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Wstêp

In sty tut Spraw Pu b li cz nych od ki l ku na stu lat pro wa dzi ba da nia do tycz¹ce
pol skie go pra wa wy bo r cze go. Po dej mu je rów nie¿ pra ce nad jego mo de r ni -
zacj¹, sta raj¹c siê prze de wszy stkim usun¹æ ba rie ry ja kie mog¹ na po ty kaæ pol -
scy oby wa te le w re a li za cji ich kon sty tucy j nych praw wy bo r czych.

Pu b li ka cja, któr¹ Pa ñ stwu prze ka zu je my, za wie ra zbiór ana liz i re ko men -
da cji, któ re zo sta³y przy go to wa ne w ra mach prac In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych 
w la tach 2007–2009.

W eks per ty zie do tycz¹cej kie run ków re fo r my pol skie go pra wa wy bo r cze -
go, jej au to rzy, Lena Kolar ska- Bobi ñ ska oraz Ja ros³aw Zbie ra nek, pod kre œ -
laj¹ ko nie cz noœæ ko dy fi ka cji pra wa wy bo r cze go, wska zuj¹c ocze ki wa ne
po zy ty w ne wy ni ki tych dzia³añ. Mimo ¿e tekst ma cha ra kter wstê p ny, ma na
celu pro pa go wa nie sa mej idei Ko de ksu wy bo r cze go, zo sta³y w nim za ry so wa -
ne rów nie¿ kie run ki prac nad no wym aktem. 

W ko le j nym te k œcie eks per ci Cen trum Stu diów Wy bo r czych Uni wer sy te tu 
Miko³aja Ko pe r ni ka w To ru niu, Anna Fry drych, Bart³omiej Mi cha lak oraz
Ma rek So b czyk, pod da li ana li zie za gad nie nie pro wa dze nia tzw. ka m pa nii pro -
frek wency j nych w okre sie ci szy wy bo r czej.

Pro ble ma ty kê fun kcjo no wa nia re je stru i spi sów wy bo r ców w kon te k -
œcie pla no wa ne go zlik wi do wa nia obo wi¹zku mel dun ko we go ana li zuj¹
Anna Ra ko wska i Ma r cin Ru l ka, eks per ci Cen trum Stu diów Wy bo r czych
Uni wer sy te tu £ódz kie go.

Ko le j ne ana li zy do tycz¹ sze ro ko ujê tej pro ble ma ty ki g³oso wa nia kore s -
pon dency jne go. Pro ce du ra ta uz na wa na jest za gwa ran ta realizacji kon sty -
tucy j nej za sa dy po wszech no œci wy bo rów – zw³aszcza dla wy bo r ców
w szcze gó l nej sy tu a cji, któ rzy z ró ¿ nych przy czyn maj¹ trud no œci z do ta r ciem
do lokali wyborczych.

W swo jej ana li zie Krzy sztof Sko t ni cki, na pod sta wie opinii Rady Eu ro py,
przed sta wi³ pro ce durê g³oso wa nia kore spon dency jne go oraz zwi¹zane z ni¹
kwe stie or ga ni za cji wy bo rów – re je stru wy bo r ców w Wie l kiej Brytanii. 

W ko le j nym te k œcie Ja ros³aw Zbie ra nek na tle roz wi¹zañ sto so wa nych
w pa ñ stwach eu ro pe j skich przed sta wi³ pro ble ma ty kê g³oso wa nia przez pol -
skich oby wa te li poza gra ni ca mi kra ju, pro po nuj¹c wpro wa dze nie dla tej gru py 
wy bo r ców pro ce du ry g³oso wa nia kore spon dency jne go. 

Na stê p ne eks per ty zy s¹ zwi¹zane z opra co wy wa nym w la tach 2006–2007
w Kan ce la rii Pre ze sa Rady Mi ni strów pro je ktem prze wi duj¹cym wpro wa dze -



nie do pol skie go pra wa wy bo r cze go pro ce du ry g³oso wa nia ko re spon den cy j -
ne go dla pol skich oby wa te li prze by waj¹cych poza gra ni ca mi kra ju, od rê b nych 
okrê gów wy bo r czych i re je stru dla tej gru py wy bo r ców.

Przy j muj¹c za punkt wyj œcia wer sjê tego pro je ktu, któ ra zo sta³a za pre -
zen towa na w lu tym 2007 roku, eks per ci – An drzej So ka la, Ma rek Chmaj
i Krzy sztof Sko t ni cki – oce ni li za wa r te w nim pro po zy cje oraz za pro pono -
wa li w³asne roz wi¹za nia.

In sty tut Spraw Pu b li cz nych pro wa dzi pra ce do tycz¹ce pra wa wy bo r cze go
w ra mach pro je któw ba da w czych. Pra gnie my ser de cz nie po dziê ko waæ
wspó³pra cuj¹cym z In sty tu tem eks per tom, któ rych mery to ry cz na po moc jest
dla nas bez cen na. Je ste œmy wdziê cz ni za ¿y cz li we wspa r cie ze stro ny Pa ñ -
stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej, kie row ni c twa i pra co w ni ków Krajo we go Biu ra
Wy bo r cze go. Chcie li by œmy rów nie¿ po dziê ko waæ pra co w ni kom Cen trum
Stu diów Wy bo r czych Uni wer sy te tu Miko³aja Ko pe r ni ka oraz Cen trum Stu -
diów Wy bo r czych Uni wer sy te tu £ódz kie go.

Re a li za cja pro je któw ba da w czych do tycz¹cych pro ble ma ty ki pra wa
wy bo r cze go nie by³aby mo ¿ li wa bez fi nan so we go wspa r cia, któ re za pe w nia
Pol sko-A mery kañ ska Fun da cja Wol no œci, Open So cie ty In sti tu te oraz Sto wa -
rzy sze nie „Wspól no ta Pol ska”.

In sty tut Spraw Pu b li cz nych bê dzie w naj bli ¿ szych la tach kon ty nu o waæ
pra ce nad przy go to wa niem pro po zy cji no wo cze s nych roz wi¹zañ w pol skim
pra wie wy bo r czym w ra mach dzia³al no œci cia³a eks per ckie go w stru ktu rze in -
sty tu tu – Fo rum „Akty w ny Oby wa tel”.

Prze ka zu je my ni niejsz¹ pu b li ka cjê w rêce wszy stkich osób zain tere so wa -
nych mo de r ni zacj¹ pra wa wy bo r cze go w Pol sce. Za pra sza my rów nie¿ do za -
po zna nia siê z in ny mi pub li ka cja mi do tycz¹cymi sze ro ko po jê tej par ty cy pa cji
wy bo r czej, a ta k ¿e do ucze st ni cze nia w se mi na riach i kon fe ren cjach na ten te -
mat orga ni zo wa nych przez In sty tut Spraw Publicznych.

Ja ros³aw Zbie ra nek
Kie ro w nik Pro gra mu Oby wa tel i Pra wo

In sty tut Spraw Pu b li cz nych

8 Wstêp



Lena Kolar ska- Bobi ñ ska
Ja ros³aw Zbie ra nek

W stro nê re fo r my pra wa wy bo r cze go w Pol sce1

Wy bo ry s¹ w pa ñ stwie demo kra ty cz nym aktem o najdo nio œle j szym zna cze -
niu, umo ¿ li wiaj¹ bo wiem oby wa te lom bez po œred ni wp³yw na lo sy kra ju. Dla
w pe³ni demo kra tycz ne go i ucz ci we go prze bie gu wy bo rów nie zbêd na jest do -
brze skon stru o wa na i ja s na re gu la cja pra w na.

Pra wo wy bo r cze w Pol sce – stan obe c ny

Pra wo wy bo r cze w Pol sce jest obe c nie bar dzo roz bu do wa ne. Po szcze gó l -
ne wy bo ry i re fe ren da s¹ re gu lo wa ne przez li cz ne usta wy. By³y one uchwa la -
ne lub nowe li zo wa ne w ró ¿ nym cza sie i w od mien nych oko li cz no œciach
w ci¹gu osta t nich sie dem na stu lat. W kon se k wen cji usta wy wy bo r cze cha rak -
te ry zuj¹ siê du¿¹ ró¿ no rod no œci¹ za sto so wa nych roz wi¹zañ, co sku t ku je
wy raŸn¹ nie spó j no œci¹ ca³ego sy ste mu. Zró¿ ni co wa nie do ty czy rów nie¿ po -
zio mu te ch ni ki legi sla cy j nej i dba³oœci o ja koœæ przy jê tych kon stru kcji, co
wy ni ka z co raz czê st szej, zde cy do wa nie ne ga ty w nej pra kty ki zmia ny pra wa
wy bo r cze go „za piêæ dwu na sta” – tu¿ przed wy bo ra mi.

W wie lu kwe stiach pol skie pra wo wy bo r cze jest po pro stu nie do sto sowa ne
do po trzeb wy bo r ców. Pol skie spo³ecze ñ stwo przesz³o w osta t nich la tach du ¿e 
zmia ny, któ re ob jê³y miê dzy in ny mi stru ktu rê de mo gra ficzn¹, styl ¿y cia, wa -
run ki za trud nie nia. M³od zi oby wa te le sta li siê bar dziej dy na mi cz ni i mo bi l ni.
Zmie niaj¹ siê wa run ki pra cy, ró ¿ ni cu je siê jej wy miar. Spo ra li cz ba Po la ków
pod ró ¿u je lub na sta³e prze by wa po za gra ni ca mi kra ju. Jed no cze œ nie

1 Ana li za zo sta³a przy go to wa na na zle ce nie Klu bu Par la men tar nego Pla t fo r my Oby wa te l -
skiej w li sto pa dzie 2007 roku.



po wiê k sza siê gru pa osób sta r szych, któ re z ra cji wie ku maj¹ zna cz nie ogra ni -
czo ne mo ¿ li wo œci prze mie sz cza nia siê.

Nie do sko na³e pra wo wy bo r cze i sy stem nie do sto sowa ny do zmian spo³ecz -
nych nie za chê caj¹ do udzia³u w wy bo rach. Po prze mia nach 1989 ro ku ucze st -
ni c two w wy bo rach w Pol sce utrzy mu je siê nie zmien nie na bar dzo ni skim
po zio mie. W obe cnej de ka dzie pad³y nie chlu b ne re kor dy ni skiej fre k wen cji
– w 2004 ro ku w wy bo rach do Pa r la men tu Euro pe j skie go (nie spe³na 21%)
oraz w 2005 ro ku w wy bo rach do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na tu 
Rze czypo spo li tej Pol skiej (nie wie le ponad 40%). W wy bo rach par la men tar -
nych w 2007 ro ku g³oso wa³o co pra wda wiê cej wy bo r ców (53%), zmia na ta
mog³a mieæ jed nak cha ra kter jed no ra zo wy. Wy ni ka³a ona z ki l ku czyn ni ków:
ple bis cyta rne go cha ra kte ru wy bo rów, nad zwy czaj si l ne go akcen to wa nia sta r -
cia li de rów (co zbli ¿y³o cha ra kter tych wy bo rów do wy bo rów pre zy den c kich,
w któ rych fre k wen cja jest za wsze o oko³o 10% wy ¿sza ni¿ w par la men tar -
nych), po la ry za cji sce ny po li ty cz nej, wre sz cie nad zwy cza j nej mo bi li za cji nie -
któ rych œro do wisk. Udzia³ w wy bo rach œred nio 50–55% osób upra w nio nych
do g³oso wa nia sta wia Pol skê na sza rym ko ñ cu pañstw Unii Eu ro pe j skiej,
w tym kra jów post komu nisty cz nych, w któ rych norm¹ jest udzia³ oko³o
70–80% oby wa te li. W ta be li 1 przed sta wio no wy ni ki fre k wen cji wy bo r czej
w pa ñ stwach na sze go regionu.

Ta be la 1.  Œred nia fre k wen cja wy bo r cza w kra jach post komu nisty cz nych

Zród³o: M. Cze œ nik, Par ty cy pa cja wy bo r cza Po la ków – eks per ty za po wsta³a w ra mach prac Fo -
rum „Akty w ny Oby wa tel”.

Sku t ki nie do sko na³ej re gu la cji pra wa wy bo r cze go s¹ zde cy do wa nie ne ga-
 ty w ne:
n  dla oby wa te li – kon stru kcje pra wa wy bo r cze go s¹ czê sto nie ja s ne, nie do -

sto sowa ne do zmie niaj¹cego siê sty lu ¿y cia Po la ków, a wie lu roz wi¹zañ po
pro stu bra ku je. Od mien ne pro ce du ry orga niza cy j ne (na przyk³ad ró ¿ ni ce
w go dzi nach g³oso wa nia, inne za sa dy wpi su wy bo r cy do spi su wy bo r cze go
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czy uzy ski wa nia za œwia d czeñ umo ¿ li wiaj¹cych udzia³ w wy bo rach poza
mie j s cem za mie sz ka nia) przy jê te w po szcze gó l nych usta wach rze czy wi œcie 
utrud niaj¹ oby wa te lom udzia³ w g³oso wa niu. Po wo du je to ogra ni cze nie za -
ufa nia oby wa te li do w³as ne go pa ñ stwa, znie chê ce nie i ob ni ¿e nie œwia do -
mo œci si³y swo ich praw wy bo r czych,

n dla or ga nów or ga ni zuj¹cych wy bo ry – li cz ne ró ¿ ni ce w re gu la cjach po wo -
duj¹ rów nie¿ zna cz ne kom p li ka cje w pro ce du rze or ga ni za cji wy bo rów i re -
fe ren dów przez or ga ny wy bo r cze. Ponad to wie le pro ce dur ure gu lo wa no
niew³aœci wie (na przyk³ad prze pis do tycz¹cy ci szy wy bo r czej) lub w ogó le
ich nie ure gu lo wa no (na przyk³ad kwe stia sta tu su obse r wa to rów
miêdzynarodowych),

n dla ¿y cia pub li cz ne go – ró ¿ no rod ne i nie spó j ne ure gu lo wa nia miê dzy in ny -
mi kwe stii zwi¹za nych z fi nan so wa niem ka m pa nii wy bo r czych mog¹ ta k ¿e
sku t ko waæ wy stê po wa niem pa to lo gii w tej sfe rze, nie zwy kle isto t nej dla
trans paren t no œci ¿ycia publicznego.
Pod su mo wuj¹c tê czêœæ roz wa ¿añ, na le ¿y pod kre œliæ dwie kwe stie:
1. Nie zwy kle isto t ne dla w³aœci we go fun kcjo no wa nia pa ñ stwa demo kra -

tycz ne go in sty tu cje pra wa wy bo r cze go s¹ nie jed no li te i nie do sto sowa ne do
zmie niaj¹cych siê po trzeb wy bo r ców. Utrud niaj¹ tym sa mym oby wa te lom ko -
rzy sta nie z ich kon sty tucy j nych praw. Ko nie cz ne jest wiêc pod jê cie dzia³añ
maj¹cych na ce lu uporz¹dko wa nie ca³ego sy ste mu pra wa wy bo r cze go w Pol -
sce i je go usta bili zo wa nie. Sy stem wy bo r czy po wi nien byæ ja s ny, umo ¿ li wiaæ
sprawn¹ or ga ni za cjê wy bo rów i co naj wa¿ nie j sze – za chê caæ oby wa te li do ko -
rzy sta nia z ich kon sty tucy j nych praw wy bo r czych.

2. Mode r ni za cja sy ste mu pra wa wy bo r cze go w Pol sce po win na obe j mo -
waæ:

n wpro wa dze nie no wych in sty tu cji, z uw z glêd nie niem do œwia d czeñ za -
gra ni cz nych, 

n mo dy fi ka cjê ist niej¹cych re gu la cji przez do sto so wa nie ich do zmie -
niaj¹cych siê re a liów spo³ecz nych (na przyk³ad ure gu lo wa nie ka m pa nii
wy bo r czych w me diach pu b li cz nych, sku tecz nie j sze me to dy info r mo -
wa nia wy bo r ców o mie j s cu i cza sie wy bo rów),

n ujed no li ce nie prze pi sów.

Pro po zy cja dla pol skie go usta wo da w cy
– ko dy fi ka cja pra wa wy bo r cze go

Pra wo wy bo r cze w Pol sce na le ¿y sko dy fi ko waæ w jed nym du ¿ym akcie
pra wnym, któ ry ca³oœcio wo re gu lo wa³by wszy stkie kwe stie zwi¹za ne z prze -
pro wa dza niem wy bo rów i re fe ren dów – do ty ch czas ujê te w ki l ku usta wach.

W stro nê re fo r my pra wa wy bo r cze go w Pol sce 11



Po stu lat ko dy fi ka cji pra wa wy bo r cze go w Pol sce ju¿ od d³u¿ sze go cza su jest
fo r mu³owa ny przez do ktry nê pra wa kon sty tucy jne go (miê dzy in ny mi przez
pro fe so ra Ale ksan dra Pa trza³ka i pro fe so ra Wies³awa Skrzyd³ê2), a ta k ¿e przez
Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹3. W po³owie lat dzie wiê æ dzie si¹tych roz po czê to 
na wet pra ce nad przy go to wa niem ta kie go aktu, nie ste ty, bez po wo dze nia.

Co wa r te pod kre œle nia – pra ce nad ko de ksem wy bo r czym umo ¿ li wi³yby,
oprócz ze bra nia i usy stema tyzo wa nia obe cnych prze pi sów, rów nie¿ wpro wa dze -
nie wa ¿ nych zmian, ja kie wy ni kaj¹ z po stu la tów da l szej demo kra ty za cji pra wa
wy bo r cze go, mode r ni za cji pro ce du ry wy bo r czej (na przyk³ad przez wdro¿e -
nie no wocze s nych me tod g³oso wa nia – kore spon dency jne go, in ter neto we go)
i ko nie cz no œci do sto so wa nia tych ele men tów do stan dar dów Unii Eu ro pe j skiej.

Wa ¿ nym aspe ktem jest rów nie¿ zwiê ksze nie trwa³oœci pra wa wy bo r cze go,
aby zmia ny wpro wa dza ne ad hoc z po wo dów po li ty cz nych by³y zna cz nie
trud nie j sze do prze pro wa dze nia.

Pra ce nad przy go to wa niem pro je ktu ko de ksu
wy bo r cze go

Pra ce nad ko de ksem – ze wzglê du na ran gê aktu i du ¿y za kres przed siê w ziê -
cia – mog³yby siê od by waæ w ra mach se j mo wej Ko mi sji Nad zwy cza j nej.
W pra cach tych obok parla men ta rzy stów po win ni braæ udzia³ eks per ci i przed -
sta wi cie le Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej, a w roz strzy ga niu wie lu kwe stii
szcze gó³owych – ta k ¿e przed sta wi cie le in nych in sty tu cji pa ñ stwo wych (na
przyk³ad Rze cz nik Praw Oby wa te l skich) i or ga ni za cji po zarz¹do wych.

Da l sze pra ce nad stwo rze niem ko de ksu po win ny kon cen tro waæ siê wo kó³
trzech g³ów nych ze spo³ów dzia³añ:
n wpro wa dza nie no wych roz wi¹zañ (któ re nie wy stê puj¹ obe c nie w pra wie

wy bo r czym),
n ujed no li ce nie ist niej¹cych prze pi sów pra wa wy bo r cze go,
n mo dy fi ka cje lub zmia ny ist niej¹cych prze pi sów, obe j muj¹ce za rów no kwe -

stie jê zy ko we, jak i te ch ni cz ne.
Po roz po czê ciu prac ko mi sji wa r to do ko naæ przegl¹du wcze œ nie j szych pro -

po zy cji, któ re mog¹ byæ wy ko rzy sta ne przy opra co wy wa niu pro je ktu ko de ksu 
(za rów no naj wa¿ nie j szych za sad, jak i roz wi¹zañ szcze gó³owych). S¹ to:
n ma te ria³y z po³owy lat dzie wiê æ dzie si¹tych XX wie ku (pró ba ko dy fi ka cji

pra wa wy bo r cze go pod jê ta przez Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej), 
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2  A. Pa trza³ek, W. Skrzyd³o, Cele i za sa dy ko dy fi ka cji pra wa wy bo r cze go w Pol sce,
„Przegl¹d Se j mo wy” 1997, nr 2.

3  F. Ry marz, O wy ¿szy po ziom le gi s la cji i sta bi li za cjê pol skie go pra wa wy bo r cze go, [w:]
Iu di ces ele c tio nis cu sto des, red. F. Ry marz, Wa r sza wa 2007, s. 153.



n pro je kty ustaw, któ re ju¿ po wsta³y, ale z ró ¿ nych przy czyn nie zo sta³y
uchwa lo ne (zw³asz cza w V ka den cji), wpro wa dzaj¹ one ju¿ bo wiem wie le
wa ¿ nych in sty tu cji zwi¹za nych z wy bo ra mi. Szcze gó l nie na le ¿a³oby re ko -
men do waæ pro jekt przy go to wa ny przez Ko mi sjê Usta wo dawcz¹ Se j mu Rze -
czypo spo li tej Pol skiej V ka den cji4, opra co wa ny na pod sta wie pro po zy cji
zg³oszo nych przez Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹, Rze cz ni ka Praw Oby wa tel -
skich oraz In sty tut Spraw Pu b li cz nych. Wa ¿ ny jest rów nie¿ pro jekt se na cki5,
któ ry po wsta³ przy wspó³udzia le In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych. In te re suj¹ce
roz wi¹za nia za wie raj¹ rów nie¿ wcze œ nie j sze pro je kty (na przyk³ad pro po zy -
cja g³oso wa nia kore spon dency jne go opra co wa na przy oka zji uchwa la nia
or dy na cji wy bo r czej do Pa r la men tu Euro pe j skie go w 2003 roku),

n pro po zy cje przy go to wa ne przez nie za le ¿ ne oœro d ki ana li ty cz ne.

Pro po no wa na stru ktu ra ko de ksu wy bo r cze go

Zak³adaj¹c mo ¿ li we mo dy fi ka cje, ja kie z pe w no œci¹ siê po ja wi¹ w to ku
szcze gó³owych prac nad ko de ksem wy bo r czym, po ni ¿ej zo sta nie przed sta -
wio ny wstê p ny za rys stru ktu ry te go aktu pra wne go. W ob rê bie po szcze gó l -
nych ka te go rii za pre zen towa no pro po zy cje dzia³añ i ujê te has³owo ob sza ry,
któ re wy ma gaj¹ naj pil nie j szych zmian.

Pro po nu je siê, aby ko deks wy bo r czy sk³ada³ siê z na stê puj¹cych czê œci:
I. czê œci ogó l nej, obe j muj¹cej prze pi sy, któ re mog¹ byæ wspó l ne, maj¹ce za -

sto so wa nie do wszy stkich prze pro wa dza nych w Pol sce wy bo rów i re fe ren dów,
II. czê œci szcze gó³owych, w któ rych zo sta³yby za wa r te kwe stie od rê b ne dla

po szcze gó l nych ro dza jów wy bo rów i re fe ren dów.
Czêœæ ogó l na po win na sk³adaæ siê z na stê puj¹cych ka te go rii prze pi sów

(w ko le j no œci):

a) pra wa wy bo r cze
n  czyn ne pra wo wy bo r cze – ko nie cz ne jest wpro wa dze nie je dy nie dro b -

nych zmian jê zy ko wych (obe c nie w ró ¿ nych usta wach wy stê puj¹ nie -
wie l kie ró ¿ ni ce w sfo r mu³owa niu czyn ne go pra wa wy bo r cze go);
nie któ re ele men ty bêd¹ mu sia³y byæ uno r mo wa ne do da t ko wo w czê -
œciach szcze gó³owych (do ty czy to wy bo rów sa morz¹do wych i wy bo -
rów do Pa r la men tu Euro pe j skie go),

n  bie r ne pra wo wy bo r cze – w czê œci ogó l nej ko de ksu kwe stia ta po win na
byæ opi sa na w nie wie l kim za kre sie, gdy¿ ró ¿ ni ce (na przyk³ad w cen zu -
sie wie ku, za mie sz ka nia) s¹ zna cz ne dla po szcze gó l nych ro dza jów wy -
bo rów i re fe ren dów – pod sta wo we ele men ty re gu la cji po œwiê co nej
bie r ne mu pra wu wy bo r cze mu znajd¹ siê w czê œciach szcze gó³owych.
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b) re jestr i spis wy bo r ców
Kwe stie pro wa dze nia re je stru wy bo r ców oraz two rze nia spi sów po win ny

byæ uporz¹dko wa ne, przy j muj¹c ja ko wzór re gu la cjê usta wy Or dy na cja wy -
bo r cza do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol -
skiej. Po zwo li to rów nie¿ miê dzy in ny mi na za sto so wa nie we wszy stkich
wy bo rach i re fe ren dach in sty tu cji za œwia d czeñ o mo ¿ li wo œci g³oso wa nia
w wy bra nym ob wo dzie g³oso wa nia.

Nie zwy kle wa ¿ ne jest rów nie¿ wpro wa dze nie no wych in sty tu cji:
n ele ktro nicz ne go spi su wy bo r ców, któ ry umo ¿ li wi³by g³oso wa nie w do -

wo l nym mie j s cu na pod sta wie do wo du to ¿ sa mo œci (wów czas na le ¿y zli -
k wi do waæ – jako nie przy datn¹ – in sty tu cjê za œwia d czeñ),

n no wych spo so bów sku te cz ne go info r mo wa nia wy bo r ców o mie j s cu
i cza sie g³oso wa nia (ob wie sz cze nia rów nie¿ w In ter ne cie, indy widu a l ne 
za wia do mie nia o wpi sa niu do spi su prze sy³ane poczt¹ do wy bo r ców).

c) ob wo dy do g³oso wa nia
Pod staw¹ okre œla nia wie l ko œci ob wo dów do g³oso wa nia by³yby za pi sy

or dy na cji sa morz¹do wej.
Ko nie cz ne jest uporz¹dko wa nie i ujed no li ce nie prze pi sów do tycz¹cych

two rze nia ob wo dów do g³oso wa nia w zak³adach po mo cy spo³ecz nej, szpi ta -
lach, zak³adach ka r nych, are sztach tym cza so wych (obe c nie ta ka mo ¿ li woœæ
wy stê pu je ty l ko w nie któ rych wy bo rach), a ta k ¿e two rze nia ob wo dów za gra -
nic¹ (g³ów nie mo dy fi ka cje te ch ni cz ne).

d) ko mi sje wy bo r cze
Na le ¿y roz wa ¿yæ roz sze rze nie (zwiê ksze nie) sk³adu ob wo do wych ko mi sji

wy bo r czych, co po zo sta je w zwi¹zku z po stu la tem dwu d nio we go g³oso wa nia.
Wa r to zwró ciæ uwa gê na re gu la cjê do tycz¹c¹ Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r -

czej i Krajo we go Biu ra Wy bo r cze go (byæ mo ¿e ko m pe ten cje uda siê za pi saæ
bar dziej ko rzy st nie dla fun kcjo no wa nia tych in sty tu cji).

