikacji
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q Xymena Doliñska, Micha³ Warchala (red.), Obraz Polski w prasie krajów

cz³onkowskich Unii Europejskiej (raporty kwartalne), Warszawa 2000
q Maciej Duszczyk, Dorota Poprzêcki, Rozszerzenie Unii Europejskiej

w opinii zwi¹zków zawodowych oraz organizacji pracodawców, Warszawa 2000
q Janusz Grzelak, Dominika Maison, Gra¿yna W¹sowicz-Kiry³o, Kultura

negocjacyjna Polaków w kontekœcie integracji z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2000
q Dariusz Ryszard Kijowski (red.), Dwuinstancyjne s¹downictwo admini-

stracyjne, Warszawa 2000
q Adam Mielczarek, Ma³gorzata Sikorska, Polska – Hiszpania, Polska – Szwe-

cja. Wzajemne wizerunki w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2000
q Przemys³aw Mielczarek, Przedsiêbiorcy o szansach i zagro¿eniach dla

sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, Warszawa 2000
q Ma³gorzata Sikorska, Polska – Austria. Wzajemny wizerunek w okresie roz-

szerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2000
q Jadwiga Staniszkis, Postkomunistyczne pañstwo: w poszukiwaniu to¿samo-

œci, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Odpowiedzialnoœæ w³adzy publicznej za

wyrz¹dzon¹ szkodê w œwietle artyku³u 77 ustêp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Model ustrojowy prokuratury. Dyskusja

nad projektem Ministerstwa Sprawiedliwoœci z dnia 15 marca 1999 roku,
Warszawa 2000
q Janusz Zaleski (red.), Efektywne metody zarz¹dzania w administracji publicz-

nej, Warszawa 2000
„Trzeci Sektor”
Kwartalnik o problematyce spo³eczeñstwa obywatelskiego
q „Trzeci Sektor” nr 17 – lato 2009. Edukacja obywatelska
q „Trzeci Sektor” nr 16 – wiosna 2009. Integracja i aktywizacja. Organizacje

pozarz¹dowe wobec osób niepe³nosprawnych
q „Trzeci Sektor” nr 15 – zima 2008. Sektor obywatelski a Koœció³
q „Trzeci Sektor” nr 14 – jesieñ 2008. Media a organizacje pozarz¹dowe
q „Trzeci Sektor” nr 13 – lato 2008. Politycznie i obywatelsko. Polityka a or-

ganizacje pozarz¹dowe
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q „Trzeci Sektor” nr 12 – zima 2007/wiosna 2008. Dochodowo i u¿ytecznie.

Biznes a organizacje pozarz¹dowe
q

„Trzeci Sektor” nr 11 – jesieñ/zima 2007. Doœwiadczenie i przysz³oœæ organizacji pozarz¹dowych w Polsce

q

„Trzeci Sektor” nr 10 – lato 2007. Partnerstwo organizacji pozarz¹dowych.
Niemcy i Polska

q

„Trzeci Sektor” nr 9 – wiosna 2007. Ekonomia spo³eczna

q

„Trzeci Sektor” nr 8 – zima 2006. Debata o organizacjach pozarz¹dowych

q

„Trzeci Sektor” nr 7 – jesieñ 2006. Finanse organizacji pozarz¹dowych

q

„Trzeci Sektor” nr 6 – lato 2006. Rzecznictwo i lobbing organizacji pozarz¹dowych

q

„Trzeci Sektor” nr 5 – wiosna 2006. Wizerunek organizacji pozarz¹dowych

q

„Trzeci Sektor” nr 4 – jesieñ 2005/zima 2006. Zatrudnienie i wolontariat
w organizacjach pozarz¹dowych

q

„Trzeci Sektor” nr 3 – lato 2005. Partnerstwo czy konkurencja?

q

„Trzeci Sektor” nr 2 – wiosna 2005. Ekonomia spo³eczna

q

„Trzeci Sektor” nr 1 – jesieñ/zima 2004. Podatki

Kwartalnik dostêpny równie¿ w prenumeracie pó³rocznej i rocznej.
Zamówienia na wydawnictwa
Instytutu Spraw Publicznych przyjmuje:
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
tel. 022 55 64 299, fax 022 55 64 262
e-mail: publikacje@isp.org.pl
www.isp.org.pl/ksiegarnia
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