Czêœæ prze pi sów zo sta nie ure gu lo wa na w usta wach szcze gó³owych – ze
wzglê du na od rê b no œci w stru ktu rze ko mi sji (wy bo ry sa morz¹do we, re fe ren da 
lo ka l ne).

e) prze bieg g³oso wa nia
Prze de wszy stkim ko nie cz ne jest ujed no li ce nie za sad g³oso wa nia (kwe stie

jê zy ko we, czê œcio wo te ch ni cz ne).
Wa ¿ ne jest rów nie¿ wpro wa dze nie no wych in sty tu cji:
n g³oso wa nia dwu d nio we go,
n zmia ny go dzin g³oso wa nia (dwa dni),
n g³oso wa nia przy po mo cy pe³no mo c ni ka,
n g³oso wa nia kore spon dency jne go.
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f) ob li cza nie wy ni ków g³oso wa nia
Uporz¹dko wa nie prze pi sów.
Wpro wa dze nie no wych prze pi sów zwi¹za nych z no wy mi pro ce du ra mi

g³oso wa nia (przez pe³no mo c ni ka, kore spon dency jne go).

g) pro te sty wy bo r cze
Uporz¹dko wa nie (ujed no li ce nie) prze pi sów.

h) ka m pa nia wy bo r cza
Uporz¹dko wa nie (ujed no li ce nie) prze pi sów.
Wa ¿ ne jest rów nie¿ wpro wa dze nie no wych kwe stii, w tym zw³asz cza wy -

ra Ÿ ne okre œle nie, czym jest ka m pa nia wy bo r cza (szcze gó l nie isto t ne jest ure -
gu lo wa nie za gad nie nia agi ta cji wy bo r czej),

i) fi nan so wa nie wy bo rów
Wie le kwe stii wspó l nych dla wszy stkich wy bo rów i re fe ren dów mo ¿ na

umie œciæ w czê œci ogó l nej ko de ksu (zmie niaj¹c i ujed no li caj¹c miê dzy in ny mi
kwe stie jê zy ko we – ter mi no lo giê), wiê kszoœæ prze pi sów bê dzie siê jed nak
zna j do wa³a w czê œciach szcze gó³owych, któ re do tycz¹ po szcze gó l nych ro dza -
jów wy bo rów i re fe ren dów (z po wo du ich zna cz nej ró¿ no rod no œci)6.

Pro po nu je siê, aby czê œci szcze gó³owe zo sta³y w ko de ksie wy bo r czym
umie sz czo ne w na stê puj¹cej ko le j no œci:
n wy bo ry do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej,
n wy bo ry do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej,
n wy bo ry Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej,
n wy bo ry do rad gmin,
n wy bo ry do rad po wia tów,
n wy bo ry do se j mi ków wo je wództw,
n wy bo ry do Pa r la men tu Euro pe j skie go,
n re fe ren dum ogól no po l skie,
n re fe ren dum lo ka l ne.

In sty tut Spraw Pu b li cz nych jako pa r t ner
w przy go to wa niach ko de ksu wybo r cze go

In sty tut Spraw Pu b li cz nych od wie lu lat pro wa dzi ba da nia nad pol skim sy -
ste mem wy bo r czym, wspó³pra cuj¹c z sze ro kim gro nem uz na nych eks per tów
z ró ¿ nych dzie dzin: po li to lo gii, so cjo lo gii i pra wa.
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W ra mach prac ze spo³ów eks per ckich przy go to wa no li cz ne pro po zy cje,
któ re mog¹ byæ wy ko rzy sta ne przy opra co wy wa niu ko de ksu wy bo r cze go.
Po ziom ich za awan so wa nia jest ró ¿ ny – od go to wych pro je któw ustaw, przez
do ku men ty za wie raj¹ce szcze gó³owe re ko men da cje, do ogó l nych kon ce pcji.

Pro po zy cje In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych do tycz¹ prze de wszy stkim:
n g³oso wa nia przez pe³no mo c ni ka dla osób nie pe³no spra w nych i w za awan -

so wa nym wie ku (przy go to wa na na wspó³pra cy z PKW),
n g³oso wa nia dwu d nio we go,
n przed³u¿e nia cza su trwa nia g³oso wa nia,
n in sty tu cji indy widu a l nych za wia do mieñ o cza sie i mie j s cu g³oso wa nia,
n ca³oœcio wej no we li za cji sy ste mu fi nan so wa nia pre zy den c kiej ka m pa nii

wy bo r czej (przy go to wana we wspó³pra cy z Fun dacj¹ im. Ste fa na Ba to re go),
n wpro wa dze nia g³oso wa nia kore spon dency jne go dla wy bo r ców prze by -

waj¹cych za gra nic¹,
n g³oso wa nia ele ktro nicz ne go,
n re fo r my sy ste mu fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych i ka m pa nii wy bo r czych.

Pod su mo wa nie
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Ko rzy œci z wpro wa dze nia ko de ksu wy bo r cze go

Dla oby wa te li:
n ja s noœæ, otwa r toœæ sy ste mu wy bo r cze go,
n sku te cz na re a li za cja praw wy bo r czych gwa ran to wa nych przez Kon sty tu cjê Rze -

czypo spo li tej Pol skiej,
n wzmo c nie nie po zy cji oby wa te la jako ucze st ni ka ¿y cia pub li cz ne go,
n kszta³to wa nie ku l tu ry po li ty cz nej spo³ecze ñ stwa,
n zna cz ne u³atwie nie wy bo r com udzia³u w wy bo rach i re fe ren dach (w tym wy bo r -

com do ty ch czas margi nali zo wa nym – oso bom nie pe³no spra w nym i w za awan so -
wa nym wie ku).

Dla sy ste mu pra wa wy bo r cze go w Pol sce:
n ujed no li ce nie i usy stema tyzo wa nie pra wa wy bo r cze go,
n sta bi li za cja i za pe w nie nie trwa³oœci pra wa wy bo r cze go,
n har mo ni za cja ist niej¹cych re gu la cji,
n mode r ni za cja – wpro wa dze nie no wo cze s nych roz wi¹zañ,
n usu niê cie nie ja s no œci przez za sto so wa nie czy te l nych kon stru kcji,
n do sto so wa nie do stan dar dów miê dzyna ro do wych.

Dla prze pro wa dza nia wy bo rów i re fe ren dów w Pol sce:
n  pod nie sie nie stan dar dów pra kty ki wy bo r czej,
n  le p sza or ga ni za cja wy bo rów i re fe ren dów,
n  spra w nie j sze fun kcjo no wa nie or ga nów wy bo r czych.



Anna Fry drych
Bart³omiej Mi cha lak
Ma rek So b czyk

Za gad nie nia pra wnej re gu la cji ci szy wy bo r czej
i dopu sz czal no œci pro wa dze nia w okre sie ci szy

wy bo r czej ka m pa nii spo³ecz nej na rzecz
pod wy ¿sze nia par ty cy pa cji wy bo r czej1

Po jê cie i fun kcje ci szy wy bo r czej

Te r min „ci sza wy bo r cza” nie po ja wia siê w tre œci ¿ad ne go po wszech nie
obo wi¹zuj¹cego prze pi su pra wa, nie ma rów nie¿ przy jê tej de fi ni cji le ga l nej.
Niew¹tpli wie jed nak po jê cie to za ko rze ni³o siê nie ty l ko w rze czy wi sto œci
spo³ecz nej, ale ta k ¿e w jê zy ku pra wni czym, pos³ugu je siê nim bo wiem za rów -
no do ktry na, jak i orze cz ni c two, choæ na ogó³ nie po dej muj¹c pró by jego do -
okre œle nia, wy zna cze nia gra nic zna cze nio wych czy na da nia mu pre cy zy j nej
tre œci. Naj czê œciej pod po jê ciem ci szy wy bo r czej ro zu mie siê okre œlo ny pra -
wem czas – roz po czy naj¹cy siê bez po œred nio przed dniem g³oso wa nia
i trwaj¹cy pod czas sa me go g³oso wa nia, do jego za ko ñ cze nia w³¹cz nie – kie dy
s¹ za ka za ne ja kie ko l wiek fo r my agi ta cji wy bo r czej (na przyk³ad orga ni zo wa -
nie po cho dów, zgro ma dzeñ, ma ni fe sta cji, wyg³asza nie prze mó wieñ, roz da wa -
nie ulo tek, re kla mo wa nie pod mio tów po li ty cz nych), któ re maj¹ na celu
mobi li zo wa nie okre œlo nych osób, grup lub ca³ego spo³ecze ñ stwa do akty w ne -
go po pa r cia w wy bo rach kon kre t nej opcji po li ty cz nej.

Tym sa mym, o ile isto ta tego po jê cia jest po do b nie ro zu mia na przez wszy st -
kich, o tyle oce na pe w nych za cho wañ in con c re to jako na ru szaj¹cych ci szê
wy borcz¹ lub jej nie na ru szaj¹cych mo¿e bu dziæ w¹tpli wo œci. Z tego wzglê du

1 Eks per ty za po wsta³a w kwie t niu 2009 roku w ra mach prac Fo rum „Akty w ny Oby wa tel”.



³atwiej jest pod daæ oce nie kon kre t ne za cho wa nie w zwi¹zku z obo wi¹zkiem
nie na ru sza nia ci szy wy bo r czej ni¿ do pre cy zo waæ, a tym bardziej zdefiniowaæ
termin „cisza wyborcza”.

Ra tio le gis ci szy wy bo r czej mo ¿ na wy wo dziæ z po stu la tu, ¿e tak jak pa r tie
po li ty cz ne i kan dy da ci po trze buj¹ cza su na za pre zen towa nie swo jej ofe r ty po -
li ty cz nej i prze ko na nie do niej jak naj wiê kszej li cz by oby wa te li, tak samo
wy bo r cy po trze buj¹ cza su na spo ko j ne i mery to ry cz ne za po zna nie siê z t¹
ofert¹ oraz wy pra co wa nie prze my œla nej de cy zji wy bo r czej. Wy ni ka to wprost
z isto ty wy bo rów, pe³ni¹cych cen traln¹ fun kcjê w de mo kra cji po œred niej, któ -
rych ce lem jest wy³onie nie po li ty cz nych re pre zen tan tów spo³ecze ñ stwa i prze -
nie sie nie na nich le gi ty ma cji do wy ko ny wa nia w³adzy w imie niu ludu
(bêd¹cego fo r ma l nym su we re nem). Pro ce du ra wy bo r cza oraz – z pun ktu
wi dze nia wy bo r cy – naj wa¿ nie j szy jej ele ment, czy li akt g³oso wa nia, ura staj¹
do ran gi wy da rzeñ o du ¿ym zna cze niu. Je œli de cy zja wy bo r cza ma tak fun da -
men tal ne zna cze nie nie ty l ko dla po szcze gó l nych jed no stek, ale ta k ¿e dla ca³ej 
wspól no ty po li ty cz nej (bo de cy du je o przysz³oœci tej wspól no ty), to na le ¿a³oby
ocze ki waæ, ¿e nie bê dzie ona po dej mo wa na po cho p nie, wy³¹cz nie na pod sta wie 
in for ma cji po zy ska nych w wa run kach si l nej pre sji zwi¹za nej z wy sok¹ in ten -
syw no œci¹ ry wa li za cji po li ty cz nej w okre sie po prze dzaj¹cym wy bo ry.

Po trze bê swo i ste go te m pus ad de li be ran dum, jaki zda niem opi niuj¹cych za -
pe w nia ci sza wy bo r cza, po twier dzaj¹ wnio ski z ba dañ pro wa dzo nych przez
Eli sa beth Noel le- Ne u mann2, któ ra na pod sta wie li cz nych ob se r wa cji sfo r -
mu³owa³a te o riê spi ra li mi l cze nia, t³umacz¹c¹ zja wi sko „przep³ywów osta t niej 
chwi li” do ko nuj¹cych siê wœród ele kto ra tu tu¿ przed g³oso wa niem. Wy bo r cy
nie maj¹cy w pe³ni spre cy zo wa nych pre fe ren cji po li ty cz nych (wy bo r cy nie -
zde cydo wa ni) wy ka zuj¹ ten den cjê do odk³ada nia do sa me go ko ñ ca de cy zji
o tym, na kogo bêd¹ g³oso waæ. Nie mog¹c siê zde cy do waæ, po szu kuj¹
przes³anek, któ re u³atwi¹ im pod jê cie de cy zji lub zra cjo na li zuj¹ jej zal¹¿ki,
w poza mery tory cz nych in fo r ma cjach, ta kich jak opi nie in nych osób. Wy bo r cy 
nie zde cydo wa ni sta no wi¹ naj bar dziej la biln¹ czêœæ ele kto ra tu i z tego po wo du
s¹ zwy kle wa ¿ nym ce lem za bie gów mar ke tin go wych. Mo ¿ li woœæ sto so wa nia
dzia³añ per swa zy j nych wy ko rzy stuj¹cych li cz ne na rzê dzia so cjo tech nicz ne,
a ta k ¿e at mo s fe ra two rzo na przez son da ¿e przed wy bo r cze (zw³asz cza pod ko -
niec ka m pa nii), mog¹ pro wa dziæ do spo rych prze su niêæ w ob rê bie 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.

Ce lem ci szy wy bo r czej jest prze de wszy stkim za pe w nie nie oby wa te lom
mo ¿ li wo œci osta te cz ne go i spo ko j ne go prze my œle nia swo jej de cy zji wy bo r -
czej w at mo s fe rze wo l nej od per swa zyj ne go na ci sku ka m pa nii wy bo r czej
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i ele men tu po zna w cze go, a ta k ¿e su ge stii i na ci sków spo³ecz nych two rzo nych
(œwia do mie lub nie œwia do mie) przez pub li ko wa nie przed wy bo r czych ba dañ
opi nii pu b li cz nej. Po zwa la to uwo l niæ siê od agre sy w ne go prze ka zu re kla mo -
we go, jaki do mi nu je pod czas ka m pa nii i ata ku je wy bo r cê ze wszy stkich stron.
Okres ci szy wy bo r czej s³u¿y rów nie¿ pod mio tom po li ty cz nym do ob ni ¿e nia
po zio mu zaan ga ¿o wa nia i ry wa li za cji po li ty cz nej, któ ra za rów no od stro ny
psy cho logi cz nej, jak i po li ty cz nej jest dla kan dy da tów bar dzo wy cze r puj¹ca.
Ci sza wy bo r cza mo¿e byæ te¿ post rze ga na jako wa ¿ ny dla de mo kra cji ry tua³
po li ty cz ny, umo ¿ li wiaj¹cy od po wied nie przy go to wa nie siê kan dy da tów i wy -
bo r ców do naj wa¿ niej sze go wy da rze nia ka ¿ dych wy bo rów, ja kim jest akt
g³oso wa nia. Jest to swo i ste „œwiê to de mo kra cji”, kie dy w pra kty ce re a li zu je
siê i urze czy wi st nia w³adzê na ro du. Okres ocze ki wa nia miê dzy za ko ñ czon¹
w³aœ nie bez po œred ni¹ ry wa li zacj¹ wy borcz¹ kan dy da tów a uja w nie niem de cy -
zji ludu s³u¿y nie ty l ko wy ci sze niu i uspo ko je niu siê kan dy da tów i wy bo r ców,
ale ta k ¿e pod kre œla wagê i wyj¹tko woœæ roz strzy g niê cia.

Nor ma ty w na treœæ ci szy wy bo r czej

Pod sta wow¹ treœæ tego po jê cia mo ¿ na wy czy taæ z prze pi sów pra wa. Po rów -
na nie po szcze gó l nych or dy na cji wy bo r czych i dwóch ustaw refe ren da l nych
wska zu je na bli skie po do bie ñ stwo prze pi sów do tycz¹cych ci szy wy bo r czej.
We wszy stkich tych usta wach za pi sa no, ¿e ka m pa nia wy bo r cza lub ka m pa nia
refe ren da l na ule ga za ko ñ cze niu na 24 go dzi ny przed dniem g³oso wa nia3,
a w or dy na cji par la men tar nej, sa morz¹do wej i do Pa r la men tu Euro pe j skie go
przy jê to, ¿e agi ta cjê wy borcz¹ (re fe ren daln¹) pro wa dzi siê w okre sie ka m pa nii 
wy bo r czej (refe ren da l nej) w fo r mach, w cza sie i w mie j s cach okre œlo nych
ustaw¹4. Usta wy jed no li cie sta no wi¹, ¿e od za ko ñ cze nia ka m pa nii wy bo r -
czej a¿ do za ko ñ cze nia g³oso wa nia jest za bro nio ne zwo³ywa nie zgro ma dzeñ,
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3 Zob.: art. 76b ust. 2 usta wy z dnia 27 wrze œ nia 1990 roku o wy bo rze Pre zy den ta Rze czpo -
spo li tej Pol skiej (tekst jed no li ty Dz.U. z 2000 r. nr 47, poz. 544 ze zm.) – na zy wa nej da lej
ustaw¹ o wy bo rze Pre zy den ta; art. 65 ust. 1 usta wy z dnia 16 li pca 1998 roku Or dy na cja wy bo r -
cza do rad gmin, rad po wia tów i se j mi ków wo je wództw (tekst jed no li ty Dz.U. z 2003 r. nr 159,
poz. 1547 ze zm.) – na zy wa nej da lej or dy nacj¹ sa morz¹dow¹; art. 85 ust. 1 usta wy z dnia
12 kwie t nia 2001 roku Or dy na cja wy bo r cza do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na tu
Rze czypo spo li tej Pol skiej (tekst jed no li ty Dz.U. z 2007 r. nr 190, poz. 1360 ze zm.) – na zy wa -
nej da lej or dy nacj¹ pa r la men tarn¹; art. 73 ust. 1 usta wy z dnia 23 sty cz nia 2004 roku Or dy na cja
wy bor cza do Pa r la men tu Euro pe j skie go (Dz.U. z 2004 r. nr 25, poz. 219 ze zm.) – na zy wa nej
da lej or dy nacj¹ wy borcz¹ do Pa r la men tu Euro pe j skie go; art. 38 usta wy z dnia 14 ma r ca 2003 roku
o re fe ren dum ogól no kra jo wym (Dz.U. z 2003 r. nr 57, poz. 507 ze zm.); art. 29 ust. 1 usta wy
z dnia 15 wrze œ nia 2000 roku o re fe ren dum lo ka l nym (Dz.U. z 2000 r. nr 88, poz. 985 ze zm.).

4 Art. 65 ust. 1b or dy na cji sa morz¹do wej; art. 85 ust. 3 or dy na cji par la men tar nej; art. 73
ust. 3 or dy na cji wy bo r czej do Pa r la men tu Euro pe j skie go.



orga ni zo wa nie po cho dów i ma ni fe sta cji, wyg³asza nie prze mó wieñ, roz da wa -
nie ulo tek, a ta k ¿e pro wa dze nie w inny spo sób agi ta cji na rzecz kan dy da tów
i list kan dy da tów5, pro wa dze nia w inny spo sób ka m pa nii refe ren da l nej6

lub agi ta cji w zwi¹zku z re fe ren dum7. Jed no li ty jest rów nie¿ za kaz po da wa nia
do wia do mo œci pu b li cz nej – od za ko ñ cze nia ka m pa nii wy bo r czej a¿ do za -
ko ñ cze nia g³oso wa nia – wy ni ków przed wy bo r czych ba dañ (son da ¿y) opi nii
pu b li cz nej do tycz¹cych prze wi dy wa nych za cho wañ wy bo r czych i wy ni ku
wy bo rów8. Choæ nie we wszy stkich or dy na cjach za ka zem tym ex pres sis ver -
bis ob jê to po da wa nie do pu b li ka cji son da ¿y wy bo r czych prze pro wa dzo nych
w dniu g³oso wa nia9, to niew¹tpli wie za kaz taki ist nie je w ka ¿ dych wy bo rach.
Po wy ¿szy przegl¹d prze pi sów wska zu je na to, ¿e za gad nie nia do tycz¹ce ci szy
wy bo r czej (refe ren da l nej) s¹ w po szcze gó l nych usta wach ure gu lo wa ne w za -
sa dzie jed no li cie, zw³asz cza w aspe kcie przed mio tu re gu la cji. Do strze ga l ne
ró ¿ ni ce albo s¹ oczy wi œcie uza sa d nio ne (na przyk³ad agi ta cja na rzecz kan dy -
da tów, agi ta cja na rzecz kan dy da tów i list kan dy da tów, agi ta cja w zwi¹zku
z re fe ren dum), albo te¿ ró ¿ ni ca w se man ty cz nej tre œci prze pi su nie sta no wi
za ra zem ró ¿ ni cy mery to ry cz nej (na przyk³ad wy ra ¿o ny ex pres sis ver bis lub
ty l ko im p li ci te za kaz po da wa nia do wia do mo œci wy ni ków son da ¿y wy bo r -
czych prze pro wa dzo nych w dniu g³oso wa nia).

Za cho wa nia na ru szaj¹ce ci szê wy borcz¹

We wszy stkich wy mie nio nych or dy na cjach wy bo r czych i usta wach refe -
ren da l nych usta wo da w ca wprost wska zu je za cho wa nia za bro nio ne w okre sie
ci szy wy bo r czej, sta no wi¹c, ¿e jest za bro nio ne zwo³ywa nie zgro ma dzeñ,
orga ni zo wa nie po cho dów i ma ni fe sta cji, wyg³asza nie prze mó wieñ, roz da wa -
nie ulo tek, pro wa dze nie w inny spo sób agi ta cji na rzecz kan dy da tów i list kan -
dy da tów10, a ta k ¿e pro wa dze nie w inny spo sób ka m pa nii refe ren da l nej11 lub
agi ta cji w zwi¹zku z re fe ren dum12. Niew¹tpli wie za mia rem usta wo da w cy by³o 

20 Anna Fry drych, Bart³omiej Mi cha lak, Ma rek So b czyk

5  Art. 77 ust. 1 usta wy o wy bo rze Pre zy den ta; art. 65 ust. 3 or dy na cji sa morz¹do wej; art.
87 ust. 1 or dy na cji par la men tar nej.

6  Art. 39 ust. 1 usta wy o re fe ren dum ogól no kra jo wym.
7  Art. 29 ust. 3 usta wy o re fe ren dum lo ka l nym.
8  Art. 76c usta wy o wy bo rze Pre zy den ta; art. 68 or dy na cji sa morz¹do wej; art. 86 or dy na cji 

par la men tar nej; art. 32 usta wy o re fe ren dum lo ka l nym; art. 41 ust. 1 usta wy o re fe ren dum ogól -
no kra jo wym.

9  Za strze ¿e nia ta kie go nie za wie ra art. 86 or dy na cji par la men tar nej i art. 77 or dy na cji wy -
bo r czej do Pa r la men tu Euro pe j skie go.

10  Art. 77 ust. 1 usta wy o wy bo rze Pre zy den ta; art. 65 ust. 3 or dy na cji sa morz¹do wej; art.
87 ust. 1 or dy na cji par la men tar nej.

11  Art. 39 ust. 1 usta wy o re fe ren dum ogól no kra jo wym.
12  Art. 29 ust. 3 usta wy o re fe ren dum lo ka l nym.



ob jê cie za ka zem po dej mo wa nia wszy stkich czyn no œci, któ re sta no wi¹ agi ta -
cjê na rzecz kan dy da tów albo list kan dy da tów lub te¿ agi ta cjê w zwi¹zku z re -
fe ren dum. Za wa r te w prze pi sach wy li cze nie (zwo³ywa nie zgro ma dzeñ,
orga ni zo wa nie po cho dów i ma ni fe sta cji, wyg³asza nie prze mó wieñ, roz da wa -
nie ulo tek) od zwie rcie d la je dy nie naj bar dziej ty po we i wy stê puj¹ce naj po -
wszech niej za cho wa nia, któ re s¹ za bro nio ne w tra kcie ci szy wy bo r czej.
Klu czo we zna cze nie dla in ter pre ta cji prze pi su ma za tem sfo r mu³owa nie „pro -
wa dze nie w in ny spo sób agi ta cji”, wska zuj¹ce na sze ro ki, nie okre œlo ny jed -
noz na cz nie ka ta log za cho wañ za bro nio nych, jed no cze œ nie jed nak wy ra ¿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.

Zda niem opi niuj¹cych pod sta wo we zna cze nie dla wyk³adni cy to wa nej re gu -
la cji ma samo po jê cie „agi ta cja”. W zna cze niu s³ow ni ko wym te r min „agi ta cja”
oz na cza pro pa go wa nie okre œlo nych pogl¹dów, idei, hase³ w celu po wiê k sze -
nia gro na zwo len ni ków da nej spra wy, a prze de wszy stkim w celu uzy ska nia
apro ba ty spo³ecz nej (wy mie r nej w g³osach wy bo r ców) dla dzia³al no œci po li ty -
ka, pa r tii czy rz¹du13. Z oczy wi s tych wzglê dów okre œle nie to nie pod da je siê
for ma l ne mu zde fi nio wa niu, ale w do ktry nie i orze cz ni c twie po dej mu je siê
pró by do pre cyzo wa nia jego zna cze nia. Agi ta cja jest dzia³al no œci¹ pro pa gan -
dow¹, po dej mo wan¹ z za mia rem prze ko ny wa nia, zjed ny wa nia zwo len ni ków
dla da nej spra wy lub wy ni kaj¹c¹ z chê ci dys kre dy ta cji prze ciw ni ków14.
W prze pi sach or dy na cji wy bo r czych nie cho dzi jed nak o jak¹ko l wiek fo r mê
agi tacji, lecz je dy nie o agi ta cjê na rzecz kan dy da tów i list kan dy da tów. Pod -
sta wo we zna cze nie dla wyk³adni prze pi sów ma wiêc cel agi ta cji, któ rym jest
po zy ska nie wiê kszej li cz by g³osów i uzy ska nie le p sze go wy ni ku w wy bo rach
przez promowania kan dy da ta lub li sty kan dy da tów, a ta k ¿e – co raz czê st sze
w pra kty ce – dys kre dyto wa nie kontr kan dy da ta albo kon ku ren cyj nej li sty. Po -
do b nie agi tacj¹ re fe ren daln¹ jest pre zen to wa nie swo je go sta no wi ska w spra -
wie pod da nej re fe ren dum w celu nak³onie nia upra w nio nych do g³oso wa nia
do po pa r cia tego sta no wi ska, a w kon se k wen cji – do uzy ska nia okre œlo ne go
wy ni ku re fe ren dum. Do ko nuj¹c wyk³adni prze pi sów, na le ¿y mieæ na wzglê -
dzie ten w³aœ nie cel agi ta cji. W pe³ni za sad ne jest za tem pos³ugi wa nie siê po jê -
ciem „agi ta cja wy bo r cza”, pod któ rym ro zu mie siê ze spó³ dzia³añ ko mi te tów
wy bo r czych i pa r tii po li ty cz nych ukie run ko wa nych na zjed ny wa nie zwo len -
ni ków dla swo ich idei i pro gra mów oraz na po pa r cie dla swo ich kan dy da tów
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13  Po da je my za S³ow ni kiem wspó³cze s ne go jê zy ka pol skie go, red. B. Du naj, Kra ków 2000
[has³o: agi ta cja].

14  Po sta no wie nie S¹du Ape lacy j ne go w Bia³ym sto ku z dnia 10 li sto pa da 2006 r., I ACz
872/06; J. So b czak, Pra wo pra so we, Wa r sza wa 2008, uwa ga 18. do art. 12.



ubie gaj¹cych siê o man dat wy bo r czy15, pro pa go wa nie hase³ i pro gra mów
wy bo r czych oraz nak³ania nie wy bo r ców do od da nia g³osu na dany ko mi tet
wy bo r czy lub kon kre t ne go kan dy da ta16. Naj ogó l niej mo ¿ na wiêc stwier dziæ,
¿e agi ta cja do ty czy wszy stkich dzia³añ, któ re mog¹ spo wo do waæ od mien ny
spo sób od da nia g³osu17.

W okre sie ci szy wy bo r czej za bro nio ne s¹ za cho wa nia, któ re maj¹ do pro wa -
dziæ do po zy ska nia po pa r cia dla kan dy da ta lub li sty kan dy da tów, in ny mi
s³owy – dzia³ania, któ rych ce lem jest wy wa r cie wp³ywu na wy bo r cê,
aby od da³ g³os o okre œlo nej tre œci. Zda niem opi niuj¹cych w po jê ciu agi ta cji
wy bo r czej lub te¿ w usta wo wej fo r mu le „pro wa dze nia w inny spo sób agi ta cji
na rzecz kan dy da tów i list kan dy da tów” nie mieszcz¹ siê ta kie za cho wa nia,
któ rych ce lem nie jest po zy ska nie g³osu wy bo r cy na rzecz okre œlo ne go kan dy -
da ta lub okre œlo nej li sty kan dy da tów.

W orze cz ni c twie i do ktry nie pod da no oce nie nie któ re wy stê puj¹ce w pra k ty -
ce pro ble my na ru szeñ ci szy wy bo r czej. Mo ¿ na uz naæ, ¿e pa nu je zgo da co do
tego, ¿e w okre sie ci szy wy bo r czej nie wol no wy wie szaæ pla ka tów, roz no siæ
ulo tek, wy da waæ no wych pu b li ka cji pra so wych, umie sz czaæ w In ter ne cie tre œci
o cha ra kte rze agi ta cji wy bo r czej18. Mo ¿ na rów nie¿ przyj¹æ, ¿e pa nu je zgo da co
do tego, ¿e za kaz ten nie obe j mu je pla ka tów wy wie szo nych wcze œ niej, a ta k ¿e
in fo r ma cji agi ta cy j nych i son da ¿o wych w pra sie lub za mie sz czo nych na stro -
nach in ter ne to wych przed cisz¹ wy borcz¹ – ma te ria³y te nie musz¹ byæ usu wa ne 
w dniu ob jê tym za ka zem pro wa dze nia agi ta cji wy bo r czej19. Po do b nie nie na ru -
sza ci szy wy bo r czej ta kie za cho wa nie, gdy na przyk³ad wy da nie ga ze ty ma datê
pó Ÿ niejsz¹ (z okre su ci szy wy bo r czej), ale rze czy wi œcie ga ze ta ta jest roz po -
wszech nia na wcze œ niej, czy li w tra kcie trwa nia ka m pa nii. De cy du je tu taj chwi la 
po da nia in fo r ma cji do pu b li cz nej wia do mo œci. Fakt, ¿e okre œlo na ga ze ta jest
sprze da wa na rów nie¿ w okre sie ci szy wy bo r czej, nie ma zna cze nia20.

W oce nie Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej prze mie sz cza nie siê po ja z dów,
na któ rych umie sz czo no wy bo r cze ma te ria³y agi ta cy j ne, jest tra kto wa ne jako
akty w na fo r ma agi ta cji i na ru sze nie za ka zu za wa r te go w art. 87 ust. 1 Or dy na -
cji wy bo r czej do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li -
tej Pol skiej21.

22 Anna Fry drych, Bart³omiej Mi cha lak, Ma rek So b czyk

15  F. Ry marz, [w:] K.W. Cza p li cki, B. Da u ter, A. Ki sie le wicz, F. Ry marz, Sa morz¹dowe
pra wo wy bo r cze. Ko men tarz, Wa r sza wa 2006, uwa ga 2. do art. 65.

16  A. ¯uko wski, Sy stem wy bo r czy do Se j mu i Se na tu, Wa r sza wa 2004, s. 115.
17  P. Uziêb³o, Usta wa o re fe ren dum lo ka l nym. Ko men tarz, Wa r sza wa 2008, uwa ga 1. do

art. 29.
18  F. Ry marz, [w:] Sa morz¹dowe pra wo..., op. cit., uwa ga 13. do art. 65.
19  Ibi dem; B. Da u ter, [w:] Sa morz¹dowe pra wo..., op. cit., uwa ga 6. do art. 202a.
20  B. Da u ter, [w:] Sa morz¹dowe pra wo..., op. cit., uwa ga 6. do art. 202a.
21  Wy ja œ nie nie Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej z dnia 2 paŸ dzie r ni ka 2007 r. w spra wie

ka m pa nii wy bo r czej pro wa dzo nej na po ja z dach (ZPOW-503-50/07).



Do spo ty ka nych w pra kty ce za cho wañ na ru szaj¹cych ci szê wy borcz¹ na le -
¿y ponad to za li czyæ roz sy³anie SMS-ów lub wia do mo œci poczt¹ ele ktro niczn¹
z proœb¹ albo z za chêt¹ do g³oso wa nia na okre œlo ne go kan dy da ta, umie sz cza -
nie no wych tre œci na ist niej¹cych stro nach in ter ne to wych o cha ra kte rze agi ta -
cy j nym, two rze nie no wych stron in ter ne to wych o ta kim cha ra kte rze,
pro wa dze nie sond in ter ne to wych, pub li ko wa nie wpi sów na fo rum in ter ne to -
wym o ta kiej tre œci, emi sjê spo tów re kla mo wych na ryn ku mia sta. Za za cho -
wa nie nie pod daj¹ce siê jed noz na cz nej oce nie trze ba uz naæ udzia³ kan dy da ta
w uro czy sto œciach pa trio ty cz nych w dniu œwiê ta na ro do we go przy pa daj¹cego
w so bo tê przed nie dzie l nym g³oso wa niem, co nast¹pi³o na przyk³ad 11 li sto pa -
da 2006 roku. Udzia³ sam w so bie nie na ru sza ci szy wy bo r czej, po do b nie
bez za sad ny by³by za kaz wyg³asza nia prze mó wieñ przez kan dy da tów
pe³ni¹cych fun kcje pu b li cz ne, co mog³oby ponad to ra ziæ sztu cz no œci¹ w sy -
tu a cji, gdy ta kie prze mó wie nie by³oby ocze ki wa ne. Nie zmie nia to oczy wi œcie 
fa ktu, ¿e wyg³asza ne przez oso bê pu b liczn¹ prze mó wie nie nie po win no za wie -
raæ tre œci o cha ra kte rze agi ta cy j nym.

Szcze gó l ne za sa dy do tycz¹ za cho wa nia ci szy wy bo r czej w mie j s cu g³oso -
wa nia, czy li w lo ka lu wy bo r czym. W lo ka lu wy bo r czym i na te re nie bu dyn ku,
w któ rym zna j du je siê lo kal wy bo r czy, nie mog¹ siê zna j do waæ pla ka ty i na pi -
sy o cha ra kte rze agi ta cy j nym (na wet te wy wie szo ne przed dniem g³oso wa nia), 
nie mo¿e byæ rów nie¿ pro wa dzo na w in nej fo r mie (na przyk³ad dŸwiê ko wej,
wi zu a l nej) ja ka ko l wiek agi ta cja wy bo r cza22. Cz³on ko wie ko mi sji i mê ¿o wie
za ufa nia nie mog¹ swo im za cho wa niem eks po no waæ przy nale ¿ no œci po li ty cz -
nej, w tym rów nie¿ u¿y waæ ele men tów ubio ru po wszech nie ko ja rzo nych
z okre œlon¹ pa r ti¹ lub or ga ni zacj¹ (na przyk³ad kra wat, opa ska), sta no wi to bo -
wiem fo r mê agi ta cji23. Na wet wie l koœæ i uk³ad gra fi cz ny iden tyfi ka to rów
przy pi na nych mê ¿om za ufa nia nie mo¿e byæ zró ¿ ni co wany w ta kim sto p niu,
¿eby wy bo r cy mo gli to uz naæ za ele ment agi ta cji wy bo r czej24. Za bro nio ne jest
ta k ¿e na ma wia nie wy bo r ców w lo ka lu wy bo r czym do g³oso wa nia na okre œlo -
ne go kan dy da ta25.

Wa r to w tym mie j s cu wska zaæ za cho wa nia, któ re nie na ru szaj¹ ci szy wy bor -
czej. Nie po win no bu dziæ w¹tpli wo œci, ¿e na ru sze niem ci szy wy bo r czej nie
jest wy ko na nie po sta no wieñ s¹du w spra wach do tycz¹cych roz po wszech nia -
nia nie pra wdzi wych wia do mo œci26. Przy jê cie prze ciw ne go pogl¹du zna cz nie
os³abi³oby ochro nê dóbr oso bi s tych w pra wie wy bo r czym.
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22  F. Ry marz, [w:] Sa morz¹dowe pra wo..., op. cit., uwa ga 1. do art. 48.
23  Ibi dem, uwa ga 2. do art. 48.
24  Ibi dem, uwa ga 9. do art. 43.
25  Po sta no wie nie S¹du Naj wy ¿sze go z dnia 12 li sto pa da 2001 r., III SW 84/01.
26  F. Ry marz, [w:] Sa morz¹dowe pra wo..., op. cit., uwa ga 3. do art. 73.



Og³osze nie przez Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹ za ko ñ cze nia ci szy wy bo r -
czej przed za ko ñ cze niem g³oso wa nia w ob wo do wych ko mi sjach wy bo r czych
poza gra ni ca mi kra ju nie oz na cza na ru sze nia art. 86 or dy na cji par la men tar -
nej27. Spra wa, na pod sta wie któ rej S¹d Naj wy ¿szy sfo r mu³owa³ cy to wa ny
pogl¹d, do ty czy³a pro te stu za rzu caj¹cego Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej
przed wcze s ne wy da nie ko mu ni ka tu o za ko ñ cze niu ci szy wy bo r czej i tym
sa mym umo ¿ li wie nie me diom po da nie do wia do mo œci wy ni ków przed wy bo r -
czych son da ¿y opi nii pu b li cz nej, za nim je sz cze zo sta³o za ko ñ czo ne g³oso wa -
nie w Du b li nie w wy bo rach par la men tar nych w 2007 roku. W uza sad nie niu
po sta no wie nia S¹d Naj wy ¿szy stwier dzi³, ¿e tego ro dza ju za rzut nie mo¿e sta -
no wiæ pod sta wy pro te stu wy bo r cze go, po nie wa¿ nie mie œci siê w usta wo wym
ka ta lo gu pod staw pro te stu, nie do ty czy bo wiem ¿ad ne go prze stê p stwa prze -
ciw ko wy bo rom, pena li zo wa nym w art. 248–251 ko de ksu ka r ne go, nie jest te¿ 
na ru sze niem prze pi sów do tycz¹cych g³oso wa nia lub usta la nia wy ni ków
g³oso wa nia i wy ni ków wy bo rów. Ponad to g³oso wa nie od by wa siê wed³ug za -
sa dy tery to rial no œci, co obe j mu je ta k ¿e go dzi ny g³oso wa nia – za kaz po da wa -
nia do wia do mo œci pu b li cz nej wstê p nych son da ¿o wych wy ni ków wy bo rów
(opa r tych na me l dun kach o czê œcio wych re zu l ta tach wy bo rów, sporz¹dza nych 
na pod sta wie wy ni ków zbie ra nych przez an kie te rów prze pro wa dzaj¹cych wy -
wia dy z wy bo r ca mi opu sz czaj¹cymi lo ka le wy bo r cze) obo wi¹zuje do cza su
za ko ñ cze nia ci szy wy bo r czej w Pol sce.

Na ru sze nia ci szy wy bo r czej nie sta no wi foto gra fo wa nie siê wy bo r ców
z od kryt¹ i za kre œlon¹ kart¹ do g³oso wa nia28.

Ka m pa nie spo³ecz ne na rzecz zwiê ksze nia par ty cy pa cji
wy bo r czej

Pro ble mem wy ma gaj¹cym szcze gó l ne go roz wa ¿e nia jest dopu sz cza l noœæ
pro wa dze nia w okre sie ci szy wy bo r czej tzw. ka m pa nii pro frek wency j nej, czy li
ka m pa nii spo³ecz nej maj¹cej na celu za chê ce nie wy bo r ców do wziê cia udzia³u 
w g³oso wa niu i tym sa mym zwiê ksze nie par ty cy pa cji wy bo r czej. Wœród
dzia³añ pro wadz¹cych do pod nie sie nia fre k wen cji wy bo r czej wy ró ¿ nia siê
ka m pa nie info rma cy j ne i ka m pa nie pro mo cy j ne (mo ty wa cyj ne). Ce lem ka m -
pa nii info rma cy j nej jest wy ja œ nie nie: kto mo¿e g³oso waæ, jak po ten cja l ny wy -
bo r ca po wi nien siê za re je stro waæ (je œli jest to wy ma ga ne), kie dy od bê dzie siê
g³oso wa nie, jak d³ugo bê dzie ono trwa³o, w ja kich go dzi nach bêd¹ otwa r te

24 Anna Fry drych, Bart³omiej Mi cha lak, Ma rek So b czyk

27  Po sta no wie nie S¹du Naj wy ¿sze go z dnia 28 li sto pa da 2007 r., III SW 52/07 (OSNP
2008, nr 15–16, poz. 245).

28  Uchwa³a S¹du Naj wy ¿sze go z dnia 7 li pca 2003 r., III SW 120/03 (OSNP 2004, nr 1,
poz. 20).



lo ka le wy bo r cze, a ta k ¿e w jaki spo sób po pra w nie od daæ g³os29. Ka m pa nie
pro mo cy j ne s¹ ka m pa nia mi mo ty wuj¹cymi, wy ja œ niaj¹ bo wiem po wo dy, dla
któ rych wy bo r cy po win ni ucze st ni czyæ w g³oso wa niu30. Dopu sz cza l noœæ ka -
m pa nii info rma cy j nej w cza sie ci szy wy bo r czej nie bu dzi w¹tpli wo œci, dla te go 
przed mio tem da l szych roz wa ¿añ bê dzie ka m pa nia pro mo cy j na.

Do ka m pa nii pro mo cy j nych opi niuj¹cy za li czaj¹ ka m pa niê spo³eczn¹
„Zmieñ kraj. IdŸ na wy bo ry”, prze pro wa dzon¹ w zwi¹zku z wy bo ra mi par la -
men tar nymi 21 paŸ dzie r ni ka 2007 roku. Ba da nia son da ¿o we wy ka za³y, ¿e
ka m pa nia ta wy war³a wp³yw na sto pieñ par ty cy pa cji wy bo r czej – 4,5% re s -
pon den tów poda³o, ¿e ka m pa nia ta prze ko na³a ich i zde cy do wa³a o ich udzia le
w wy bo rach, a ko le j ne 16% ba da nych przy z na³o, ¿e ka m pa nia ta za chê ci³a ich
do udzia³u w wy bo rach31. Dane te sk³aniaj¹ do po sta wie nia py ta nia o dopu sz -
cza l noœæ pro wa dze nia ka m pa nii pro frek wency j nej w okre sie ci szy wy bo r czej.

 Zda niem opi niuj¹cych ka m pa nia za chê caj¹ca do udzia³u w g³oso wa niu jest
do zwo lo na w okre sie ci szy wy bo r czej, pod wa run kiem jed nak, ¿e nie nosi zna -
mion agi ta cji wy bo r czej, ina czej mówi¹c – nie ma na celu po zy ska nia g³osów
wy bo r ców na rzecz okre œlo ne go kan dy da ta lub li sty kan dy da tów, czy li
jest ne u tra l na. Samo ty l ko za chê ca nie do wziê cia udzia³u w g³oso wa niu nie
sta no wi je sz cze za bro nio nej przez usta wê agi ta cji na rzecz kan dy da ta i li sty
kan dy da tów. Wyk³ad nia jê zy ko wa cy to wa nych wy ¿ej prze pi sów prze ma wia 
prze ciw ko ich za sto so wa niu w sy tu a cjach in nych ni¿ agi ta cja na rzecz kan -
dy da ta i li sty kan dy da tów. Z ko lei ¿a den prze pis obo wi¹zuj¹cych or dy na cji
wy bo r czych nie prze ma wia za tym, aby za kres za bro nio nych za cho wañ roz -
ci¹gn¹æ poza ob szar agi ta cji na rzecz kan dy da ta i li sty kan dy da tów (wyk³ad -
nia sy ste mo wa). Za chê ca nie do ucze st ni c twa w g³oso wa niu nie utrud nia
wy bo r com pod jê cia de cy zji o tym, na kogo od dadz¹ swój g³os, nie na ru sza
za tem pod sta wo we go celu ci szy wy bo r czej. Ar gu ment ten prze ma wia prze -
ciw zbyt roz leg³emu sto so wa niu re le wan t nych przepisów.

Przyk³adem ka m pa nii pro frek wency j nej nie bêd¹cej agi tacj¹ wy borcz¹ s¹
wska zy wa ne w li te ra tu rze ka m pa nie o na stê puj¹cej tre œci prze ka zu: „Twój
g³os to two je zda nie”, „Po li ty ka ma wp³yw na Cie bie, wiêc za an ga ¿uj siê”,
„Twój g³os ma zna cze nie”, „Obo wi¹zkiem i pra wem ka ¿ de go oby wa te la jest
g³oso waæ”, „G³oso wa nie jest cool”32, „G³osu jê, wiêc je stem”, „G³osuj, bo po -
wi nie neœ”. Cy to wa ne prze ka zy za wie raj¹ ne u traln¹ treœæ i sta no wi¹ je dy nie
za chê tê do udzia³u w g³oso wa niu, nie mog¹ byæ zatem odczytane jako wyraz
agitacji wyborczej.
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Zda niem opi niuj¹cych dla oce ny dopu sz czal no œci ka m pa nii w okre sie ci szy 
wy bo r czej ma zna cze nie nie ty l ko jej fo r ma i treœæ prze ka zu, ale ta k ¿e pod miot 
bêd¹cy jej orga ni za to rem. Pro wadz¹cy ka m pa niê nie po wi nien w œwia do mo -
œci od bio r ców ko ja rzyæ siê z okre œlon¹ opcj¹ po li tyczn¹ lub da nym œwia to -
pogl¹dem, a przez to cho æ by po œred nio z kon kre t nym ko mi te tem wy bo r czym.
£atwo so bie wy ob ra ziæ ne u tra l ny w tre œci prze kaz ka m pa nii, pro wa dzo nej jed -
nak przez uja w niaj¹cy swoj¹ to ¿ sa moœæ pod miot zaan ga ¿o wa ny po li ty cz nie.
Po zo r nie ne u tra l na za chê ta do udzia³u w g³oso wa niu nie mo¿e – cho æ by
po œred nio i na wet w sposób nie do ko ñ ca uœwia do mio ny przez od bio r ców –
sta no wiæ za ra zem za chê ty do g³oso wa nia na kon kre t ne go kan dy da ta. W ta kim
wypa d ku ka m pa nia tra ci przy miot ka m pa nii wy³¹cz nie pro frek wency j nej
i sta je siê agi tacj¹ wy borcz¹. Mo¿e to sta no wiæ pro blem, je œli or ga ni za cja
po zarz¹dowa pro wadz¹ca ka m pa niê jest post rze ga na jed no cze œ nie jako
antyrz¹dowa lub je œli jest przed sta wia na w ten spo sób w me diach przy chy l -
nych pa r tii rz¹dz¹cej. Przyk³adem tego mo¿e byæ s³owa cka ka m pa nia OK.98,
pro wa dzo na pod czas wy bo rów par la men tar nych w 1998 roku, któ rej
dzia³acze w me diach przy chy l nych rz¹dowi Vla di mi ra Me czia ra byli pre zen -
to wa ni jako wy wro to w cy i wro go wie kra ju33. Zda niem opi niuj¹cych, je œli
zaan ga ¿o wa nie po li ty cz ne pro wadz¹cego ka m pa niê jest do strze ga l ne, pod -
miot taki po wi nien za prze staæ ka m pa nii w okre sie ci szy wy bo r czej. Nie ma
oczy wi œcie ¿ad nych prze szkód, aby pod miot taki pro wa dzi³ ka m pa niê czê -
œcio wo pro fre k wen cyjn¹, czê œcio wo o cha ra kte rze agi ta cy j nym w okre sie
ka m pa nii wy bo r czej.

Opo wia daj¹c siê ogó l nie za dopu sz czal no œci¹ ka m pa nii pro frek wency j nej,
opi niuj¹cy za uwa ¿aj¹ dwa pro ble my. Pie r wszy do ty czy ob se r wa cji, ¿e wy ¿sza 
par ty cy pa cja wy bo r cza sprzy ja okre œlo ne mu kan dy da to wi lub ko mi te to wi
wy bo r cze mu, z ko lei ni ¿ sza – in ne mu kan dy da to wi lub in ne mu ko mi te to wi
wy bo r cze mu. Opi niuj¹cy nie prze pro wa dzi li w³as nych ba dañ em pi ry cz nych
we ry fi kuj¹cych po wy¿sz¹ tezê, nie mniej na po trze by ni nie j szej eks per ty zy
zak³adaj¹, ¿e jest ona upraw dopo dob nio na. Wska zuj¹ na to ba da nia prze pro -
wa dzo ne po wspo mnia nej wy ¿ej ka m pa nii „Zmieñ kraj. IdŸ na wy bo ry”, choæ
wp³yw tej ka m pa nii nie przes¹dzi³ o tym, kto wy gra³ wy bo ry34. Za³o¿e nie ta -
kie jest tym bar dziej uspra wied li wio ne, gdy¿ je œli we ry fi ka cja po wy ¿szej tezy
wy pad³aby ne ga ty w nie, to tym sa mym stra ci³by zna cze nie pod sta wo wy ar gu -
ment prze ciw ko ka m pa niom pro frek wency j nym. Spro wa dzi³oby to dys ku sjê
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33  J. Ho c man, Rock Vo lib i wy bo ry par la men tar ne na S³owa cji w 1998 roku: akty wi zo wa nie 
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na te mat ich dopu sz czal no œci g³ów nie na po ziom teo re ty cz ny, bez naj istot nie j -
szej im p li ka cji pra kty cz nej, jak¹ jest wp³yw na wy nik wy bo rów, cho cia¿ pro -
blem ten nie zo sta³by zupe³nie po zba wio ny wa lo ru pra kty cz ne go ze wzglê du
na prze pi sy za wie raj¹ce san kcjê za na ru sze nie ci szy wy bo r czej. Za gad nie nie
to zy sku je na zna cze niu przy za³o¿e niu, ¿e wy ¿sza par ty cy pa cja wy bo r cza nie
po zo sta je bez wp³ywu na wy nik wy bo rów. Na wet jed nak je œli siê przy j mie, ¿e
okre œlo ne ko mi te ty wy bo r cze lub te¿ – sze ro ko rzecz uj muj¹c – œro do wi ska
po li ty cz ne mog¹ cze r paæ ko rzy œci z pod wy ¿sze nia par ty cy pa cji wy bo r czej,
kie ruj¹c siê prze ko na niem, ¿e to zwiê kszy li cz bê g³osów na kon kre t ne go kan -
dy da ta lub kon kre t nych kan dy da tów, to zda niem opi niuj¹cych nie prze ma wia
to prze ciw ka m pa nii pro frek wency j nej. Prze de wszy stkim bo wiem na le ¿y
uw z glêd niæ hie ra r chiê wa r to œci kon ku ruj¹cych ze sob¹ w pro ce sie wy bo r -
czym. Wy so ka fre k wen cja wy bo r cza jest sta nem po¿¹da nym, je dy nie nie któ re 
ko mi te ty wy bo r cze mog¹ su bie kty w nie upa try waæ w niej przy czyn nie doœæ
saty s fa kcjo nuj¹cego w³as ne go wy ni ku wy bo r cze go. Jedn¹ z wa ¿ nie j szych
fun kcji wy bo rów jest fun k cja le gi ty mi zuj¹ca, trud no zaœ nie zgo dziæ siê
z twier dze niem, ¿e na sto pieñ legi ty mi za cji wp³ywa nie ty l ko pro cen to wo
osza co wa na li cz ba uzy ska nych g³osów tych wy bo r ców, któ rzy wziê li udzia³
w wy bo rach, ale ta k ¿e sto pieñ par ty cy pa cji wy bo r czej. Sto pieñ legi ty mi za cji
trze ba roz pa try waæ z pun ktu wi dze nia ogó l nej liczby osób upra w nio nych do
g³oso wa nia, a nie ty l ko wy bo r ców, któ rzy z tego pra wa sko rzy sta li, in ny mi
s³owy – im wy¿ sza par ty cy pa cja wy bo r cza, tym si l nie j sza legi ty mi za cja osób
uzy skuj¹cych man dat. Wy klu cza to czê sto pod no szo ne w me diach za rzu ty,
¿e co pra wda pa r tia X uzy ska³a 30% wa ¿ nie od da nych g³osów, ale w rze czy -
wi sto œci zdo by te 30% sta no wi 30% z 40% ogó l nej li cz by upra w nio nych do
g³oso wa nia, a za tem kan dy da tów tej pa r tii po par³o je dy nie 12% upra w nio nych 
do g³oso wa nia.

Pod sta wo wym ce lem wy bo rów jest uzy ska nie ta kie go sk³adu or ga nu przed -
stawi ciel skie go, któ ry cie szy siê naj wiêksz¹ akce p tacj¹ spo³eczn¹, przez co
ro zu mie siê po pa r cie nie ty l ko akty w nej czê œci wy bo r ców, ale ta k ¿e po pa r cie
wy bo r ców w ogó le. W sa mym za³o¿e niu wy ni ki wy bo rów po win ny od zwie r -
cie d laæ stopieñ po pa r cia, ja kim ciesz¹ siê wœród oby wa te li po szcze gó l ne
komi te ty wy bo r cze. Bez w¹tpie nia wy ¿sza par ty cy pa cja wy bo r cza za pe w nia
wiêksz¹ repre zenta ty w noœæ sk³adu wy bra ne go or ga nu przed stawi ciel skie go.
Ma to tym wiê ksze zna cze nie, ¿e – jak wy ka za no – akty w noœæ po li ty cz na
i sto pieñ par ty cy pa cji wy bo r czej za le ¿y w du ¿ym sto p niu od po zy cji spo³ecz -
nej i wy kszta³ce nia, co po wo du je, ¿e mo ¿ na wska zaæ gru py spo³ecz ne
(zw³asz cza oso by s³abiej wy kszta³cone i o ni ¿ szym sta tu sie maj¹tko wym) nie -
chê t ne udzia³owi w g³oso wa niu, a przez to po zba wio ne od po wied niej re pre -
zen ta cji w or ga nie przed stawi cie l skim. Trud no za tem w tych oko li cz no œciach
przy j mo waæ, ¿e dzia³aniem nie po¿¹da nym jest za chê ca nie do udzia³u w g³oso -
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wa niu, sko ro ty l ko wy ni ki wy bo rów z wy sok¹ fre k wencj¹ wy borcz¹ od -
zwie r cie d laj¹ rze czy wi sty uk³ad si³ w spo³ecze ñ stwie. Na le ¿a³oby ra czej
przyj¹æ prze ciw ne za³o¿e nie, ¿e za nie cha nie dzia³añ pro frek wency j nych de for -
mu je ob raz rze czy wi ste go po pa r cia spo³ecz ne go i po wo du je, ¿e gru py
spo³ecz ne rza dziej bior¹ce udzia³ w g³oso wa niu s¹ w mnie j szym sto p niu re pre -
zen towa ne w or ga nie przed stawi cie l skim.

Dru gim ar gu men tem za dopu sz czal no œci¹ ka m pa nii pro frek wency j nej
w okre sie ci szy wy bo r czej jest kon sty tucy j nie chro nio na wol noœæ s³owa.
Zgod nie z art. 54 ust. 1 Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej ka ¿ de mu za -
pe w nia siê wol noœæ wy ra ¿a nia swo ich pogl¹dów, któ ra zda niem opi niuj¹cych
do ty czy ta k ¿e swo bo dy w pro pa go wa niu udzia³u w g³oso wa niu. Ka ¿ de ogra -
ni cze nie tej wol no œci po win no mieæ wy raŸn¹ pod sta wê prawn¹ w usta wie,
do da t ko wo spe³niaj¹c¹ kry te ria opi sa ne w art. 31 ust. 3 Kon sty tu cji Rze czypo -
spo li tej Pol skiej, i pod sta wa ta, jako wyj¹tek od za sa dy – i to za sa dy o ran dze
kon sty tucy j nej – nie mo¿e pod le gaæ wyk³adni roz sze rzaj¹cej. Wyk³ad nia jê zy -
ko wa i sy ste mo wa prze pi sów or dy na cji wy bo r czych i ustaw refe ren da l nych
za ka zuj¹cych agi ta cji w okre sie ci szy wy bo r czej (refe ren da l nej) sprze ci wia siê 
uz na niu, ¿e za kaz ten obe j mu je ka m pa niê na rzecz pod wy ¿sze nia par ty cy pa cji
wy bo r czej, tym bar dziej za tem nie na le ¿y do ko ny waæ ta kiej wyk³adni tych
prze pi sów (zw³asz cza z powo³aniem siê na ar gu men ty tele olo gi cz ne), któ ra
pro wa dzi do roz sze rze nia wyj¹tków od kon sty tucy j nej wol no œci wy ra ¿a nia
pogl¹dów. Prze ciw nie – je dy na upra w nio na wyk³ad nia re le wan t nych prze pi -
sów po zwa la za cho waæ za sa dê wol no œci wy ra ¿a nia pogl¹dów. Tym sa mym
uza sad nie niem odst¹pie nia od za sa dy wol no œci wy ra ¿a nia pogl¹dów nie mo¿e
byæ samo ty l ko prze ko na nie (bli ¿ej zreszt¹ nie zwery fiko wa ne), ¿e pro pa go wa -
nie ucze st ni c twa w g³oso wa niu mo¿e sprzy jaæ okre œlo nym kan dy da tom, je œli
pro pa go wa nie to nie jest ob jê te wy ra Ÿ nym za ka zem usta wo wym, ko nie cz nym
w demo kra ty cz nym pa ñ stwie dla jego bez pie cze ñ stwa lub porz¹dku pub li cz -
ne go, dla ochro ny œro do wi ska, zdro wia i mo ra l no œci pu b li cz nej albo wol no œci
i praw in nych osób.

W tym mie j s cu na le ¿y do daæ, ¿e sko ro w okre sie ci szy wy bo r czej jest dopu -
sz cza l na ka m pa nia pro frek wen cyj na, to jest rów nie¿ dopu sz cza l na ka m pa nia
anty frek wency j na, mimo ¿e jej oce na wy pa da ne ga ty w nie. Do brem sa mym
w so bie jest akty wi za cja spo³ecze ñ stwa i za chê ca nie oby wa te li do ucze st ni c -
twa w spra wach wa ¿ nych dla ogó³u, dla pa ñ stwa lub dla jed no stki sa morz¹du
tery to rial ne go. Udzia³ w wy bo rach jest bar dzo wa ¿ nym, ale nie je dy nym prze -
ja wem dba³oœci o spra wy ogó³u. Wy bo r ca za chê co ny do udzia³u w wy bo rach
mo¿e po czuæ po trze bê pod jê cia akty w no œci na in nym polu, na przyk³ad wspie -
ra nia ini cja tyw lo ka l nych, po mo cy po trze buj¹cym. Wy bo r ca bie r ny, znie chê -
co ny, rza dziej do strze ¿e po trze bê i mo ¿ li woœæ pod jê cia akty w no œci dla do bra
ogó³u.

28 Anna Fry drych, Bart³omiej Mi cha lak, Ma rek So b czyk



Przed³u¿e nie ci szy wy bo r czej

Co do za sa dy, g³oso wa nie od by wa siê w ci¹gu jed ne go dnia, bez prze rwy,
miê dzy go dzin¹ 6.00 a 20.0035. Je dy nie w wy bo rach do Pa r la men tu Euro pe j -
skie go g³oso wa nie trwa do go dzi ny 22.0036. Po do b nie je œli g³oso wa nie w re -
fe ren dum ogól no kra jo wym prze pro wa dza siê w ci¹gu jed ne go dnia, to g³oso -
wa nie od by wa siê bez prze rwy do go dzi ny 22.00, a je œli w ci¹gu dwóch dni
– ka ¿ de go z tych dni bez prze rwy od go dzi ny 6.00 do 20.00, prze rwa zaœ na stê -
pu je od go dzi ny 20.00 pie r wsze go dnia do go dzi ny 6.00 dru gie go dnia37.
Or dy na cja sa morz¹dowa za wie ra ta k ¿e wy ra Ÿ ny prze pis, sta no wi¹cy, ¿e wy -
bo r cy przy by li do lo ka lu przed go dzin¹ 20.00 mog¹ g³oso waæ po tej go dzi nie,
rze czy wi œcie wiêc g³oso wa nie ko ñ czy siê z chwil¹, w któ rej odda g³os osta t ni
wy bo r ca przy by³y do lo ka lu przed go dzin¹ 20.00.

Po szcze gó l ne or dy na cje sta no wi¹, ¿e g³oso wa nia nie wol no prze ry waæ.
Gdy by wsku tek nad zwy cza j nych wy da rzeñ g³oso wa nie by³o prze j œcio wo
unie mo¿ li wio ne, ob wo do wa ko mi sja wy bo r cza mo¿e zarz¹dziæ jego prze rwa -
nie, przed³u¿e nie albo od ro cze nie do dnia na stê p ne go38.

Cy to wa ne wy ¿ej prze pi sy or dy na cji wy bo r czych i ustaw refe ren da l nych
wi¹¿¹ za ko ñ cze nie za ka zu agi ta cji wy bo r czej z za ko ñ cze niem g³oso wa nia, nie 
zaœ z go dzin¹ 20.00 lub 22.00, do któ rej to go dzi ny g³oso wa nie co do za sa dy
po winno siê za ko ñ czyæ. Je œli za tem g³oso wa nie jest przed³u¿o ne, to tym
samym czas obo wi¹zy wa nia ciszy wy bo r czej wyd³u¿a siê a¿ do mo men tu za -
koñ cze nia g³oso wa nia. Wyk³ad nia sy ste mo wa prze pi sów w ich obe cnym
brzmie niu unie mo ¿ li wia przy jê cie wnio sku, ¿e ci sza wy bo r cza ko ñ czy siê
o go dzi nie 20.00 lub 22.00, je œli g³oso wa nie w któ rymœ ob wo dzie zo sta³o
przed³u¿o ne, z za strze ¿e niem, ¿e w wy bo rach sa morz¹do wych przed³u¿e nie
ci szy wy bo r czej na stê pu je w wo je wó dztwie, na któ re go te re nie zna j du je siê
ob wo do wa ko mi sja wy bo r cza, któ ra po sta no wi³a o przed³u¿e niu lub od ro cze -
niu g³oso wa nia. Zda niem opi niuj¹cych przy jê te w or dy na cjach roz wi¹za nie
jest po pra w ne i nie za cho dzi po trze ba jego zmia ny. Nie mo ¿ na bo wiem
przyj¹æ, ¿e po go dzi nie 20.00 usta je ra tio le gis obo wi¹zy wa nia prze pi sów
o ci szy wy bo r czej w sy tu a cji, w któ rej g³oso wa nie zo sta³o przed³u¿o ne w ja -
kiej ko l wiek ko mi sji ob wo do wej. Ratio le gis wy ni ka w tym wy pa d ku z za³o¿e -
nia, ¿e do pó ki gdzieœ trwa g³oso wa nie, do pó ty nie po win no siê do pu sz czaæ
jaki ch ko l wiek form agi ta cji wy bo r czej czy pu b li cz nych su ge stii co do ogó l ne -
go wy ni ku wy bo rów, aby nie od dzia³ywaæ w ten spo sób na wy bo r ców, któ rzy
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je sz cze nie g³oso wa li. Nie mo ¿ na rów nie¿ przyj¹æ, ¿e sko ro doty ch cza so we
do œwia d cze nia wska zuj¹ na to, ¿e przed³u¿e nie g³oso wa nia do ty czy nie wie l -
kiej li cz by ob wo dów, a przez to i re la ty w nie zni ko mej li cz by wy bo r ców, to nie 
ma ko nie cz no œci przed³u¿e nia ci szy wy bo r czej ponad go dzi nê 20.00 lub
22.00. Wy bo r cy, któ rzy z nad zwy cza j nych przy czyn nie mo gli od daæ g³osu
do go dzi ny 20.00 lub 22.00, nie po win ni g³oso waæ w zupe³nie in nych oko li cz -
no œciach ni¿ po zo sta li wy bo r cy, bo ju¿ po po da niu w me diach son da ¿o wych
pro gnoz wy ni ków wy bo rów.

In nym aspe ktem ana lizo wa ne go za gad nie nia jest cha ra kter przy czyn uza -
sad niaj¹cych przed³u¿e nie g³oso wa nia i tym sa mym przed³u¿e nie ci szy
wy bo r czej. Do œwia d cze nia osta t nich wy bo rów par la men tar nych po twier dzaj¹ 
du¿e zna cze nie wyk³adni prze pi sów po zwa laj¹cych na przed³u¿e nie g³oso wa -
nia. W wy bo rach do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na tu Rze czypo -
spo li tej Pol skiej prze pro wa dzo nych 21 paŸ dzie r ni ka 2007 roku przed³u¿e nie
g³oso wa nia ponad go dzi nê 20.00 wyst¹pi³o w 50 ob wo dach g³oso wa nia
(na ogóln¹ li cz bê 25 476 ob wo dów). Ob wo do we ko mi sje wy bo r cze prze -
d³u¿y³y g³oso wa nie od ki l ku do kil ku dzie siê ciu mi nut (osta t ni lo kal wy bo r czy
za mkniê to o go dzi nie 22.55). Prze rwy w g³oso wa niu, któ re by³y przy czyn¹
przed³u¿e nia g³oso wa nia, zwy kle by³y spo wo do wa ne bra kiem w lo ka lach wy -
bo r czych kart do g³oso wa nia.

Zgod nie z cy to wa ny mi wy ¿ej prze pi sa mi przed³u¿e nie g³oso wa nia mo¿e
nast¹piæ ty l ko ze wzglê du na wy da rze nie nad zwy cza j ne, a za ta kie w do ktry nie 
uwa ¿a siê na przyk³ad po ¿ar bu dyn ku w cza sie g³oso wa nia lub za wa le nie siê
bu do w li, ale ju¿ nie prze j œcio we prze szko dy techni czno-or ganiza cyj ne, jak
brak klu czy do bu dyn ku lub lo ka lu wy bo r cze go czy brak klu cza do se j fu,
w któ rym zna j duj¹ siê piecz¹tki lub ka r ty do g³oso wa nia39. Na le ¿y jed nak pod -
kre œliæ, ¿e zarz¹dze nie prze rwy w g³oso wa niu nie ko nie cz nie pro wa dzi do jego 
przed³u¿e nia, za le ¿y to bo wiem od oce ny ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej, któ -
ra po win na wzi¹æ pod uwa gê zw³asz cza d³ugoœæ prze rwy i li cz bê wy bo r ców
oczekuj¹cych na g³osowanie.

Zgod nie z tez¹ postano wie nia S¹du Naj wy ¿sze go z dnia 27 li sto pa da 2007
roku (III SW 21/07) brak kart do g³oso wa nia wy ni kaj¹cy ze spo so bu or ga ni za -
cji wy bo rów nie mo¿e byæ uz na ny za nad zwy cza j ne wy da rze nie, któ re uza sad -
nia prze rwê lub przed³u¿e nie g³oso wa nia (art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1 or dy na cji
par la men tar nej). W uza sad nie niu S¹d Naj wy ¿szy stwier dzi³, ¿e g³oso wa nia
nie wol no prze rwaæ – i to jest za sa da pod sta wo wa. Prze rwa nie lub przed³u¿e -
nie g³oso wa nia sta no wi za tem wyj¹tek, któ ry mo¿e byæ akce p to wa ny ty l ko
wsku tek nad zwy cza j nych wy da rzeñ. Za pe w nie nie od po wied niej li cz by kart
do g³oso wa nia za le ¿y ty l ko od w³aœci wej or ga ni za cji i do bre go przy go to wa nia 
wy bo rów. Przed roz po czê ciem g³oso wa nia ob wo do wa ko mi sja wy bo r cza
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spra w dza, czy dys po nu je po trzebn¹ liczb¹ kart do g³oso wa nia. Brak kart do
g³oso wa nia w lo ka lu wy bo r czym nie po wi nien wyst¹piæ i nie mo¿e byæ uz na -
ny za zda rze nie nie za le ¿ ne od or ga nów i ko mi sji prze pro wa dzaj¹cych wy bo ry. 
To nie uza sad nio ne przed³u¿e nie g³oso wa nia nie mia³o jed nak, zda niem S¹du
Naj wy ¿sze go, wp³ywu na wy nik wy bo rów, bra ku je ta k ¿e pod staw do stwier -
dze nia, ¿e wy bo r cy od daj¹cy g³os w lo ka lach, w któ rych przed³u¿o no g³oso -
wa nie, g³oso wa li pod wyp³ywem wy ni ków wy bo rów z in nych ko mi sji. Ci sza
wy bo r cza zo sta³a przed³u¿o na 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 uza sad nie nia cy to wa ne go po sta no wie nia wy ni ka za tem, ¿e przed³u¿e nie
g³oso wa nia spo wo do wa ne bra kiem kart do g³oso wa nia nie by³o uza sa d nio ne
i sta no wi na ru sze nie pra wa, sko ro ju¿ jed nak nast¹pi³o, to – ze wzglê du na
przed³u¿e nie ci szy wy bo r czej – po zo sta³o bez wp³ywu na wy nik wy bo rów.
Opi niuj¹cy po dzie laj¹ oce nê S¹du Naj wy ¿sze go, ¿e nad zwy czajn¹ przy czyn¹
uza sad niaj¹c¹ przed³u¿e nie g³oso wa nia nie po win no byæ zda rze nie wy ni ka -
j¹ce ze spo so bu or ga ni za cji g³oso wa nia, szcze gó l nie zaœ b³êdu lub za nie dba nia 
po stro nie tzw. apa ra tu wy bo r cze go. Oce na taka nie jest jed nak bez dys kusy j -
na. Uje mnym sku t kiem za wê ¿e nia przy czyn prze rwy lub przed³u¿e nia g³oso -
wa nia do wy da rzeñ nad zwy cza j nych – przy w¹skiej wyk³adni po jê cia
„wy da rze nie nad zwy cza j ne” – jest to, ¿e kon se k wen cje zda rzeñ za wi nio nych
przez orga ni za to rów g³oso wa nia po nosz¹ wy bo r cy. Nie mniej jed nak aktu a l na
treœæ re le wan t nych prze pi sów or dy na cji wy bo r czych, za wê ¿aj¹ca przy czy ny
prze rwy lub przed³u¿e nia g³osowania do wydarzeñ nadzwyczajnych,
wyklucza, aby tak¹ przyczyn¹ by³y trudnoœci natury organizacyjnej, co
zdaniem opiniuj¹cych jest rozwi¹zaniem w³aœciwym.

Za miast pod su mo wa nia

Ze wzglê du na zwiêz³oœæ eks per ty zy opi niuj¹cy zre zyg no wa li z opi so we go
pod su mo wa nia na rzecz ze bra nia i wy pun kto wa nia naj istot nie j szych ich zda -
niem ele men tów opi nii. Wa r to ponownie zauwa¿yæ, ¿e:
n po jê cie ci szy wy bo r czej nie ma ¿ad nej de fi ni cji le ga l nej,
n g³ów nym ce lem ci szy wy bo r czej jest stwo rze nie oby wa te lom mo ¿ li wo œci

osta te cz ne go i spo ko j ne go prze my œle nia swo jej de cy zji wy bo r czej w at mo -
s fe rze wo l nej od per swa zyj ne go na ci sku ka m pa nii wy bo r czej,

n w okre sie ci szy wy bo r czej jest za bro nio ne zwo³ywa nie zgro ma dzeñ, orga -
ni zo wa nie po cho dów i ma ni fe sta cji, wyg³asza nie prze mó wieñ, roz da wa nie
ulo tek, a ta k ¿e pro wa dze nie w inny spo sób agi ta cji na rzecz kan dy da tów
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i list kan dy da tów albo pro wa dze nia w inny spo sób ka m pa nii refe ren da l nej
lub agi ta cji w zwi¹zku z re fe ren dum oraz po da wa nie do wia do mo œci pu b li -
cz nej wy ni ków przed wy bo r czych ba dañ opi nii pu b li cz nej do tycz¹cych
prze wi dy wa nych za cho wañ wy bo r czych i wy ni ku wy bo rów,

n klu czo we zna cze nie dla obo wi¹zku za cho wa nia ci szy wy bo r czej ma po jê cie 
agi ta cji wy bo r czej jako dzia³al no œci za bro nio nej w okre sie ci szy (agi ta cja
wy bo r cza do ty czy jed nak w tym ro zu mie niu promowania kan dy da tów i ich
pro gra mów wy bo r czych, nie zaœ za chê ca nia do udzia³u w g³oso wa niu),

n ka m pa nia za chê caj¹ca do udzia³u w g³oso wa niu jest do zwo lo na w okre sie
ci szy wy bo r czej, ale pod wa run kiem, ¿e nie nosi zna mion agi ta cji wy bo r -
czej,

n prze pi sy or dy na cji wy bo r czych i ustaw refe ren da l nych wi¹¿¹ za ko ñ cze nie
za ka zu agi ta cji wy bo r czej z za ko ñ cze niem g³oso wa nia, nie zaœ z go dzin¹
20.00 lub 22.00, do któ rej to go dzi ny g³oso wa nie co do za sa dy po win no siê
za ko ñ czyæ (je œli za tem g³oso wa nie jest przed³u¿o ne, to tym sa mym a¿ do
jego za ko ñ cze nia jest przed³u¿o na ci sza wy bo r cza),

n przed³u¿e nie g³oso wa nia i tym sa mym przed³u¿e nie ci szy wy bo r czej po -
win no mieæ cha ra kter wyj¹tko wy i byæ uza sa d nio ne nad zwy cza j nym wy da -
rze niem, któ rym nie s¹ prze szko dy techni czno-or ganiza cyj ne.
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Anna Ra ko wska
Ma r cin Ru l ka

Wp³yw li k wi da cji obo wi¹zku mel dun ko we go na
fun kcjo no wa nie re je stru i spi sów wy bo r ców1

Wpro wa dze nie

Przy czyn¹ pod jê cia roz wa ¿añ na te mat wp³ywu sy ste mu re je stra cji wy bo r -
ców na fre k wen cjê wy borcz¹ s¹ po ja wiaj¹ce siê osta t nio pro po zy cje li k wi da cji 
obo wi¹zku mel dun ko we go, któ rych ema na cjê sta no wi obe c nie rz¹dowy pro -
jekt usta wy o ewi den cji lud no œci z 17 li sto pa da 2008 roku2. W pro je kcie prze -
wi dzia no re fo r mê sy ste mu ewi den cji lud no œci, któ rej wpro wa dze nie za pla no -
wa no w dwóch eta pach: pie r wszy ma trwaæ do ko ñ ca 2010 roku, dru gi zaœ
– jak sta no wi uza sad nie nie do pro je ktu – po wi nien siê roz pocz¹æ na pocz¹tku
2011 roku. Szcze gó l nie wa ¿ ny bê dzie dru gi etap re fo r my, w ra mach któ re go
jest pla no wa na ca³ko wi ta li k wi da cja re je stra cji mie j s ca za mie sz ka nia. G³ów -
nym za³o¿e niem tego eta pu jest za prze sta nie re je stro wa nia pod sta wo we go
mie j s ca za mie sz ka nia jako od rê b nej in sty tu cji pra wa i stwo rze nie skom pute -
ryzo wane go re je stru PESEL, któ ry ma fun kcjo no waæ w zupe³nym oderwaniu
od rejestracji miejsca zamieszkania.

1  Ar ty ku³ sta no wi skró con¹ i za ktua li zo wan¹ wer sjê Eks per ty zy w spra wie rz¹do we go
pro je ktu usta wy o ewi den cji lud no œci i jej wp³ywu na pra wo wy bo r cze, przy go to wa nej w lu tym
2009 roku przez Cen trum Stu diów Wy bo r czych Uni wer sy te tu £ódz kie go na zle ce nie In sty tu tu
Spraw Pu b li cz nych. Eks per ty za po wsta³a w ra mach prac Fo rum „Akty w ny Oby wa tel”.

2  Druk nr 1371. Nad pro je ktem tocz¹ siê pra ce w Se j mie – Ko mi sja Ad mi ni stra cji i Spraw
We wnê trz nych na po sie dze niu w dniu 6 sty cz nia 2009 roku powo³a³a pod ko mi sjê nad zwy -
czajn¹ do roz pa trze nia rz¹do we go pro je ktu usta wy o ewi den cji lud no œci. Swo je uwa gi do pro jek -
tu zg³osi³ S¹d Naj wy ¿szy, wy po wie dzia³a siê w tej spra wie ta k ¿e Krajo wa Rada S¹do wni c twa.
Choæ s¹ to uwa gi kry ty cz ne, wska zuj¹ce na bar dzo isto t ne wady pro je kto wa nej re gu la cji, to nie
do tycz¹ one za gad nieñ zwi¹za nych z pra wem wy bo r czym.



Przed sta wio ny w uza sad nie niu do pro je ktu plan dzia³añ na okres od
2011 ro ku oraz – uj muj¹c sze rzej – li k wi da cja obo wi¹zku re je stra cji mie j s ca
za mie sz ka nia wy daj¹ siê z po zo ru ocze ki wa ne, sen so w ne i prze my œla ne. Przy
dok³ad nie jszej ana li zie pe w ne roz wi¹za nia mog¹ jed nak bu dziæ nie po kój,
szcze gó l nie w za kre sie wp³ywu li k wi da cji pod sta wo we go mie j s ca za mie sz ka -
nia na pra wo wy bo r cze. W g³ów nej mie rze cho dzi tu taj o spo sób sporz¹dza nia
re je stru wy bo r ców. Re jestr wy bo r ców jest obe c nie opa r ty na ewi den cji lud no -
œci pro wa dzo nej w gmi nach. Na pod sta wie tej ewi den cji – oraz uw z glêd niaj¹c
de cy zje wó j ta (bu r mi strza, pre zy den ta mia sta) o do pi sa niu do re je stru, a ta k ¿e
za wia do mie nia z s¹dów o oso bach po zba wio nych praw pu b li cz nych i wy bo r -
czych – urzêd ni cy w gminach sporz¹dzaj¹ re jestr wy bo r ców. W opi nii au to -
rów przy wo³ane go projektu re jestr PESEL po re fo r mie mia³by siê staæ w pe³ni 
wia ry god nym re je strem, w któ rym znajd¹ siê wszy stkie dane po trze b ne do ró¿ -
nych czyn no œci admi ni stra cyj nych. Dziê ki temu oby wa tel nie bê dzie mu sia³
in fo r mo waæ urzê dów o zmia nie swo ich da nych per so na l nych, gdy¿ in fo r ma -
cje z re je stru PESEL bêd¹ roz sy³ane do po zo sta³ych re je strów, w tym za pe w ne 
rów nie¿ do re je stru wy bo r ców. Ma to byæ za tem swo i sty obieg za mkniê ty,
któ re go nie trze ba bê dzie uzu pe³niaæ da ny mi z zewn¹trz, czy li od oby wa te la.
W przed sta wio nej kon ce pcji brak jed nak wzmian ki, czy w ogó le – a je œli tak,
to sk¹d – bêd¹ po zy ski wa ne in fo r ma cje o aktu a l nym mie j s cu za mie sz ka nia
oby wa te la. W re je strze PESEL po zo stan¹ co pra wda dane o ad re sie i da cie
zare je stro wa nia mie j s ca za mie sz ka nia, nie wia do mo jed nak, z ja kie go Ÿród³a
bêd¹ prze ka zy wa ne in fo r ma cje o zmia nie mie j s ca za mie sz ka nia.

Nie do sko na³oœæ pro po no wa nych ure gu lo wañ sk³ania do roz wa ¿e nia mo ¿ li wo -
œci wpro wa dze nia in nych – za stê pczych – roz wi¹zañ. Za sad ne jest za tem przed -
sta wie nie ki l ku zna nych i sto so wa nych sy ste mów re je stra cji wy bo r ców, któ re co
pra wda nie s¹ bar dzo roz po wszech nio ne na œwie cie, za wie raj¹ jed nak in te re suj¹ce 
i god ne uwa gi roz wi¹za nia z pun ktu wi dze nia pro je kto wa nych zmian. W ko le j no -
œci bêd¹ omó wio ne na stê puj¹ce sy ste my re je stra cji wy bo r ców:
n sy stem sa mo dzie l nej re je stra cji (do bro wo l nej lub obo wi¹zko wej),
n sy stem sporz¹dza nia re je stru wy bo r ców przez ad mi ni stra cjê po da t kow¹,
n ele ktro ni cz ny re jestr wy bo r ców.

Sy stem sa mo dzie l nej re je stra cji

Sy stem samo dzie l ne go re je stro wa nia siê wy bo r ców ka¿ do ra zo wo przed
wy bo ra mi fun kcjo nu je obe c nie miê dzy in ny mi w Sta nach Zjed no czo nych
Ame ry ki, w Wie l kiej Bry ta nii i w wie lu pa ñ stwach Ame ry ki Po³ud nio wej.
W wiê kszo œci tych kra jów obo wi¹zy wa nie sy ste mu sa mo dzie l nej re je stra cji
jest kon se k wencj¹ bra ku ewi den cji lud no œci lub ja kie goko l wiek in ne go re je -
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stru cy wi l ne go, na pod sta wie któ re go móg³by byæ sporz¹dzo ny re jestr wy bo r -
ców. S¹ jed nak pa ñ stwa (na przyk³ad Se ne gal), któ rych oby wa te le musz¹
z³o¿yæ po da nie o wpi sa nie do re je stru, mimo ¿e re jestr cy wi l ny ist nie je.
Wype³nia nie przez oby wa te li wnio sku o wpi sa nie do re je stru wy bo r ców pod -
czas sporz¹dza nia re je stru wy bo r ców mo¿e byæ obo wi¹zko we lub do bro wo l -
ne, przy czym pierwsze z tych rozwi¹zañ stanowi regu³ê.

Obo wi¹zek udo ku men towa nia po sia da nia czyn ne go pra wa wy bo r cze go
ci¹¿y w oma wia nym sy ste mie na wy bo r cy, co wy ma ga od nie go po dej mo wa -
nia dodat ko wych dzia³añ. To zaœ spra wia, ¿e wie lu wy bo r ców re zy g nu je
z reje stra cji. Dane sta ty sty cz ne z pañstw sto suj¹cych ten sy stem3 po ka zuj¹, ¿e
re je stru je siê oko³o 70–80% osób maj¹cych czyn ne pra wo wy bo r cze. Na stê p -
nie – pod czas wy bo rów – w g³oso wa niu bie rze udzia³ 70–80% tych, któ rzy siê
zare je stro wa li.

Z po wy ¿szych da nych wy ni ka, ¿e bli sko po³owa upra w nio nych do g³oso wa -
nia z pañstw, któ re wpro wa dzi³y re je stra cjê z w³as nej ini cja ty wy, nie od da je
g³osu w wy bo rach. Za sta na wia jed nak to, ¿e oko³o 25% wy bo r ców po dej mu je
trud zare je stro wa nia siê w re je strze wy bo r ców, co jest niew¹tpli wie bar dziej
ab sor buj¹ce ni¿ samo uda nie siê do lo ka lu wy bo r cze go i po œwiê ce nie nie rza d ko
ki l ku na stu se kund na czyn noœæ g³oso wa nia (dziê ki ele ktro ni cz nym ur nom wy -
bo r czym, sto so wa nym na przyk³ad w Pa ra g wa ju i Bra zy lii, tak szy b kie od da nie
g³osu jest mo ¿ li we4), ale w sa mym g³oso wa niu nie bie rze udzia³u. Mo ¿ na siê
za tem za sta na wiaæ, jak bê dzie wygl¹daæ par ty cy pa cja wy bo r cza Po la ków po
wpro wa dze niu ta kie go sy ste mu re je stra cji wy bo r ców (ce lo wo nie u¿y wa my
tu taj po jê cia „fre k wen cja wy bo r cza”, przy jê³o siê bo wiem, ¿e usta la siê j¹ na
pod sta wie li cz by osób ujê tych w re je strach – spi sach – wy bo r ców, co w tym wy -
pa d ku za ma zy wa³oby ob raz rze czy wi ste go ucze st ni c twa w wy bo rach).

Pewn¹ wska zówk¹ mo¿e byæ par ty cy pa cja wy bo r cza Po la ków mie sz ka -
j¹cych poza krajem. W ob wo dach g³oso wa nia two rzo nych za gra nic¹ obo wi¹ zu je 
bo wiem sy stem po do b ny do sy ste mu do bro wo l nej re je stra cji, po le gaj¹cy na
tym, ¿e aby uzy skaæ mo ¿ li woœæ od da nia g³osu w dniu wy bo rów, na le ¿y naj -
pierw wpi saæ siê do spi su wy bo r ców sporz¹dza ne go przez w³aœci we go tery to -
ria l nie kon su la5. Sta ty sty ki po ka zuj¹, ¿e re je stru je siê ki l ka dzie si¹t ty siê cy
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3  D. No hlen, Ele c tions in the Ame ri cas. A Data Han d bo ok, t. 1–2, Ox ford 2006.
4  R. De ndia, G³oso wa nie ele ktro ni cz ne w Pa ra g wa ju, „Przegl¹d Se j mo wy” 2003, nr 5

[przek³ad i opra co wa nie K. Co m p lak].
5  Wa r to przy wo³aæ tu taj po stu lat Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej, któ ra za wsze po wy bo -

rach przed sta wia In fo r ma cjê o re a li za cji prze pi sów usta wy z dnia 12 kwie t nia 2001 r. – Or dy na -
cja wy bo r cza do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej. Po osta -
t nich wy bo rach, prze pro wa dzo nych 21 paŸ dzie r ni ka 2007 roku, Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza 
wska za³a miê dzy in ny mi na ko nie cz noœæ usta no wie nia in sty tu cji sta³ej ewi den cji wy bo r ców dla 
wy bo r ców sta le za mie sz ka³ych za gra nic¹, któr¹ pro wa dzi³by w³aœci wy kon sul. Wpis wy bo r cy
do ewi den cji na wnio sek zain tere sowa ne go do 31 grud nia da ne go roku sku t ko wa³by ujê ciem go
w spi sie wy bo r ców z urzê du w roku na stê p nym. Wpis na wnio sek wy bo r cy by³by po na wia ny co



spo œród ki l ku, mo¿e na wet ki l ku na stu mi lio nów oby wa te li po sia daj¹cych
wa ¿ ny pol ski pa sz port. Rzecz ja s na, mo bi li za cja wy bo r cza oby wa te li pol skich 
mie sz kaj¹cych za gra nic¹ jest inna ni¿ oby wa te li mie sz kaj¹cych w kra ju,
do chodz¹ tam bo wiem do da t ko we czyn ni ki, któ re nie wy stê puj¹ w wy pa d ku
Po la ków po zo staj¹cych w oj czy Ÿ nie, jak utra ta wiê zi z kra jem, du¿a od leg³oœæ
od lo ka lu wy bo r cze go (co pra wda mo ¿ na siê wpi saæ do re je stru nie ty l ko oso -
bi œcie, ale ta k ¿e za po œred ni c twem œro d ków ko mu ni ka cji bez po œred niej
i – choæ nie jest to wy ra Ÿ nie wska za ne w prze pi sach – rów nie¿ za po moc¹
po czty ele ktro ni cz nej, to jed nak udzia³ w wy bo rach musi byæ oso bi sty6) czy
chêæ ukry cia na ro do wo œci. Po ka zu je to ne ga ty w ne na sta wie nie oby wa te li pol -
skich do wy bo rów i ich nie chêæ wo bec aktu g³oso wa nia. Nie wdaj¹c siê w roz -
wa ¿a nia na te mat przy czyn ni skiej par ty cy pa cji wy bo r czej Po la ków, wa r to
za uwa ¿yæ, ¿e w pi œmien ni c twie za g³ówny po wód tej sy tu a cji uz na je siê znie -
chê ce nie pol skie go spo³ecze ñ stwa do ni skiej kla sy elit po li ty cz nych kra ju7, co
zna j du je po twier dze nie w wy ni kach ba dañ opi nii spo³ecz nej.

Ja kiej fre k wen cji na le ¿a³oby siê wiêc spo dzie waæ po wpro wa dze niu re je -
stra cji z w³as nej ini cja ty wy? Z pe w no œci¹ nie wy ¿szej ni¿ obe c nie, kie dy bar -
dzo rza d ko wiê cej ni¿ po³owa oby wa te li pol skich ujê tych w spi sach
wy bo r ców (lub po sia daj¹cych za œwia d cze nie o pra wie do g³oso wa nia) bie rze
udzia³ w g³oso wa niu. Mo ¿ na – rzecz ja s na – do wo dziæ, ¿e ci, któ rzy chc¹ od -
daæ g³os, po ko naj¹ i trud noœæ zwi¹zan¹ z ko nie cz no œci¹ sa mo dzie l nej re je stra -
cji. Ile jed nak tak na pra wdê jest ta kich osób? Wy da je siê, ¿e nie wiê cej ni¿
ki l ka na œcie pro cent. S³usz nie za tem wska zu je siê w do ktry nie, ¿e sy stem
do bro wo l nej re je stra cji „sprzy ja po wiê ksze niu li cz by nieg³osuj¹cych, bo
nieza reje stro wa nych oby wa te li”8. Wa r to by siê ta k ¿e za sta no wiæ, czy wpro -
wa dze nie tego sy ste mu nie na ru sza³oby kon sty tucy j nej za sa dy po wszech no -
œci. Co pra wda ty l ko od oby wa te la za le ¿y, czy za re je stru je siê on w re je strze,
nie po zba wia siê go za tem czyn ne go pra wa wy bo r cze go, mimo to jed nak
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roku, gdy¿ po prze d ni wpis tra ci³by wa ¿ noœæ. Po wy ¿sze roz wi¹za nie za pe w nia³oby aktu a li za cjê
ewi den cji wy bo r ców, a tym sa mym umo ¿ li wia³oby ra cjo na l ne usta le nie li cz by ob wo dów g³oso -
wa nia za gra nic¹ oraz przy go to wa nie od po wied niej li cz by sk³adów ko mi sji i kart do g³oso wa -
nia. Uwa gi Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej po ka zuj¹, ja kie wady ma sy stem do bro wo l nej re je -
stra cji. Wœród nich na czo³o – poza nisk¹ pa r ty cy pacj¹ – wy su waj¹ siê b³êdy w spi sach (re je -
strach).

6  Brak mo ¿ li wo œci g³oso wa nia kore spon dency jne go czy przez pe³no mo c ni ka sta no wi
w tym wy pa d ku du¿¹ u³omnoœæ pol skie go usta wo da w stwa wy bo r cze go.

7  Por. na przyk³ad wy po wiedŸ Krzy szto fa Skot ni c kie go [w:] Dys ku sja pa ne lo wa: Jak
zmo der ni zo waæ sy stem wy bo r czy, by sta³ siê „przy ja z ny” oby wa te lom?, [w:] Akty w ny oby wa tel, 
no wo cze s ny sy stem wy bo r czy, red. L. Kolar ska- Bobi ñ ska, J. Ku cha r czyk, J. Zbie ra nek, Wa r sza -
wa 2006, s. 43.

8  W. Szy sz ko wski, Ame ry ka ñ ski sy stem wy bo r czy (wy bo ry Pre zy den ta i wy bo ry Kon gre -
su), [w:] Za gad nie nia wspó³cze s ne go pra wa pa ñ stwo we go. Ma te ria³y VII Ogól no po l skiej Se sji
Na uko wej Ka tedr Pra wa Pa ñ stwo we go 21–22 maja 1965 r., Wroc³aw 1967.



ogra ni cza siê to pra wo, po do b nie jak w wy pa d ku wy zna cze nia g³oso wa nia na
dzieñ ro bo czy.

Wpro wa dze nie sy ste mu do bro wo l nej re je stra cji nie spo wo do wa³oby rów -
nie¿, jak mog³oby siê wy da waæ, zwo l nie nia or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz -
nej ze wszy stkich obo wi¹zków zwi¹za nych z pro ce sem re je stra cji. Wpi sy do
re je stru mu sia³yby byæ uzu pe³nia ne o te dane, któ rych nie mo ¿ na uzy skaæ od
re je struj¹cego siê oby wa te la. W wy pa d ku wpro wa dze nia tego sy ste mu do pol -
skich wy bo rów do ty czy³oby to miê dzy in ny mi za wia do mieñ z s¹dów o oso -
bach po zba wio nych praw pu b li cz nych oraz z S¹du Okrê go we go w Wa r sza wie
o oso bach po zba wio nych praw wyborczych.

Trud no œci mog³yby wyst¹piæ ta k ¿e z te r mi no wym sporz¹dze niem spi su
w mo men cie roz pi sa nia wy bo rów przed ter mi no wych (na przyk³ad w wy pa d ku 
przed ter mi no wych wy bo rów par la men tar nych jest to ty l ko 45 dni, w wy bo -
rach do rad gmin mo¿e to byæ na wet ty l ko 30 dni), szcze gó l nie ¿e, z jed nej
stro ny, pro ces re je stra cji na le ¿y za ko ñ czyæ ki l ka na œcie dni przed dniem g³oso -
wa nia, z dru giej zaœ stro ny, za zbyt wcze s nym sporz¹dza niem spi su prze ma -
wia brak mo ¿ li wo œci jego póŸ nie j sze go aktu ali zo wa nia. Wszy stko to spra wia,
¿e czas prze zna czo ny na sporz¹dze nie spi sów w nie któ rych wy bo rach móg³by
byæ bar dzo kró t ki, co z ko lei sprzy ja niedok³adnoœciom i b³êdom.

Inn¹ nie ko rzystn¹ kon se k wencj¹ wpro wa dze nia sy ste mu do bro wo l nej re je -
stra cji jest mo ¿ li woœæ uru cha mia nia przez po szcze gó l ne pa r tie swo i stej „ma -
szy ny wy bo r czej”. Zja wi sko to jest szcze gó l nie roz po wszech nio ne w Sta nach
Zjed no czo nych Ame ry ki, a po le ga na nak³ania niu przez dzia³aczy pa r ty j nych
– i nie ty l ko9 – swo ich kre w nych i zna jo mych do re je stra cji, na stê p nie zaœ
do g³oso wa nia na ich pa r tiê. Po do b ne pra kty ki od za wsze wy stê puj¹ pod czas
wy bo rów, zw³asz cza w wy bo rach lo ka l nych. W wy pa d ku wpro wa dze nia do -
bro wo l nej re je stra cji taki spo sób nak³ania nia wy bo r ców mo¿e mieæ jed nak
du¿o wiê kszy wp³yw na wy nik wy bo rów, gdy¿ li cz ba wy bo r ców jest zna cz nie
mnie j sza, co oz na cza, ¿e taka sama gru pa nak³onio nych sk³ada siê na wy ¿szy
pro cent ogó³u g³osuj¹cych. Wpro wa dze nie do bro wo l nej re je stra cji zwiêksza
zatem liczbê ró¿nych manipulacji wyborczych.

Pe w nym upro sz cze niem, pro wadz¹cym za pe w ne do zwiê ksze nia ucze st ni c -
twa w wy bo rach, mog³oby byæ wy ko rzy sta nie w ra mach sy ste mu do bro wo l nej 
re je stra cji roz wi¹za nia bry ty j skie go, w któ rym re je stry wy bo r ców s¹
sporz¹dza ne na pod sta wie list wy bo r ców two rzo nych dla ka ¿ de go go spo da r -
stwa do mo we go przez „go spo da rza domu”. Isto t ne by³oby wów czas w³aœci we
zde fi nio wa nie po jê cia „go spo da r stwo do mo we”. W sy ste mie bry ty j skim za
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9  Pa r tia Demo kra ty cz na za trud nia na przyk³ad pry wa t ne oso by (na wet ki l ka na œcie ty siê -
cy), aby prze ko na³y swoj¹ ro dzi nê i przy ja ció³ do od da nia g³osu na to ugru po wa nie. Me cha nizm 
ten jest sku te cz ny, opie ra siê bo wiem na s³usz nym prze ko na niu, ¿e bli s cy za tru d nio nej oso by
udadz¹ siê do urny wy bo r czej, aby po móc kre w ne mu czy przy ja cie lo wi.



„go spo da r stwo do mo we” uz na je siê nie ty l ko bu dy nek mie sz ka l ny, ale ta k ¿e
– co isto t ne – miê dzy in ny mi dom sta ro œci i dom stu den cki. Wa ¿ ne, aby
w wy pa d ku zasto so wa nia po do bne go roz wi¹za nia w pol skich wy bo rach sfo r -
mu³owaæ po dobn¹ de fi ni cjê tego te r mi nu. Szcze gó l nie w³¹cze nie do po jê cia
go spo da r stwa do mo we go do mów stu den c kich w do bie tak du ¿ej popu la r no œci
stu diów wy ¿szych by³oby bar dzo ko rzy st ne z pun ktu wi dze nia po wszech no œci 
wy bo rów. Ma to tym wiê ksze zna cze nie, ¿e obe c nie ty l ko usta wa o re fe ren -
dum ogól no kra jo wym prze wi du je mo ¿ li woœæ od da nia g³osu w mie j s cu rze -
czy wi ste go prze by wa nia, któ re nie jest jed no cze œ nie mie j s cem zame l do wa nia, 
bez ko nie cz no œci wi zy ty w urzê dzie gmi ny10 (do pi sa nie do spi su wy bo r ców,
po bra nie za œwia d cze nia o pra wie do g³oso wa nia). Do ty czy to stu den tów mie -
sz kaj¹cych w do mach stu den c kich w dniu g³oso wa nia. Na le ¿y tu taj pod kre œliæ 
s³owo „mo ¿ li woœæ”, gdy¿ do utwo rze nia ob wo du g³oso wa nia po trze ba tam co
naj mniej 50 osób upra w nio nych do g³oso wa nia, co nie za wsze jest wy ko na l ne. 
Pro blem ten mo¿e wyst¹piæ zw³asz cza w ma³ych oœro d kach aka de mi c kich,
szcze gó l nie gdy domy stu den c kie nie s¹ du¿e, wie lu stu den tów wy je ¿ d¿a na
we ekend do swo ich do mów, a ci, któ rzy zo staj¹, nie za wsze s¹ zain tere so wa ni
przed mio tem re fe ren dum.

Atu tem sy ste mu bry ty j skie go jest rów nie¿ to, ¿e u³atwia i uspra w nia pro ce -
du rê re je stra cji, gdy¿ jed na oso ba mo¿e za re je stro waæ ki l ka in nych, co sprzy ja
zwiê ksze niu li cz by zare je stro wa nych wy bo r ców, a przez to rów nie¿ naj -
praw dopo do b niej li cz by osób od daj¹cych g³os w wy bo rach. Na pod sta wie
przyk³adu z Ir lan dii Pó³no c nej, gdzie w 2002 roku – po znie sie niu sporz¹dza -
nia re je stru wy bo r ców na pod sta wie list wy bo r ców two rzo nych przez „go spo -
da rza domu” i wpro wa dze niu re je stra cji indy widu a l nej – li cz ba re je struj¹cych
siê osób spad³a o oko³o 10%, mo ¿ na sza co waæ, ¿e bry ty j ski wa riant sy ste mu
do bro wo l nej re je stra cji przy czy nia siê do zwiê ksze nia li cz by zare je stro wa -
nych o bli sko jedn¹ dzie si¹t¹.

Wad¹ sy ste mu bry ty j skie go, zde cy do wa nie prze wa ¿aj¹c¹ nad ko rzy œci¹
p³yn¹c¹ ze zwiê kszo nej par ty cy pa cji wy bo r czej, jest jed nak wiê ksze nie bez -
pie czeñ stwo oszustw wy bo r czych. Mo ¿ li woœæ re je stra cji przez „go spo da rza
domu” wspó³mie sz ka ñ ców bez oka za nia ich oso bi s tych iden tyfi ka to rów pro -
wa dzi do na du ¿yæ – re je stra cji do da t ko wych osób. Oso ba re je struj¹ca mo¿e
na stê p nie spró bo waæ zag³oso waæ za tych wy bo r ców, co w wy pa d ku g³oso wa -
nia kore spon dency jne go jest jak naj bar dziej mo ¿ li we11.

38 Anna Ra ko wska, Ma r cin Ru l ka

10  Re fe ren dum w spra wie wy ra ¿e nia zgo dy na ra ty fi ka cjê Tra kta tu do tycz¹cego
przyst¹pie nia Rze czypo spo li tej Pol skiej do Unii Eu ro pe j skiej z 8 cze r w ca 2003 roku sta no wi³o
do ty ch czas je dy ne g³oso wa nie, w któ rym mo ¿ na by³o two rzyæ ob wo dy g³oso wa nia w do mach
stu den c kich.

11  K. Sko t ni cki, Re jestr wy bo r ców i g³oso wa nie kore spon dency j ne w Wie l kiej Bry ta nii
[w ni nie j szym to mie].



Roz pa truj¹c ró ¿ ne wa rian ty sy ste mu do bro wo l nej re je stra cji, na le ¿y wspo -
mnieæ ta k ¿e o sy ste mie obo wi¹zko wej re je stra cji, któ ry obo wi¹zuje na
przyk³ad w No wej Ze lan dii. Trze ba jed nak pa miê taæ, ¿e obo wi¹zek zare je stro -
wa nia siê wy bo r cy nie oz na cza obo wi¹zku udzia³u w g³oso wa niu. Taka de cy -
zja ustawo da w cy nie spo wo do wa³aby wiêc ra czej zwiê ksze nia fre k wen cji
wybo r czej, byæ mo¿e na wet by j¹ zmnie j szy³a. Na tu ra l na nie chêæ lu dzi (szcze -
gó l nie Po la ków) do wy ko ny wa nia ró ¿ nych czyn no œci pod przy mu sem mo¿e
spo wo do waæ, ¿e je œli na wet wy bo r ca za mie rza³ zag³oso waæ, to pod wp³ywem
tego obo wi¹zku zmie ni zda nie.

Sy stem do bro wo l nej re je stra cji ma je sz cze – poza wy mie nio ny mi ju¿
u³omno œcia mi – jedn¹ istotn¹ wadê. Roz wi¹za nie to wy ma ga bo wiem usta no -
wie nia grani cz nej daty, do któ rej wy bo r cy mog¹ siê re je stro waæ. Okres miê dzy
zako ñ cze niem re je stra cji a dniem g³oso wa nia musi byæ od po wie d nio d³ugi,
aby mo ¿ na by³o opra co waæ i wy dru ko waæ ka r ty do g³oso wa nia. Naj czê œciej
za mkniê cie re je stra cji na stê pu je na oko³o 30 dni przed dniem g³oso wa nia.

W tym mie j s cu wa r to zwró ciæ uwa gê na sy stem re je stra cji wy bo r ców w Sta -
nach Zjed no czo nych Ame ry ki. Wyj¹tkow¹ cech¹ ame ryka ñ skie go pra wa wy -
bo r cze go, po do b nie zreszt¹ jak ka ¿ dej ga³êzi pra wa, s¹ ró ¿ ni ce wy stê puj¹ce
w po sz cze gól nych sta nach. Osta t ni dzieñ re je stra cji przy pa da w ró ¿ nych te r -
mi nach, na przyk³ad ty l ko do trzy dzie ste go dnia przed g³oso wa niem mog¹ siê
re je stro waæ wy bo r cy w Mis si si pi i Pó³no c nej Ka ro li nie, pod czas gdy w sta nie
Ve r mont mo ¿ na siê re je stro waæ je sz cze w pi¹tym dniu przed g³oso wa niem.
Do da t ko wo osta t nio ro œ nie li cz ba sta nów sto suj¹cych tzw. Vote Day Re gi stra -
tion, czy li re je stra cjê w dniu g³oso wa nia. Pie r wszy wpro wa dzi³ tak¹ mo ¿ li -
woœæ stan Ma i ne w 1973 roku, a na stê p nie uczy ni³y tak sta ny: Min ne so ta, Wi s -
con sin, Ore gon, Ohio, New Ham p s hi re, Mon ta na, Iowa. Z ko lei w Pó³no c nej
Da ko cie in sty tu cja ta jest na zy wa na Same Day Re gi stra tion, gdy¿ mo ¿ li woœæ
re je stra cji ist nie je nie ty l ko w dniu wy bo rów, ale ta k ¿e w dniu wcze œnie j sze go
g³oso wa nia. Jak wy li czo no, wpro wa dze nie oma wia nej mo ¿ li wo œci g³oso wa -
nia zwiê kszy³o fre k wen cjê o oko³o 10%12, a do da t ko wo zmnie j szy³o li cz bê
wy da wa nych tzw. pro vi sio nal bal lots, czy li tym cza so wych kart do g³oso wa -
nia. Ka r ty te zo sta³y wpro wa dzo ne na mocy Help Vote Ame ri ca Act13 i s¹ wy -
da wa ne wy bo r com, któ rzy nie s¹ umie sz cze ni w re je strze, ale utrzy muj¹, ¿e
po win ni siê w nim zna j do waæ. Wy bo r com tym wy da je siê tzw. tym cza so we
ka r ty do g³oso wa nia, któ re zo staj¹ uwz glê d nio ne, je œli siê oka ¿e, ¿e wy bo r ca
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12  W 2000 roku w ame ry ka ñ skich sta nach umo ¿ li wiaj¹cych re je stra cjê w dniu g³oso wa nia
fre k wen cja wy nios³a 75,1%, pod czas gdy w po zo sta³ych sta nach osi¹gnê³a 63,2%. W wy bo rach 
w 2004 roku fre k wencja wy nios³a od po wie d nio 68,2% oraz 59,2% – por. www.de mos.org [do -
stêp: 20 maja 2009 roku].

13  Uni ted Sta tes of Ame ri ca. Ge ne ral Ele c tion 4 No ve m ber 2008. OSCE/ODIHR Li mi ted
Ele c tion Ob se r va tion Mis sion Fi nal Re port, s. 16–17.



omy³kowo nie zna laz³ siê w re je strze14. W ame ry ka ñ skich sta nach umo ¿ li -
wiaj¹cych re je stra cjê w dniu g³oso wa nia nie od no to wa no wzro stu li cz by
oszustw wy bo r czych i wy pa d ków pod wó j ne go g³oso wa nia, a ko szty utrzy ma -
nia re je stru zna cz nie spad³y po jego skom pute ryzo wa niu, co po zwa la s¹dziæ,
¿e mo ¿ li woœæ ta zo sta nie wpro wa dzo na wkró t ce w wiê kszo œci sta nów15. Za
ko nie cz no œci¹ sze r sze go jej wpro wa dze nia prze ma wiaj¹ dane z wy bo rów
w 2000 roku, pod czas któ rych 3 mi lio ny wy bo r ców nie do pu sz czo no do g³oso -
wa nia w zwi¹zku z bra kiem re je stra cji, a ta k ¿e dane z wy bo rów w 2004 roku,
gdy wy da no oko³o 2 mi lio nów provisional ballots.

Pod su mo wuj¹c, ne ga ty w nie oce nia my sy stem do bro wo l nej re je stra cji wy -
bo r ców. Arend Li j p hart uwa ¿a tê in sty tu cjê – wraz z g³oso wa niem w dni ro bo -
cze, zbyt du¿¹ czê stot li wo œci¹ wy bo rów i nie propo rcjo nalny mi fo r mu³ami
wy bo r czy mi – za ele men ty, któ re sprzy jaj¹ ab sen cji, co two rzy wy borcz¹ nie -
rów noœæ. Jego zda niem, naj wa¿ nie j szym za da niem wspó³cze s nej de mo kra cji
jest uczy nie nie g³oso wa nia tak rów nym, jak to ty l ko jest mo ¿ li we, a me tod¹
osi¹gniê cia tego celu jest ma ksy mali za cja ucze st ni c twa16. Re a li za cji tego po -
stu la tu z pe w no œci¹ nie sprzy ja re je stra cja wy bo r ców z w³as nej ini cja ty -
wy. W ten spo sób do roz wa ¿añ nad wy bo rem spo so bu pro wa dze nia re je stru
wy bo r ców wkra cza ele ment demo kra ty za cji pra wa wy bo r cze go, sta no wi¹c
ko le j ny ar gu ment prze ciw ko oma wia ne mu sy ste mo wi. Wszy stko to po wo du -
je, ¿e nie mo ¿ na po le ciæ sy ste mu do bro wo l nej re je stra cji jako roz wi¹za nia
w³aœci we go dla pol skie go pra wa wy bo r cze go.

Sy stem sporz¹dza nia re je stru wy bo r ców przez
ad mi ni stra cjê po da t kow¹

Sy stem po le gaj¹cy na sporz¹dza niu re je stru wy bo r ców na pod sta wie da -
nych urzê dów po da t ko wych i przez ad mi ni stra cjê po da t kow¹ sto so wa no ju¿
wte dy, gdy nie ist nia³y je sz cze fo r ma l ne re je stry czy spi sy wy bo r ców. Na
przyk³ad we Fran cji nie mal do ko ñ ca XVIII wie ku op³aca nie po da t ków by³o
je dyn¹ form¹ we ry fi ka cji tego, czy dany oby wa tel rze czy wi œcie mie sz ka
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14  Na ma r gi ne sie wa r to za uwa ¿yæ, ¿e we ry fi ka cja tym cza so wych kart na stê pu je w ró ¿ nych
te r mi nach w po szcze gó l nych sta nach – od dwóch dni na Flo ry dzie do 35 dni w Ka li fo r nii. Je œli
ró ¿ ni ca miê dzy liczb¹ g³osów zdo by tych przez kan dy da tów jest mniejsza ni¿ li cz ba od da nych
pro vi sio nal bal lots, na stê pu je zna cz ne od su niê cie w cza sie og³osze nia wy ni ków wy bo rów.
W wy bo rach z 2008 roku taka sy tu a cja wyst¹pi³a w Pó³no c nej Ka ro li nie i Mis so u ri.

15  Uni ted Sta tes of Ame ri ca. Ge ne ral Ele c tion 4 No ve m ber 2008..., op. cit., s. 12–13;
S. Car bó, B. Wright, The pro mi se and pra cti ce of ele c tion day re gi stra tion, [w:] Ex ce r p ted from
vo ting rights, red. B.E. Grif fith, Ame ri can Bar As so cia tion Se c tion of Sta te and Lo cal Go ve r n -
ment Law 2008, s. 65–79.

16  A. Li j p hart, Com pa ra ti ve Po li tics and the Com pa ra ti ve Me t hod, „Ame ri can Po li ti cal
Scien ce Re view” 1971, nr 65, s. 682–693.



i dzia³a na okre œlo nym ob sza rze, gdy¿ nie ist nia³y wte dy inne spi sy lud no œci
ni¿ re je stry po da t ko we17. Jed no cze œ nie jed nak Fran cja jest pie r wszym pa ñ -
stwem, w któ rym za czê to sporz¹dzaæ spi sy wy bo r ców (wów czas je sz cze nie
roz ró ¿ nia no re je stru i spi sów wy bo r ców, zreszt¹ do dziœ w wiê kszo œci kra jów
ist nie je ty l ko je den z tych wy ka zów). W li te ra tu rze po da je siê in fo r ma cjê,
¿e pie r wszy taki spis sporz¹dzo no przed wy bo ra mi w 1791 roku18. Pra kty ka
ze sta wia nia re je stru wy bo r ców z wy ko rzy sta niem da nych z urzê dów po da t ko -
wych jed nak nie za nik³a, prze jê³y j¹ bo wiem kra je skan dy na wskie (Szwe cja
i No r we gia), w któ rych li sty upra w nio nych do g³oso wa nia opra co wuj¹ lo ka l ne 
or ga ny ad mi ni stra cji po da t ko wej, prze ka zuj¹c je na stê p nie ko mi sjom
wy bo r czym19.

W tym mie j s cu wa r to przed sta wiæ pod sta wo we za³o¿e nia szwe dz kie go sy -
ste mu re je stra cji wy bo r ców jako egze mpli fi ka cjê wspo mnia ne go spo so bu
sporz¹dza nia re je stru wy bo r ców. W Szwe cji re jestr wy bo r ców jest sporz¹dza -
ny na pod sta wie re je stru cy wi l ne go, któ rym jest re jestr wszy stkich mie sz ka ñ -
ców kra ju pro wa dzo ny przez szwedzk¹ ad mi ni stra cjê po da t kow¹. Re jestr ten
za wie ra bazê da nych, w któ rej zna j du je siê miê dzy in ny mi: imiê i na zwi sko,
ad res mie j s ca za mie sz ka nia, gmi na, pa ra fia, stan cy wi l ny, oby wa te l stwo. Ka ¿ -
da oso ba zna j duj¹ca siê w re je strze ma oso bi sty nu mer iden tyfi kacy j ny. In fo r -
ma cje za wa r te w ba zie da nych re je stru s¹ prze ka zy wa ne przez ad mi ni stra cjê
po da t kow¹ do in nych agen cji rz¹do wych, w tym ta k ¿e do Szwe dz kiej Cen tra l -
nej Ko mi sji Wy bo r czej (Swe dish Ele c tion Au t ho ri ty, SEA). Za wsze przed
wy bo ra mi ko mi sja ta sporz¹dza re jestr wy bo r ców – od dzie l nie dla po szcze -
gó l nych okrê gów wy bo r czych – ko rzy staj¹c z da nych z re je stru lud no œci.
W re je strze wy bo r ców zna j duj¹ siê na zwi ska osób, któ re kwa li fi kuj¹ siê do
umie sz cze nia ich w tym ze sta wie niu na 30 dni przed dniem g³oso wa nia. S¹ oni 
upra w nie ni do g³oso wa nia w re gio nie lub gmi nie, w któ rej s¹ zare je stro wa ni jako
wy bo r cy. Do re je stru wy bo r ców s¹ ta k ¿e w³¹cze ni Szwe dzi, któ rzy opu œci li
kraj w ci¹gu osta t nich dzie siê ciu lat. Musz¹ oni jed nak wy ra ziæ chêæ umie sz -
cze nia ich w re je strze i poin fo r mo waæ o tym ad mi ni stra cjê po da t kow¹ nie pó Ÿ -
niej ni¿ 30 dni przed dniem g³oso wa nia. Ta sama pro ce du ra obe j mu je oby wa -
te li Unii Eu ro pe j skiej za mie sz kuj¹cych sta le na te re nie Szwe cji i chc¹cych
w tym kra ju od daæ swój g³os w wy bo rach do Pa r la men tu Euro pe j skie go.

Pro cedura sporz¹dza nia re je stru wy bo r ców w Szwe cji przed sta wia siê
na stêpuj¹co. Naj pierw dane z na zwi ska mi wy bo r ców upra w nio nych do g³oso -
wa nia w wy bo rach s¹ za pi sy wa ne w spe cja l nych ba zach kom pu te ro wych
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17  B. Zda niuk, Wy bo ry par la men tar ne we Fran cji 1789–1914. Pro blem repre zenta tyw no -
œci wy bo ru, Wa r sza wa 2005, s. 37–38.
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lo ka l nych urzê dów po da t ko wych. Dane te tra fiaj¹ na stê p nie do urzê dów po -
da t ko wych w re gio nach, pó Ÿ niej zaœ do cen tra l ne go urzê du po dat ko we go,
ci¹gle pod le gaj¹c aktu a li za cji. W ten spo sób przed zbli ¿aj¹cymi siê wy bo ra mi
Szwe dz ka Cen tra l na Ko mi sja Wy bo r cza otrzy mu je od ad mi ni stra cji po da t ko -
wej re jestr wy bo r ców w fo r mie ele ktro ni cz nej, któ ry – po od po wied nim opra -
co wa niu – do sta r cza do lo ka li wy bo r czych.

Re jestr lud no œci, sta no wi¹cy pod sta wê re je stru wy bo r ców, jest zarz¹dza ny
i nie ustan nie aktu ali zo wa ny przez lo ka l ne urzê dy ad mi ni stra cji po da t ko wej.
W ci¹gu dnia sieæ kom pu te ro wa lo ka l ne go urzê du po dat ko we go w gmi nie,
urzê du w re gio nie i urzê du cen tra l ne go s¹ po³¹czo ne w try bie on - li ne, co po -
zwa la na sta³e aktu ali zo wa nie da nych. Do stêp do re je stru lud no œci jest za pe w -
nio ny w fo r mie ele ktro ni cz nej za po œred ni c twem stro ny in ter ne to wej. Re jestr
wy bo r ców sta no wi za tem wyci¹g z aktu a l ne go re je stru lud no œci. Szwe dz ka
Cen tra l na Ko mi sja Wy bo r cza dru ku je ka r ty do g³oso wa nia dla tych wy bo r -
ców, któ rzy maj¹ pra wo do g³oso wa nia w da nych wy bo rach, i wysy³a je na
ad res zna j duj¹cy siê w re je strze lud no œci. Ka r ty do g³oso wa nia s¹ roz sy³ane
w ta kim okre sie, aby do tar³y do wy bo r ców naj pó Ÿ niej na 18 dni przed dniem
g³oso wa nia. Ka r ty do g³oso wa nia za wie raj¹ na stê puj¹ce dane:
n imiê i na zwi sko wy bo r cy oraz jego nu mer w re je strze wy bo r ców,
n in fo r ma cje, w ja kich wy bo rach dany wy bo r ca mo¿e ucze st ni czyæ (jest to

szcze gó l nie isto t ne w wy pa d ku prze pro wa dza nia wiê cej ni¿ jed ne go g³oso -
wa nia w tym sa mym dniu),

n ad res lo ka lu wy bo r cze go, do któ re go jest przy pi sa ny wy bo r ca, oraz go dzi ny 
g³oso wa nia obo wi¹zuj¹ce w tym lo ka lu.
W dniu g³oso wa nia wy bo r ca musi oka zaæ ka r tê do g³oso wa nia przed ko -

misj¹ wy borcz¹ lub przed sta wiæ do wód to ¿ sa mo œci. W tym osta t nim wy pa d ku 
urzêd nik odpo wie dzia l ny za prze pro wa dze nie wy bo rów po dej mu je pro ce du rê
we ry fi ka cji to ¿ sa mo œci wy bo r cy. Ka ¿ da oso ba za mie sz ka³a na te re nie w³aœci -
wo œci lo ka l ne go urzê du po dat ko we go ma pra w ny obo wi¹zek in fo r mo waæ
urz¹d o zmia nie mie j s ca za mie sz ka nia lub o zmia nie imie nia czy na zwi ska.
Lo ka l ny urz¹d po da t ko wy aktu a li zu je dane w re je strze lud no œci rów nie¿ na
pod sta wie in fo r ma cji z in nych in sty tu cji pa ñ stwo wych, jak Urz¹d Ube z pie -
czeñ Spo³ecz nych czy Po li cja. Wy bo r cy mog¹ we ry fi ko waæ zgod noœæ da nych
za wa r tych w re je strze w sie dzi bie lo ka l ne go urzê du po dat ko we go. Ko re kty
tych da nych wy bo r cy mog¹ zg³aszaæ pi se m nie nie pó Ÿ niej ni¿ 12 dni przed
dniem g³oso wa nia. Re je stry wy bo r ców s¹ prze ka zy wa ne mie j skiej ko mi sji
wy bo r czej. Ka ¿ dy zare je stro wa ny mie sz ka niec ma nu mer iden tyfi kacy j ny
sk³adaj¹cy siê z 12 cyfr. Re jestr lud no œci jest co pe wien czas spra w dza ny pod
wzglê dem zgod no œci ze sta nem fa kty cz nym. Gwa rancj¹ po pra wno œci da nych
za wa r tych w re je strze jest ponad to mo ¿ li woœæ „prze te sto wa nia” ele ktro -
nicz ne go re jestru wy bo r ców w lo ka l nym urzê dzie po da t ko wym – re jestr
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jest po wszechnie do stê p ny, z wyj¹tkiem sy tu a cji, gdy by oso ba chc¹ca uzy s -
kaæ dane mog³aby wyrz¹dziæ szko dê oso bie, któ rej in fo r ma cje te do tycz¹.

Ko szty sporz¹dza nia re je stru wy bo r ców w Szwe cji s¹ sto sun ko wo ni skie.
W 2003 roku wy da t ki na za kup od ad mi ni stra cji po da t ko wej re je stru wy bo r -
ców w zwi¹zku z prze pro wa dza nym re fe ren dum w spra wie przyst¹pie nia
no wych pañstw do Unii Eu ro pe j skiej wy nios³y 64 tysi¹ce do la rów ame ry ka ñ -
skich. Koszt sporz¹dze nia na pod sta wie re je stru list wy bo r ców dla po szcze gól -
nych lo ka li wy bo r czych wy niós³ z ko lei 38,4 tysi¹ca do la rów ame ry ka ñ skich.
Naj wiê ksze wy da t ki – 1,728 mi lio na do la rów ame ry ka ñ skich – wi¹za³y siê
z dru kiem i wysy³k¹ kart do g³oso wa nia. W ko szty te nie wli cza siê jed nak wy -
da t ków zwi¹za nych z za trud nie niem w ad mi ni stra cji po da t ko wej osób
obs³uguj¹cych sy stem re je stra cji lud no œci. W 1997 roku za trud nia no 617 osób
zaan ga ¿o wa nych w obs³ugê tego sy ste mu, co poch³ania³o œro d ki w wy so ko œci
48,768 mi lio na do la rów ame ry ka ñ skich.

O refe ren cyj no œci i dok³ad no œci sy ste mu re je stru lud no œci sta no wi¹cego
pod sta wê re je stru wy bo r ców œwiadcz¹ wy ni ki kon tro li prze pro wa dzo nej
w 1997 roku, któ ra w re je strze wy bo r ców uja w ni³a ty l ko 1,7 b³êd nych da nych
na 1000, co sta no wi b³¹d rzê du 0,17%, pod czas gdy uz na je siê, ¿e b³¹d rzê du
2% jest je sz cze dopu sz cza l ny20.

Sy stem sporz¹dza nia re je stru wy bo r ców przez ad mi ni stra cjê po da t kow¹ na -
le ¿y oce niæ wyj¹tko wo po zy ty w nie, prze de wszy stkim z dwóch wzglêdów:
n nie ge ne ru je on wy so kich ko sztów,
n za pe w nia wy so ki sto pieñ dok³ad no œci da nych, co po win no byæ naj wa ¿ -

niejsz¹ cech¹ re je stru wy bo r ców, sta no wi to bo wiem jedn¹ z g³ów nych
gwa ran cji wy bo rów po wszech nych.
Na ma r gi ne sie wa r to za uwa ¿yæ, ¿e sy stem ten zy sku je do da t ko wy atut

– w pa ñ stwie, w któ rym wpro wa dzo no by obo wi¹zek wy bo r czy san kcjo no wa -
ny kar¹ pie niê¿n¹, karê tê ad mi ni stra cja po da t ko wa mog³aby ³atwo œci¹gn¹æ.

Od nosz¹c siê do mo ¿ li wo œci za sto so wa nia tego sy ste mu w pol skim pra wie,
na le ¿y prze de wszy stkim za uwa ¿yæ, ¿e pol ska ad mi ni stra cja po da t ko wa nie
pro wa dzi, tak jak ad mi ni stra cja szwe dz ka, re je stra cji wszy stkich mie sz ka ñ -
ców kra ju. Ponad to wdro ¿e nie tego sy ste mu nie roz wi¹zywa³oby pro ble mu
usta le nia aktu a l ne go mie j s ca za mie sz ka nia obywateli.

Ele ktro ni cz ny re jestr wy bo r ców

Sy stem ele ktro nicz ne go re je stru wy bo r ców mo ¿ na oma wiaæ ra czej z pun ktu 
wi dze nia te o rii ni¿ pra kty ki, sta no wi on bo wiem doœæ in no wa cyj ne roz wi¹za -
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nie. Wpro wa dze nie w pe³ni zinfo rmaty zowa ne go re je stru PESEL, w któ rym
zna j do wa³yby siê dane nie zbêd ne do sporz¹dze nia re je stru wy bo r ców, wy da je
siê ele men tem umo ¿ li wiaj¹cym i przy spie szaj¹cym utwo rze nie ta kie go re je -
stru. Oczy wi œcie wa run kiem jest roz wi¹za nie wspo mnia ne go ju¿ pro ble mu
aktu ali zo wa nia da nych o mie j s cu za mie sz ka nia w zwi¹zku z pla no wan¹ li k wi -
dacj¹ re je stra cji mie j s ca za mie sz ka nia oby wa te li. Na pocz¹tek ko nie cz ne jest
jed nak wy ja œ nie nie, co na le ¿y ro zu mieæ pod po jê ciem ele ktro nicz ne go re je -
stru wyborców. Nale¿y rozró¿niæ dwa terminy:
n ele ktro ni cz ny re jestr, któ ry ma na celu je dy nie zwiê ksze nie spra w no œci pro -

ce su pro wa dze nia re je stra cji (da lej: „re jestr skom pute ryzo wa ny”) – re jestr
ten u³atwia³by uzy ski wa nie i wy mia nê da nych, ale nie móg³by byæ bez po -
œred nio wyko rzy sty wa ny pod czas g³oso wa nia,

n ele ktro ni cz ny re jestr, któ ry jest w pra kty ce wyko rzy sty wa ny pod czas wy -
bo rów w zwi¹zku ze sto so wa niem ele ktro ni cz nych urn wy bo r czych czy
g³oso wa nia przez In ter net (dane o tym, ¿e kon kre t na oso ba ju¿ zag³oso wa³a, 
tra fiaj¹ do sy ste mu info rma tycz ne go, co unie mo ¿ li wia jej od da nie g³osu
w in nym lo ka lu wy bo r czym) – re jestr taki by³by szcze gó l nie przy da t ny
pod czas wy bo rów, w któ rych ca³y ob szar wy bo r czy jest jed no cze œ nie jed -
nym okrê giem wy bo r czym. Za po bie ga³oby to po no w ne mu g³oso wa niu wy -
bo r ców bez ko nie cz no œci sporz¹dza nia od dzie l nych spi sów wy bo r ców, do
któ rych na le ¿a³oby siê do pi sy waæ lub te¿ po bie raæ za œwia d cze nia o pra wie
do g³oso wa nia. U³atwi³oby to z pe w no œci¹ wy bo r com ucze st ni c two w wy -
bo rach, gdy¿ nie wy ma ga³oby od nich ta kie go zaan ga ¿o wa nia, jak obo -
wi¹zuj¹ce me to dy umo ¿ li wiaj¹ce g³oso wa nie poza mie j s cem za mie sz ka nia, 
i niew¹tpli wie sprzy ja³oby zwiê ksze niu par ty cy pa cji wy bo r czej.
Na mo ¿ li woœæ utwo rze nia ele ktro nicz ne go re je stru wy bo r ców w dru gim

z wy mie nio nych zna czeñ wska zy wa³ ju¿ w 2005 roku kie ro w nik Krajo we go
Biu ra Wy bo r cze go Ka zi mierz W. Cza p li cki, twierdz¹c, ¿e biu ro „po dej mu je
pró by zwi¹zane z wpro wa dze niem g³oso wa nia ele ktro nicz ne go. Pod sta wo -
wym wed³ug nas in stru men tem jest ele ktro ni cz ny re jestr wy bo r ców. To on
umo ¿ li wi spra w dze nie, czy dana oso ba ma pra wa wy bo r cze, zag³oso wa nie
z ka ¿ de go mie j s ca i zare je stro wa nie g³osu, tak aby unie mo ¿ li wiæ g³oso wa nie
pod wó j ne. Koszt ta kie go opro gra mo wa nia dla gmin po zwa laj¹cego na stwo -
rze nie ele ktro nicz ne go re je stru wy bo r ców wed³ug na szych sza cun ków wy no si 
oko³o 1,6 mln z³”21. Od nosz¹c siê do osta t nie go zda nia przy wo³anej wy po wie -
dzi, na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e wy mie nio ne 1,6 mi lio na z³otych nie jest du¿¹ kwot¹,
szcze gó l nie gdy po rów na siê j¹ z wy da t ka mi w wy so ko œci ponad 71 mi lio nów
z³otych, ja kie po niós³ bu d¿et pa ñ stwa na przy go to wa nie i prze pro wa dze nie
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wy bo rów do Se j mu i Se na tu z 21 paŸ dzie r ni ka 2007 roku22. Z wy po wie dzi Ka -
zi mie rza W. Czap li c kie go wy ni ka ta k ¿e, ¿e ad mi ni stra cja wy bo r cza za mie rza
wpro wa dziæ re jestr ele ktro ni cz ny, nie zaœ rejestr skomputeryzowany, jaki
istnieje ju¿ w wielu pañstwach.

„Zwyk³y” re jestr skom pute ryzo wa ny fun kcjo nu je na przyk³ad w Da nii. Re -
jestr ten jest opa r ty na na ro do wym re je strze cy wi l nym (zarz¹dza nym przez
Mi ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych), do któ re go w³adze mie j skie do sta r czaj¹
in fo r ma cje o zgo nach, uro dze niach czy zmia nach ad re su (dane te oby wa te le
maj¹ obo wi¹zek po daæ od po wied nim w³ad zom w ci¹gu 30 dni od za ist nie nia
okre œlo ne go wy da rze nia). W ten spo sób re jestr wy bo r ców jest auto ma ty cz nie
i sy ste maty cz nie uzu pe³nia ny. Tym sa mym je dy nie Du ñ czy cy, któ rzy wy je -
cha li za gra ni cê, musz¹ przes³aæ do w³adz mie j skich po prze dnie go mie j s ca
swo je go za mie sz ka nia wnio sek o umie sz cze nie w re je strze. Wy druk re je stru
na stê pu je 18 dni przed dniem g³oso wa nia. Wy bo r cy, któ rzy zmie niaj¹ mie j s ce
za mie sz ka nia po tym dniu, nie mog¹ do pi saæ siê do re je stru w no wym mie j s cu
za mie sz ka nia. Zmia ny w re je strze wy bo r ców s¹ mo ¿ li we ty l ko w wy li czo nych 
sy tu a cjach: emi gra cji, œmie r ci i utra ty lub uzy ska nia praw wy bo r czych. Ko rekt 
w re je strze do ko nu je siê od rê cz nie23.

Ana li zuj¹c roz wi¹za nie przy jê te w Da nii, w któ rym wy ko rzy stu je siê skom -
pute ryzo wa ny re jestr wy bo r ców, nie zaœ – jak pla nu je pol ska ad mi ni stra cja
wy bo r cza – re jestr ele ktro ni cz ny, trze ba za uwa ¿yæ, ¿e w sy ste mie du ñ skim nie 
ty l ko ist nie je re jestr cy wi l ny, ale oby wa te le maj¹ ta k ¿e obo wi¹zek info r mo wa -
nia o zmia nie mie j s ca za mie sz ka nia. Mo ¿ na siê za tem oba wiaæ, czy obieg in for -
ma cji w ra mach no we go re je stru PESEL rze czy wi œcie za pe w ni kom p le t noœæ
da nych wszy stkich re je strów fun kcjo nuj¹cych w jego ra mach, a prze de wszy -
stkim – czy bê dzie on „samo wysta rcza l ny” w za kre sie da nych do tycz¹cych
mie j s ca za mie sz ka nia oby wa te li.

Wra caj¹c do pla no wa ne go wpro wa dze nia w Pol sce re je stru ele ktro nicz ne -
go, isto t ne jest usta le nie, kto mia³by pro wa dziæ ten re jestr, a kto by³by ty l ko
jego admi ni stra to rem – Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza czy mo¿e Mi ni ste r -
stwo Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji. Wa r to tu taj przy wo³aæ za le ce nia
Ko mi te tu Mi ni strów Rady Eu ro py dla pañstw cz³on ko wskich w spra wie pra w -
nych, pra kty cz nych i te ch ni cz nych stan dar dów g³oso wa nia ele ktro nicz ne go,
któ re sta no wi¹ w pkt 30 za³¹czni ka nr II, ¿e „je dy nie oso by powo³ane przez
or ga ny wy bo r cze maj¹ do stêp do cen tra l nej in fra stru ktu ry, se r we rów i da nych
ele ktro ni cz nych”. W tym wy pa d ku za dane ele ktro ni cz ne na le ¿y rów nie¿
uz naæ ele ktro ni cz ny re jestr wy bo r ców, któ ry móg³by sta no wiæ pod sta wê prze -
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pro wa dza nia wy bo rów i re fe ren dów ele ktro ni cz nych. To za le ce nie, a ta k ¿e art. 
36 ust. 1 Or dy na cji wy bo r czej do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na tu 
Rze czypo spo li tej Pol skiej, sta no wi¹cy, ¿e „Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza
jest sta³ym naj wy ¿szym or ga nem wy bo r czym w³aœci wym w spra wach prze -
pro wa dza nia wy bo rów”, prze ma wia zde cy do wa nie za tym, aby to Pa ñ stwo wa
Ko mi sja Wy bo r cza spra wo wa³a pie czê nad mog¹cym po wstaæ w przysz³oœci
ele ktro ni cz nym re je strem wy bo r ców.

Jak ju¿ wspo mnia no, utwo rze nie ele ktro nicz ne go re je stru wy bo r ców
by³oby pro stsze po wdro ¿e niu no we go re je stru PESEL. Re jestr wy bo r ców
móg³by byæ wów czas jed nym z re je strów opra co wy wa nych na pod sta wie da nych
z re jestru PESEL i sta no wiæ je dyn¹ pod sta wê upra w niaj¹c¹ do g³oso wa nia
osób, któ re s¹ w nim ujê te. Ko nie cz ne by³oby ty l ko od po wied nie opro gra mo -
wa nie, któ re uw z glêd nia³oby ró ¿ ny kr¹g osób upra w nio nych do g³oso wa nia
w po szcze gó l nych wy bo rach i re fe ren dach. Po zo sta wa³oby je sz cze roz wi¹za -
nie kwe stii wy bo r ców mie sz kaj¹cych za gra nic¹ i oby wa te li Unii Eu ro pe j skiej
sta le za mie sz kuj¹cych na te ry to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej (w wy pa d ku
wy bo rów do Pa r la men tu Euro pe j skie go, wy bo rów do rad gmin oraz na urz¹d
wó j ta, bu r mi strza lub pre zy den ta mia sta). Roz pa truj¹c pro blem g³oso wa nia za
gra nic¹, na le ¿y przyj¹æ, ¿e obo wi¹zuj¹cy tam sy stem re je stra cji po wi nien byæ
za cho wa ny. W sto sun ku do oby wa te li Unii Eu ro pe j skiej za mie sz kuj¹cych
w Pol sce – je œli by³oby to ty l ko te ch ni cz nie wy ko na l ne – naj le p szym roz -
wi¹za niem by³oby za cho wa nie sy ste mu do bro wo l nej ich re je stra cji w okre œlo -
nym te r mi nie przed dniem g³oso wa nia, co zo sta³oby uwz glê d nio ne w re je strze 
ele ktro ni cz nym. Bar dziej re a l ne wy da je siê jed nak sporz¹dza nie od rê b nych
spi sów wy bo r ców na pod sta wie do bro wo l nej re je stra cji. Nie spra wi³oby to
wiê kszych trud no œci orga niza cy j nych, gdy¿ g³oso wa nie tra dy cy j ne z wie lu
wzglê dów mu sia³oby i tak byæ utrzy ma ne, a urny ele ktro ni cz ne, przy naj mniej
na pocz¹tku, sta no wi³yby ty l ko al ter na ty wê dla g³oso wa nia tra dycy j ne go.
Ko nie cz ne by³oby wiêc rów nie¿ za cho wa nie tra dy cy j nych spi sów wy bo r ców
opra co wy wa nych na pod sta wie re je stru.

Na le ¿y siê ta k ¿e za sta no wiæ nad ewen tua l no œci¹ swo bod ne go wy bo ru mie j -
s ca do ko na nia aktu g³oso wa nia, czy li od da nia g³osu w do wo l nym lo ka lu wy -
bo r czym ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej, któ ra mog³aby byæ mo ¿ li wa do
wpro wa dze nia dziê ki ele ktro nicz ne mu sy ste mo wi prze sy³u da nych. Za pe w -
nia³oby to w wiê kszym sto p niu ni¿ obe c nie prze strze ga nie rów no œci wy bo rów
w zna cze niu fo r ma l nym, czy li unie mo¿ li wie nie wy bo r cy od da nia wie lu
g³osów w ró ¿ nych lo ka lach wy bo r czych. Umo ¿ li wie nie wy bo r cy od da nia
g³osu w do wo l nym lo ka lu wy bo r czym na te re nie ca³ego kra ju by³oby jed nak
z³ama niem za sa dy rów no œci w zna cze niu ma te ria l nym, czy li rów nej si³y
g³osu. Dla te go te¿ wol noœæ wy bo ru lo ka lu, w któ rym wy bo r ca chcia³by od daæ
swój g³os, po win na do ty czyæ ty l ko wy bo rów pre zy den c kich i re fe ren dum

46 Anna Ra ko wska, Ma r cin Ru l ka



ogól no kra jowe go, w któ rych okrê giem wy bo r czym jest ob szar pa ñ stwa. Pod
tym k¹tem mu sia³by te¿ byæ za pro gra mowa ny sy stem info rma ty cz ny.

Inna sy tu a cja wy stê pu je w wy pa d ku re je stru skom pute ryzo wane go, któ ry
nie mo¿e byæ je dyn¹ pod staw¹ upra w niaj¹c¹ do g³oso wa nia, gdy¿ kr¹g osób
uprawnio nych do udzia³u w g³oso wa niu w po szcze gó l nych wy bo rach jest ró ¿ ny.
Rodzi to ko nie cz noœæ sporz¹dza nia spi sów wy bo r ców na po trze by kon kre t -
nych wy bo rów. Re jestr skom pute ryzo wa ny s³u¿y³by za tem je dy nie spra w ne -
mu sporz¹dza niu mo ¿ li wie naj bar dziej wia ry god nych spi sów wy bo r ców.

Na pewn¹ fo r mê re je stra cji do bro wo l nej w ra mach re je stru ele ktro nicz ne go
wska zu je Rada Eu ro py, któ ra w przy wo³ywa nych ju¿ za le ce niach, w pkt 40
za³¹czni ka nr I, wska zu je, ¿e „na le ¿y roz wa ¿yæ mo ¿ li woœæ stwo rze nia ele ktro -
nicz ne go re je stru oraz wpro wa dze nia me cha ni z mu po zwa laj¹cego na ele ktro -
ni cz ne zg³osze nie siê on - li ne przez wy bo r cê w celu zare je stro wa nia siê w re je -
strze”. Z ko lei wed³ug pkt 41, „w wy pa d kach, gdy na stê pu je od stêp cza so wy
miê dzy re je stracj¹ wy bo r cy a okre sem g³oso wa nia, na le ¿y ure gu lo waæ od po -
wied ni¹ pro ce du rê po œwia d cza nia to ¿ sa mo œci wy bo r cy”. Wy da je siê, ¿e Rada
Eu ro py do pu sz cza mo ¿ li woœæ do bro wo l nej re je stra cji przez In ter net, do strze -
gaj¹c jed no cze œ nie pro blem zwi¹zany z aktualizacj¹ danych po dacie
rejestracji wyborców.

W zwi¹zku z pla no wa nym stwo rze niem ele ktro nicz ne go re je stru wy bo r ców 
wa r to roz wa ¿yæ mo ¿ li woœæ wpro wa dze nia g³oso wa nia ele ktro nicz ne go za po -
moc¹ zme chani zo wa nych urn wy bo r czych24. Roz wi¹za nie to ma na stê puj¹ce
zalety:
n unie mo¿ li wie nie oszustw i ma ni pu la cji, w tym od sprze da wa nia kart do

g³oso wa nia czy na du ¿yæ cz³on ków ob wo do wych ko mi sji wy bo r czych
(oszu stwa wy bo r cze staj¹ siê trud nie j sze i bar dziej skom pli ko wa ne pod
wzglê dem te ch ni cz nym),

n zmnie j sze nie li cz by cz³on ków ob wo do wych ko mi sji wy bo r czych w zwi¹zku
z ogra ni cze niem za kre su za dañ, któ ry mi bêd¹ obci¹¿one te ko mi sje,

n umo ¿ li wie nie wy bo r com szy b sze go od da nia g³osu (jak po ka zu je przyk³ad
wy bo rów z za sto so wa niem ele ktro ni cz nych urn wy bo r czych, nie po win no
to trwaæ d³u¿ej ni¿ 25 se kund),

n brak mo ¿ li wo œci od da nia nie wa ¿ ne go g³osu,
n przy za sto so wa niu urny zme cha nizo wa nej zmnie j sza siê – przy naj mniej

pocz¹tko wo – ab sen cja wy bo r cza, dziê ki cze mu na stê pu je wzmo c nie nie
legi ty mi za cji wy bra nych przed sta wi cie li (zaob ser wo wa no, ¿e wy bo r cy s¹
cie ka wi no we go spo so bu g³oso wa nia i t³um nie od wie dzaj¹ lo ka le wy bo r cze 
pod czas pie r wsze go g³oso wa nia z wy ko rzy sta niem no we go roz wi¹za nia),
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24  Taki spo sób g³oso wa nia wpro wa dzo no ju¿ ki l ka na œcie lat temu w Bra zy lii i Pa ra g wa ju
– zob. R. De ndia, G³oso wa nie ele ktro ni cz ne w Pa ra g wa ju..., op. cit.



n cz³on ko wie ko mi sji wy bo r czych mo gli by pra co waæ kró cej i w bar dziej
do god nej po rze, do ty ch czas zda rza siê bo wiem, ¿e nie rza d ko musz¹ prze -
by waæ w lo ka lu wy bo r czym z ma³ymi prze rwa mi od wcze s nych go dzin
po ran nych a¿ do go dzin no c nych – mo ¿ li woœæ taka po wsta³aby w zwi¹zku 
z ele ktro ni cz nym sy ste mem prze li cza nia g³osów,

n szy b sza in fo r ma cja o wy ni kach g³oso wa nia.
Mimo po wszech ne go prze ko na nia, ¿e g³oso wa nie ele ktro ni cz ne za po bie ga

oszu stwom, spo ra dy cz nie mog¹ siê zda rzyæ powa ¿ nie j sze in cy den ty ni¿ na
przyk³ad me cha ni cz ne ni sz cze nie kart przez cz³on ków ob wo do wych ko mi sji
wy bo r czych czy od da wa nie g³osu za oso by, któ re nie sta wi³y siê na g³oso wa -
nie25. Po do b ne na du ¿y cia mog¹ wyst¹piæ rów nie¿ w ele ktro ni cz nym re je strze
wy borców. Wy da je siê wiêc, ¿e po win na ist nieæ mo ¿ li woœæ we ry fi ka cji
da nych zawa r tych w re je strze. Do brym roz wi¹za niem jest udo stê p nie nie tych
in fo r ma cji w In ter ne cie, aby ka ¿ dy móg³ siê prze ko naæ, czy fi gu ru je w spi sie
oraz czy nie zna j du je siê tam ktoœ, kto nie ma pra wa do udzia³u w g³oso wa niu
(z za cho wa niem, rzecz ja s na, stan dar do wej pro ce du ry, jak¹ jest udo stê p nia nie
tego typu da nych w gmi nach). Taki spo sób uzy ski wa nia do stê pu do in fo r ma cji 
z re je stru nie sta no wi³by na ru sze nia da nych oso bo wych i w za sa dzie nie ró ¿ -
ni³by siê pod tym wzglê dem od obe c nie obo wi¹zuj¹cego sy ste mu udo stê p nia -
nia da nych.

Do da t ko wo wa r to siê je sz cze za sta no wiæ nad wpro wa dze niem spe cja l nych
za wia do mieñ o nad chodz¹cym g³oso wa niu, w któ rych by³yby za wa r te pod sta -
wo we in fo r ma cje o zbli ¿aj¹cych siê wy bo rach26 i któ re sta no wi³yby jed no cze -
œ nie fo r mê kon tro li po pra wno œci da nych za wa r tych w re je strze ele ktro ni cz -
nym przez sa me go zain tere sowa ne go wy bo r cê. Za wia do mie nia ta kie po win ny 
tra fiaæ do wy bo r ców przy naj mniej 30 dni przed wy bo ra mi i za wie raæ
nastêpuj¹ce elementy:
n po twier dze nie, ¿e dana oso ba fi gu ru je w spi sie wy bo r ców utwo rzo nym

na pod sta wie re je stru wy bo r ców, oraz in fo r ma cjê o mo ¿ li wo œci zwe ryfi ko -
wa nia da nych do tycz¹cych in nych wy bo rów i omó wie nie try bu re kla macy j -
ne go,

n przy po mnie nie o zbli ¿aj¹cych siê wy bo rach, w tym dok³adne wska za nie,
gdzie mie œci siê lo kal wy bo r czy kon kre t ne go wy bo r cy, w ja kich go dzi nach
jest on czyn ny i jak wygl¹da me cha nizm g³oso wa nia,
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25  Szcze gó l nie du¿o przyk³adów b³êd nych wy ni ków g³oso wa nia w wy bo rach prze pro wa -
dza nych przy u¿y ciu urn ele ktro ni cz nych mo ¿ na cze r paæ z pra kty ki wy bo rów w Sta nach Zjed -
no czo nych Ame ry ki. Sze rzej – zob. R. Ba li cki, E. Pre i s ner, E- vo ting – szan se, mo ¿ li wo œci, za -
gro ¿e nia, [w:] Miê dzy naro do wa Kon fe ren cja Na uko wa nt. „Alte rna ty w ne spo so by g³oso wa nia
a akty wi za cja ele kto ra tu”. Rze szów, 26–27 ma r ca 2007 roku, red. S. Gra bo wska, R. Gra bo wski, 
Rze szów 2007.

26  Zob. A. So ka la, Na le ¿y indy widu a l nie za wia da miaæ wy bo r ców o wy bo rach, „Ana li zy
i Opi nie” 2005, nr 37 – www.isp.org.pl [do stêp: 20 maja 2009 roku].



n zwiêz³e ma te ria³y wy bo r cze ko mi te tów wy bo r czych sta r tuj¹cych w wy bo -
rach (ele ment do da t ko wy).
Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e oprócz in fo r ma cji o umie sz cze niu oby wa te la w re je -

strze za wia do mie nia te sta no wi³yby do bry spo sób na do sta r cze nie urzê do we -
go dru ku, któ ry by³by pod staw¹ g³oso wa nia kore spon dency jne go – oczy wi -
œcie w wy pa d ku wpro wa dze nia tego rozwi¹zania.

Sy stem g³oso wa nia ele ktro nicz ne go

Wpro wa dze nie ele ktro ni cz nych urn wy bo r czych (na zy wa nych ta k ¿e g³oso -
ma ta mi lub wo to ma ta mi) wbrew po zo rom nie spo wo du je zwiê ksze nia
nak³adów na prze pro wa dze nie wy bo rów. Co pra wda wszy stkie eta py wdro ¿e -
nia tego sy ste mu poch³onê³yby zna cz ne œro d ki fi nan so we, ale w na stê p stwie
prze pro wa dzo nych zmian wy ra Ÿ nie zmnie j szy³by siê koszt wy bo rów (miê dzy
in ny mi dziê ki re zy g na cji z kart do g³oso wa nia, a ta k ¿e li k wi da cji ob wo do -
wych ko mi sji wy bo r czych, któ re ge ne ruj¹ naj wiê ksze ko szty, lub przy naj -
mniej ogra ni cze niu li cz by cz³on ków tych ko mi sji27). W pa ñ stwach, któ re ju¿
wpro wa dzi³y ele ktro ni cz ny sy stem g³oso wa nia, wy bo r cy ko rzy staj¹ z ka r ty
iden tyfi kacy j nej wy da wa nej spe cja l nie na po trze by wy bo rów. W Pol sce fun k -
cjê ta kich kart mog³yby z po wo dze niem pe³niæ nowe do wo dy oso bi ste, któ re
– jak siê pla nu je – maj¹ mieæ wbu do wa ny spe cja l ny chip z ele ktro ni cz nym za -
pi sem da nych. Po zwo li³oby to unie za le ¿ niæ mie j s ce od da nia g³osu od mie j s ca
za mie sz ka nia wy bo r cy w wy pa d ku li k wi da cji obowi¹zku rejestracji
podstawowego miejsca zamieszkania obywatela.

Choæ dy re ktor Biu ra In for ma ty ki Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej ju¿
w paŸ dzie r ni ku 2002 roku za po wia da³, ¿e w re fe ren dum akce sy j nym w 2003
roku Po la cy bêd¹ od da waæ g³osy za po œred ni c twem sie ci 150 ty siê cy g³oso ma -
tów zlo kali zo wa nych w ca³ym kra ju28, to jed nak do dziœ pol skie do œwia d cze -
nia w za kre sie g³oso wa nia ele ktro nicz ne go ogra ni czaj¹ siê do pra re fe ren dum
euro pe j skie go w G³ucho³azach, prze prowa dzo ne go 23 i 24 maja 2003 roku.
Wów czas to w jed nym z ob wo dów wy bo r czych umo ¿ li wio no wy bo r com,
oprócz tra dycy j ne go g³oso wa nia przy u¿y ciu kart, g³oso wa nie za po moc¹ wo -
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27  Ty l ko die ty dla cz³on ków ko mi sji ob wo do wych poch³aniaj¹ ponad jedn¹ trze ci¹ œro d -
ków na prze pro wa dze nie wy bo rów. W wy bo rach do Se j mu i Se na tu w 2007 roku prze zna czo -
no na nie bli sko 28 mi lio nów z³otych – por. In fo r ma cja o wy da t kach z bu d¿e tu pa ñ stwa...,
s. 44.

28 G³oso ma ty ju¿ w przysz³ym roku, „Ne ws we ek”, 27 paŸ dzie r ni ka 2002 roku
– http://www.va gla.pl/skrypts/wy bo ry.htm [do stêp: 21 maja 2009 roku]



to ma tów wy po sa ¿o nych w ekra ny do ty ko we. Z urz¹dzeñ tych sko rzy sta³o a¿
80% wy bo r ców29.

Wpro wa dze nie g³oso wa nia za po moc¹ g³oso ma tów wy ma ga stwo rze nia
spe cja l ne go sy ste mu, czy li sie ci kom pu te ro wej, do któ rej sp³ywa³yby wszy st -
kie g³osy od da ne w kra ju. Sy stem taki, dziê ki auto maty cz ne mu prze sy³aniu
in fo r ma cji o od da nych g³osach, wy klu cza mo ¿ li woœæ wie lo krot ne go g³oso wa -
nia przez tego sa me go wy bo r cê. Roz wi¹za nie to po zwa la wiêc zre zy g no waæ
z wy da wa nia za œwia d czeñ o pra wie do g³oso wa nia30 i de cy zji o wpi sa niu do
re je stru czy do pi sa niu do spi su. Du¿e ko szty wdro ¿e nia ta kie go sy ste mu wi¹¿¹ 
siê prze de wszy stkim z ko nie cz no œci¹ za ku pu i obs³ug¹ opro gra mo wa nia, któ -
re za pe w nia³oby spra w noœæ wy mie nio nych ope ra cji, a ta k ¿e umo ¿ li wia³oby
od da nie g³osu ró ¿ nym ka te go riom wy bo r ców w ra mach ró ¿ nych g³oso wañ.
By³oby to przed siê w ziê cie bar dzo skom pli ko wa ne pod wzglê dem lo gi sty cz -
nym, ale jed no cze œ nie za pe w ni³oby pe³ne wy ko rzy sta nie za let ele ktro nicz ne -
go re je stru wy bo r ców, któ ry w in nym wy pa d ku nie wie le by znaczy³.

Bior¹c pod uwa gê cha ra kter zmian, ja kie s¹ ko nie cz ne w zwi¹zku z roz wa -
¿an¹ w Pol sce li k wi dacj¹ obo wi¹zku re je stra cji mie j s ca za mie sz ka nia oby wa -
te la, wa r to przed sta wiæ eta py wdra ¿a nia sy ste mu g³oso wa nia ele ktro nicz ne go
pro po no wa ne przez ame ry kañsk¹ or ga ni za cjê Ca li fo r nia In ter net Vo ting Task
Fo r ce31.

 Etap pie r wszy: ele ktro ni cz ne g³oso wa nie w lo ka lu wy bo r czym – wy bo r ca
by³by zo bo wi¹zany do sta wie nia siê w przy pi sa nym mu lo ka lu wy bo r czym,
w któ rym po oka za niu od po wied nie go do wo du to ¿ sa mo œci móg³by wy ko rzy -
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29  B. Cze r nie je wski, Krê te œcie ¿ ki e- de mo kra cji – http://www.egov.pl/in dex.php?op -
tion=con tent&task=view&id=63&Ite mid=62 [do stêp: 21 maja 2009 roku]. Zob. ta k ¿e:
http://www.rmf.pl/wia do mo s ci/?id=54454&loc=1; http://www.nu kle on.pl/main.php?op cja=com
&id=2717&zone=1 [do stêp: 21 maja 2009 roku].

30  Jak ko l wiek za œwia d cze nia o pra wie do g³oso wa nia s¹ gwa rancj¹ po wszech no œci, to jed -
nak sta no wi¹ ty l ko pewn¹ mo ¿ li woœæ, oba r czon¹ trud no œcia mi zwi¹za ny mi z ko nie cz no œci¹
oso bi ste go od bio ru tego do ku men tu w urzê dzie gmi ny w³aœci wym ze wzglê du na mie j s ce
sta³ego za mie sz ka nia. Upro sz cze niem tej pro ce du ry by³aby mo ¿ li woœæ ode bra nia ta kie go za -
œwia d cze nia w do wo l nym mie j s cu w kra ju. Wpro wa dze nie ta kie go roz wi¹za nia u³atwi³by ele k -
tro ni cz ny re jestr wy bo r ców, a przy wy ko rzy sta niu urn ele ktro ni cz nych mo ¿ na by by³o na wet
zre zy g no waæ z za œwia d czeñ, choæ do pie ro po re zy g na cji z g³oso wa nia tra dycy j ne go jako al ter -
na ty wy dla g³oso wa nia ele ktro nicz ne go. Aby wska zaæ, jak du¿y jest to pro blem, wy sta r czy spoj -
rzeæ na stru ktu rê lud no œciow¹ w Wa r sza wie, gdzie jest zame l do wa nych oko³o 1,5 mi lio na osób,
a mie sz ka z pe w no œci¹ ponad 2 mi lio ny osób. W ten sam spo sób czê œcio wo zo sta³by roz -
wi¹zany rów nie¿ pro blem ab sen cji przy mu so wej osób nie pe³no spra w nych – oso by te nie mu -
sia³yby ju¿ sk³adaæ wnio sku o do pi sa nie do spi su wy bo r ców (co jest dla nich du ¿ym utrud nie -
niem) w ob wo dzie g³oso wa nia przy sto so wa nym na ich po trze by. Do cza su wpro wa dze nia
g³oso wa nia in ter neto we go oso by ob³o¿ nie cho re na dal jed nak bêd¹ po zba wio ne mo ¿ li wo œci
rea li zo wa nia swo ich praw wy bo r czych.

31  Por. M. Ja niec, M. Dro¿d¿, e- vo ting – ele ktro ni cz ne sy ste my g³oso wa nia (czêœæ II), s. 15
– http://www.egov.pl/in dex.php?op tion=con tent&task=view&id=20&Ite mid=62 [do stêp: 21 ma -
ja 2009 roku].



staæ do od da nia g³osu zna j duj¹cy siê w ko mi sji te r mi nal kom pu te ro wy (g³oso -
mat). Te r mi nal mo¿e byæ po³¹czo ny z In ter ne tem albo dane mog¹ byæ gro ma -
dzo ne lo ka l nie i prze sy³ane do ko mi sji te re no wej po za mkniê ciu lo ka li wy bo r -
czych. Na tym eta pie mu sia³yby ist nieæ spi sy wy bo r ców dla ka¿dej komisji
wyborczej.

 Etap dru gi: ele ktro ni cz ne g³oso wa nie w do wo l nym lo ka lu wy bo r czym
– pro ce du ra wygl¹da tak samo jak w fa zie pie r wszej, aby jed nak móc od daæ
g³os, wy bo r ca mo¿e siê udaæ do do wo l nej ko mi sji wy bo r czej. Pro wa dzi to do
unie zale ¿ nie nia mie j s ca g³oso wa nia od mie j s ca za mie sz ka nia wy bo r cy i wy -
ma ga stwo rze nia ogól no kra jowe go re je stru wy bo r ców, na co móg³by po zwo -
liæ centra l ny re jestr PESEL. Na tym eta pie ist nie nie spi sów wy bo r ców dla
poszcze gó l nych ko mi sji ob wo do wych nie by³oby ju¿ ko nie cz ne.

 Etap trze ci: zda l ne g³oso wa nie z wy ko rzy sta niem „kio sków do g³oso wa -
nia” roz mie sz czo nych w mie j s cach pu b li cz nych – wy bo r cy mo gli by ko rzy staæ 
ze spe cja l nych te r mi na li s³u¿¹cych do g³oso wa nia, do stê p nych w ró ¿ nych
mie j s cach (na przyk³ad w bi b lio te kach, w urzê dach po czto wych, w cen trach
han d lo wych). To ¿ sa moœæ g³osuj¹cych by³aby wery fi ko wa na za po moc¹ œro d -
ków te ch ni cz nych (na przyk³ad ka r ty chi po wej, któ rej fun kcjê móg³by pe³niæ
nowy dowód osobisty).

 Etap czwa r ty: g³oso wa nie zda l ne z do wo l ne go urz¹dze nia pod³¹czo ne go do 
In ter ne tu – wy bo r cy mog¹ g³oso waæ z do wo l ne go ko m pu te ra lub in ne go
urz¹dze nia (na przyk³ad te le fo nu ko mór ko we go, te le wi zji in ter akty w nej)
po³¹czo ne go z In ter ne tem32. Na tym eta pie ist nie nie spi sów wy bo r ców rów -
nie¿ nie by³oby ko nie cz ne, choæ na le ¿a³oby za pe w niæ, ¿eby wy bo r cy od da wa -
li swój g³os na li sty (kan dy da tów) w okrê gu wyborczym, w którym g³osuj¹.

Pol ska mo¿e roz pocz¹æ re a li za cjê eta pu pie r wsze go, któ ry móg³by byæ
wpro wa dzo ny nie za le ¿ nie od fun kcjo no wa nia ele ktro nicz ne go re je stru wy -
bo r ców, lub od razu przejœæ do eta pu dru gie go, w któ rym jed nak ko nie cz ne
jest wcze œ nie j sze wdro ¿e nie ele ktro nicz ne go re je stru wy bo r ców.

Etap dru gi wy ma ga sze r sze go omó wie nia, wi¹¿e siê on bo wiem z unie za -
le ¿ nie niem mie j s ca g³oso wa nia od mie j s ca za mie sz ka nia, po zwa laj¹c wy bo r cy 
od daæ g³os w do wo l nym lo ka lu wy bo r czym ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej.
Co pra wda ele ktro ni cz ny sy stem prze sy³u da nych za pe w nia – na wet w wiê k -
szym sto p niu ni¿ obe c nie – prze strze ga nie rów no œci wy bo rów w zna cze niu
fo r ma l nym (unie mo¿ li wie nie wy bo r cy od da nia wie lu g³osów w ró ¿ nych lo ka -
lach wy bo r czych), ale sta no wi jed no cze œ nie – o czym by³a ju¿ mowa
– prze³ama nie za sa dy rów no œci w zna cze niu ma te ria l nym, czy li rów nej si³y
g³osu. Dla te go te¿ do wol noœæ w wy bo rze lo ka lu, w któ rym wy bo r ca chcia³by
od daæ swój g³os, po win na do ty czyæ je dy nie wy bo rów pre zy den c kich i re fe ren -
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32  A Re port on the Fea si bi li ty of In ter net Vo ting, Ca li fo r nia In ter net Vo ting Task Fo r ce
2000 – www/sos/ca/gpv [do stêp: 25 maja 2009 roku].



dum ogól no kra jowe go, gdy okrê giem wy bo r czym jest ca³e pa ñ stwo. Pod tym
k¹tem mu sia³by byæ ta k ¿e za pro gra mowa ny sy stem info rma ty cz ny.

Re a li za cja eta pu trze cie go wy ma ga od po wied nie go przy sto so wa nia i sze ro -
kie go udo stê p nie nia za awan so wa nych tech nolo gi cz nie urn ele ktro ni cz nych
oraz dys po no wa nia zwiê kszo ny mi œro d ka mi fi nan so wy mi w zwi¹zku z umiesz -
cza niem urn w mie j s cach pu b li cz nych, nie zaœ ty l ko lo ka lach wy bo r czych.
Ko nie cz ne by³oby rów nie¿ wy po sa ¿e nie wy bo r ców w spe cjaln¹ ka r tê ele ktro -
niczn¹, któ ra po zwo li³aby zwe ry fi ko waæ pra wo da ne go wy bo r cy do udzia³u
w g³oso wa niu. Wa ru nek ten móg³by byæ spe³nio ny po wpro wa dze niu w Pol sce 
no wych do wo dów oso bi s tych, któ re mia³by za wie raæ wbu do wa ny chip z da -
ny mi za pi sa ny mi w fo r mie ele ktro ni cz nej.

Wpro wa dze nie w Pol sce czwa r te go eta pu jest na ra zie zbyt od leg³¹ per spe k -
tyw¹, aby roz wa ¿aæ go tu taj szcze gó³owo.

Przed sta wio ne wy ¿ej po ten cja l ne na stê p stwa wpro wa dze nia ele ktro nicz ne -
go re je stru wy bo r ców z jed nej stro ny po ka zuj¹, jak du¿e mo ¿ li wo œci kry je
w so bie re jestr ele ktro ni cz ny, z dru giej jed nak stro ny rodz¹ uza sa d nion¹ oba -
wê, ¿e ska la trud no œci wdro ¿e nia czê œci zapre zen to wa nych roz wi¹zañ mo¿e
siê oka zaæ zbyt wielka.

Spo³ecz ne kon se k wen cje zast¹pie nia tra dycy j ne go spo so bu g³oso wa nia
elek tro ni cz nym sy ste mem od da wa nia g³osów roz wa ¿a³, przy wo³ywa ny wczeœ -
niej, Arend Li j p hart, wska zuj¹c, ¿e wpro wa dze nie ta kie go roz wi¹za nia mo¿e
wp³yn¹æ na stru ktu rê g³osuj¹cych – g³ów nie w wy ni ku zwiê ksze nia siê fre k -
wen cji w tych gru pach, dla któ rych udzia³ w wy bo rach sta nie siê bar dziej do -
stê p ny. Prze de wszy stkim bê dzie to do ty czyæ lu dzi m³odych lub czê sto zmie -
niaj¹cych mie j s ce po by tu. W re zu l ta cie ich g³os bê dzie siê li czy³ bar dziej ni¿
do ty ch czas33. Œwia do moœæ tej zmia ny maj¹ rów nie¿ po li ty cy, cze go przy -
k³adem mo¿e byæ sy tu a cja w Esto nii, gdzie pla no wa ne wpro wa dze nie g³oso -
wa nia za po œred ni c twem In ter ne tu zo sta³o od³o¿o ne w cza sie (z 2003 na 2005
rok), gdy¿ pa r tie po pie ra ne przez ele kto rat wie j ski w oba wie przed utrat¹ czê -
œci g³osów za blo ko wa³y wdro ¿e nie tych roz wi¹zañ34.

Pod su mo wa nie

Pod su mo wuj¹c roz wa ¿a nia na te mat sku t ków wpro wa dze nia zmian w spo -
so bie g³oso wa nia, któ re wy ni kaj¹ z pla no wa nej likwi da cji obo wi¹zku mel dun -
ko we go, na le ¿y wska zaæ dwa mo ¿ li we roz wi¹za nia.
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33  M. Ja niec, M. Dro¿d¿, e-vo ting..., op. cit., s. 17.
34 W. Dre ch s ler, The Esto nian e- vo ting laws dis co u r se: para di g ma tic ben ch mar king of

Cen tral and Ea stern Eu ro pe, s. 6 – http://un pan1.un.org/in tra doc/gro ups/pu b lic/do cu ments/ni -
spa cee/un pan009212.pdf [do stêp: 25 maja 2009 roku].



Po pie r wsze, mo ¿ na utrzy maæ obo wi¹zek info r mo wa nia na przyk³ad urzê du 
gmi ny o mie j s cu za mie sz ka nia, co jed nak w rze czy wi sto œci oz na cza³oby inn¹
fo r mê me l dun ku. Trze ba jed nak przy znaæ, ¿e ta kie roz wi¹za nie by³oby zna cz -
nie mniej uci¹¿li we od obe c nie sto so wa ne go, szcze gó l nie je œli in fo r ma cjê
o mie j s cu za mie sz ka nia mo ¿ na by prze ka zy waæ gmi nie za po œred ni c twem
In ter ne tu. W ten spo sób móg³by byæ ta k ¿e roz wi¹zany pro blem usta la nia ad re -
su do do rê czeñ – w wy pa d ku prze ka za nia b³êd nych da nych albo za nie cha nia
wy ko na nia obo wi¹zku info r mo wa nia kon se k wen cje po no si³by oby wa tel.

Po dru gie, mo ¿ na wpro wa dziæ je den z przed sta wio nych wy ¿ej sy ste mów
re je stra cji wy bo r ców. Wy da je siê, ¿e obe c nie mo ¿ li we i wy ko na l ne by³oby
wdro ¿e nie sy ste mu do bro wo l nej re je stra cji. Po wa ¿ na wada tego sy stemu tkwi
jed nak w ni skiej par ty cy pa cji wy bo r czej, co jest wa ¿ ne szcze gó l nie w Pol sce,
gdzie wska Ÿ nik ten na le ¿y do naj ni ¿ szych na œwie cie. Na le ¿y rów nie¿ wska -
zaæ, ¿e osta te cz ny te r min re je stra cji w tym sy ste mie mu sia³by – ze wzglê dów
orga niza cy j nych – przy pa daæ przy naj mniej na ki l ka na œcie dni przed dniem
g³oso wa nia (w Wie l kiej Bry ta nii jest to 11 dni), co nie sprzy ja³oby pe³nej re a -
li za cji za sa dy po wszech no œci wy bo rów.

Bior¹c to pod uwa gê, na le ¿y stwier dziæ, ¿e w przysz³oœci ko nie cz na bê dzie
zmia na sy ste mu re je stra cji wy bo r ców na re jestr ele ktro ni cz ny. Wy ni ka to
prze de wszy stkim z trzech wy ra Ÿ nych ten den cji, któ re na si li³y siê osta t nio za -
rów no na œwie cie, jak i w Polsce:
n w wiê kszo œci kra jów wy bo r ca co raz mniej an ga ¿u je siê w wy bo ry i pro ces

re je stra cji,
n wy bo r cy s¹ co raz bar dziej mo bi l ni,
n te ch no lo gia sta je siê co raz bar dziej do stê p na.

Mimo wie lu trud no œci, ja kie mog¹ wyst¹piæ w pro ce sie two rze nia ele ktro -
nicz ne go re je stru wy bo r ców, na le ¿y kon sek wen t nie po dej mo waæ dzia³ania
umo ¿ li wiaj¹ce jego wdro ¿e nie, co po win no do pro wa dziæ do upo wsze ch nie nia
g³oso wa nia ele ktro nicz ne go, któ re go wpro wa dze nie – wo bec co raz sze rzej
wyko rzy sty wa nej „de mo kra cji elektronicznej” – wydaje siê jedynie kwesti¹
czasu.
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Re jestr wy bo r ców i g³oso wa nie
kore spon dency j ne w Wie l kiej Bry ta nii1

Wpro wa dze nie

G³oso wa nie kore spon dency j ne jest zna ne pra wu wy bo r cze mu w Wie l kiej
Bry ta nii od 1918 roku i wraz z g³oso wa niem przez pe³no mo c ni ka okre œla siê je 
mia nem g³oso wa nia nie oso bi ste go. Mo ¿ li woœæ ko rzy sta nia z ta kie go spo so bu
g³oso wa nia by³a jed nak pocz¹tko wo bar dzo ogra ni czo na i przys³ugi wa³a je dy -
nie wy bo r com, któ rzy w dniu g³oso wa nia nie mo gli przy byæ do lo ka lu ko mi sji
wy bo r czej ze wzglê du na po byt poza kra jem, z przy czyn na tu ry za wo do wej
i z dro wo t nej lub z in nych po do bnych po wo dów. Sta le zmnie j szaj¹ca siê fre k -
wen cja wy bo r cza, wi do cz na zw³asz cza pod czas wy bo rów do Pa r la men tu
Euro pe j skie go i w wy bo rach lo ka l nych, spo wo do wa³a, ¿e ustaw¹ The Re pre -
sen ta tion of Pe o p le Act z 2000 roku wpro wa dzo no u³atwie nie w mo ¿ li wo œci
g³oso wa nia kore spon dency jne go (g³oso wa nie kore spon dency j ne na ¿¹da nie).
Z pra wa tego mog¹ obe c nie ko rzy staæ wszy s cy wy bo r cy, któ rzy z³o¿¹ w tym
celu sto so w ny wnio sek. Mo ¿ na wnio sko waæ o przy zna nie tego pra wa na kon -
kre t ne wy bo ry, na czas okre œlo ny, a na wet na czas nieokreœlony (tzw. sta³y
g³os korespondencyjny).

U³atwie nie w mo ¿ li wo œci g³oso wa nia kore spon dency jne go spo wo do wa³o
zna cz ny wzrost li cz by osób g³osuj¹cych w ten spo sób. O ile pod czas wy bo rów 
w 1997 roku kore spon dency j nie g³oso wa³o 2% wy bo r ców, o tyle w 2001 roku
– ju¿ 4%, pod czas wy bo rów do Pa r la men tu Euro pe j skie go w 2004 roku

1  Ana li za po wsta³a w kwie t niu 2008 roku na pod sta wie opi nii Ko mi te tu Mo ni to ruj¹cego
(do stê p nej na stro nie http://www.as se m b ly.coe.int/Com mit te e Docs/2009/ele c to ral_fra -
ud_UK_E.pdf) Rady Eu ro py. Zo sta³a za pre zen towa na na se mi na rium „G³oso wa nie kore spon -
dency j ne” zor gani zo wa nym 13 maja 2008 roku w Wa r sza wie przez In sty tut Spraw Pu b li cz nych 
w ra mach pro je ktu „Obse r wa to rium de mo kra cji w Pol sce”.



– 8,9% upra w nio nych, a pod czas wy bo rów w 2005 roku – bli sko 12,1%
wyborców.

Jed no cze œ nie jed nak zde cy do wa nie wzros³o nie bez pie czeñ stwo wy stê po -
wa nia na du ¿yæ w tra kcie wy bo rów. Po twier dzi³y to zreszt¹ wy da rze nia pod -
czas wy bo rów lo ka l nych w 2004 roku, któ re zna laz³y fina³ w unie wa ¿ nie niu
4 kwie t nia 2005 roku wy ni ków g³oso wa nia w dwóch okrê gach wy bo r czych
w wy bo rach do Rady Mia sta Bi r min g ham. Jest to jed na z naj wiê kszych w³adz
lo ka l nych w An glii i Wa lii, w któ rej sk³ad wcho dzi 120 rad nych wy bie ra nych
w 40 okrê gach wy bo r czych (iz bach), po trzech w ka ¿ dej, przy czym ka den cja
trwa trzy lata i co roku od by waj¹ siê wy bo ry jed nej trze ciej sk³adu. Bli sko
33% lud no œci Bi r min g ham to oso by na le¿¹ce do mnie j szo œci et ni cz nych, dla
któ rych jê zyk an gie l ski nie jest jê zy kiem oj czy stym, a znaczn¹ czêœæ tej
spo³ecz no œci sta no wi¹ muzu³ma nie. Ma to du¿e zna cze nie, gdy¿ w Bi r min -
gham, po do b nie jak w Wie l kiej Bry ta nii, rz¹dzi³a Pa r tia Pra cy, któ ra do pro wa -
dzi³a do zaan ga ¿o wa nia pa ñ stwa w wo j nê w Ira ku. Spo dzie wa no siê wiêc, ¿e
w okrê gach za mie sz ka³ych przez lud noœæ muzu³mañsk¹ Partia Pracy mo¿e
mieæ k³opoty w zdobyciu mandatów.

W Bi r min g ham gwa³to w nie wzra sta³a li cz ba osób g³osuj¹cych kore spon -
dency j nie. O ile w 2001 roku wy da no 7 ty siê cy kart do g³oso wa nia kore spon -
dency jne go, o tyle w 2002 roku – ju¿ bli sko 20 ty siê cy, w 2003 roku – pra wie
28 ty siê cy, a w 2004 roku – oko³o 70 ty siê cy, w tym nie mal 40 ty siê cy w ci¹gu
dwóch osta t nich tygo d ni po prze dzaj¹cych dzieñ g³oso wa nia. W dwóch okrê -
gach wy bo r czych (iz bach) – Bor de s ley Gre en i Aston – li cz ba wnio sków
o g³oso wa nie kore spon dency j ne zwiê kszy³a siê przy tym od po wie d nio o 900
i 1000%. Ad mi ni stra cja wy bo r cza nie by³a na wet przy go to wa na na tak¹ li cz bê
wnio sków, st¹d nie do cho wa no wszy stkich wy ma ga nych pro ce dur lub do cho -
wa no je je dy nie czê œcio wo. W po rów na niu z wy bo ra mi z 2003 roku fre k wen -
cja wy bo r cza w tych okrê gach wzros³a od po wie d nio o 100% w Bor de s ley
Gre en i o ponad 350% w Aston, zde cy do wa nie zwiê kszy³a siê w nich rów nie¿
li cz ba g³osów od da nych kore spon dency j nie. Cho cia¿ w obu okrê gach do mi -
nu je lud noœæ muzu³ma ñ ska, zde cy do wa ne zwy ciê stwo od nie œli przed sta wi cie -
le Pa r tii Pra cy. Wzbu dzi³o to po dej rze nia o pope³nie nie oszu stwa wy bo r cze go. 
Roz pa truj¹cy pro te sty wy bo r cze ko mi sarz wy bo r czy nie mia³ co do tego
w¹tpli wo œci. Wpra w dzie nie uda³o siê usta liæ dok³ad nej li cz by sfa³szo wa nych
kart do g³oso wa nia, ale na pod sta wie przed sta wio nych do wo dów (eks per ty zy
gra folo gi cz ne, za trzy ma nia przez po li cjê osób fa³szuj¹cych ka r ty do g³oso wa -
nia) osza co wa no, ¿e w Bor de s ley Gre en by³o ich z pe w no œci¹ nie mniej ni¿
1,5 tysi¹ca, a pra wdo podo b nie zna cz nie ponad 2 tysi¹ce, z ko lei w Aston by³o
ich nie mniej ni¿ 1 tysi¹c. W obu okrê gach li cz ba g³osów od da nych na kan dy -
da ta, któ ry zdo by³ man dat, i kan dy da ta, któ ry nie uzy ska³ man da tu, by³a mnie -
j sza od mi ni ma l nej li cz by sfa³szo wa nych kart do g³oso wa nia, dla te go ko mi -

56 Krzy sztof Sko t ni cki



sarz wy bo r czy uzna³, ¿e oszu stwo wy bo r cze wp³ynê³o w nich na wy nik wy bo -
rów, i uzna³ je za nie wa ¿ ne. Zin ten syfi ko wa³o to w Wie l kiej Bry ta nii de ba tê
po li tyczn¹ na te mat oszustw (fa³szerstw) wy bo r czych i za gro ¿e nia, ja kie nie sie 
to dla spo³ecze ñ stwa. Jako roz wi¹za nia, któ re w nie od po wied nim sto p niu za -
po bie gaj¹ na du ¿y ciom wy bo r czym, po wszech nie wska zy wa no spo sób spo -
rz¹dza nia re je strów wy bo r czych i g³oso wa nie kore spon dency j ne.

Re je stra cja wy bo r ców

W Wie l kiej Bry ta nii nie ma cen tra l ne go re je stru wy bo r ców – od po wied nie
re je stry s¹ pro wa dzo ne przez lo kaln¹ ad mi ni stra cjê. W An glii i Wa lii
sporz¹dzaj¹ je wy zna cze ni przez w³adze lo ka l ne urzêd ni cy re je stru wy bo r cze -
go, w Szko cji za j muj¹ siê tym ase so rzy (oce niaj¹cy) za trud nie ni przez Wspó l -
ne Izby Oce ny, a w Pó³no c nej Ir lan dii pro wa dzi je G³ówny Ko mi sarz Wy bo r -
czy. Po nie wa¿ w Wie l kiej Bry ta nii nie ist niej¹ spi sy oby wa te li, fun kcjê tê
pe³ni¹ re je stry wy bo r ców, któ re cza sa mi s¹ wyko rzy sty wa ne ta k ¿e w in nych
ce lach, na przyk³ad przy zak³ada niu kon ta w ban ku czy ubie ga niu siê o pomoc
z opieki spo³ecznej.

Re je stry wy bo r ców sporz¹dza siê na pod sta wie list wy bo r ców two rzo nych
dla ka ¿ de go go spo da r stwa do mo we go przez g³owê tego domu („go spo da rza
domu”). Po jê cie „go spo da r stwo do mo we” do ty czy bu dyn ku mie szka l ne go,
dla te go na po trze by re je stra cji wy bo r czej go spo da r stwem do mo wym jest rów -
nie¿ na przyk³ad dom stu den cki czy dom spo ko j nej sta ro œci. G³owa go spo da r -
stwa do mo we go sporz¹dza na sto so w nym fo r mu la rzu li stê wszy stkich upra w -
nio nych do g³oso wa nia i po no si za ni¹ odpo wie dzia l noœæ. Je œli fo r mu larz nie
zo sta nie do sta r czo ny w te r mi nie lub je œli zo stan¹ w nim œwia do mie po da ne
nie pra wdzi we in fo r ma cje, oso bie przy go to wuj¹cej li stê gro zi kara w wy so ko -
œci 1 tysi¹ca fun tów szte r lin gów, w pra kty ce jed nak (szcze gó l nie za nie do trzy -
ma nie terminu) jest ona rzadko stosowana.

Re jestr wy bo r ców jest bar dzo ubo gi w in fo r ma cje – za wie ra je dy nie imiê
(imio na) wy bo r cy i jego ad res za mie sz ka nia (sta³ego po by tu), ale nie od no to -
wu je in nych da nych, ta kich jak data uro dze nia, bra ku je w nim ta k ¿e pod pi su
oso by upra w nio nej do g³oso wa nia. Wy bo r cy mog¹ wno siæ pro te sty prze ciw ko 
re je strom, któ re uwa ¿aj¹ za b³êdne, w pra kty ce zda rza siê to jednak rzadko.

Od 2001 roku wy bo r ca mo¿e rów nie¿ sam do ko naæ zmia ny w re je strze poza 
ro cz ny mi for mu la rza mi, co jest na zy wa ne sy ste mem re je stra cji ci¹g³ej. Re je -
stry wy bo r ców s¹ aktu ali zo wa ne na pod sta wie ta kich zg³oszeñ co mie si¹c. Do
2006 roku (uchwa le nie usta wy o ad mi ni stra cji wy bo r czej) osta te cz ny te r min
re je stra cji wy bo r ców up³ywa³ szeœæ tygo d ni przed dniem g³oso wa nia, obe c nie
wynosi 11 dni.
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Zak³ada siê po pra wnoœæ da nych za wa r tych w fo r mu la rzach zg³osze nio -
wych, dla te go urzêd ni cy za j muj¹cy siê re je stracj¹ wy bo r ców nie maj¹ pra -
wa ich we ry fi ka cji. Przy bra ku do da t ko wych in fo r ma cji by³oby to zreszt¹ nie -
mo ¿ li we. Li cz ba zare je stro wa nych wy bo r ców sta no wi pod sta wê wy ty cze nia
gra nic okrê gów wy bo r czych za pe w niaj¹cych za cho wa nie rów no œci wy bo rów
w zna cze niu ma te ria l nym.

Szcze gó l nym roz wi¹za niem jest rów nie¿ ist nie nie tzw. sy ste mu prze ka zy -
wa nia da lej, po le gaj¹cego na tym, ¿e wpi sy do re je stru wy bo r cze go s¹ prze no -
szo ne na na stê p ny rok, na wet je œli nie wp³ynê³a ¿ad na nowa in fo r ma cja. Ma to
za po biec œwia do me mu lub przy pad ko we mu skre œle niu wy bo r cy z re je stru,
jed no cze œ nie jed nak pro wa dzi to do sy tu a cji, w któ rej w re je strze czê sto fi gu -
ruj¹ oso by zmar³e albo ta kie, któ re zmie ni³y mie j s ce sta³ego pobytu.

Re jestr wy bo r ców jest pub li ko wa ny i do stê p ny dla pa r tii po li ty cz nych
i kan dy da tów, mo¿e byæ rów nie¿ sprze da wa ny or ga ni za cjom ko mer cy j nym.
Z re je stru prze zna czo ne go do sprze da ¿y wy bo r ca mo¿e usun¹æ swo je na zwi -
sko (st¹d na zwa „re jestr zmieniony”).

G³oso wa nie kore spon dency j ne

Aby móc zag³oso waæ kore spon dency j nie, wy bo r ca musi siê ubie gaæ o wpi -
sa nie do re je stru wy bo r ców nie obe cnych. Re jestr ten sk³ada siê z dwóch czê œci 
(se kcji), z któ rych jed na jest prze zna czo na dla g³osuj¹cych przez pe³no mo c ni -
ka, a dru ga dla g³osuj¹cych kore spon dency j nie. Jak ju¿ wspo mnia no, obe c nie
z ta kim wnio skiem mo¿e wyst¹piæ ka ¿ dy wy bo r ca, pra wo to nie jest bo wiem
za strze ¿o ne wy³¹cz nie dla nie któ rych grup oby wa te li. Wnio sek mo ¿ na z³o¿yæ
do 11 dni przed dniem g³oso wa nia (do 2006 roku by³o to na wet ty l ko piêæ dni,
ale – zw³asz cza przy du ¿ej li cz bie wnio sków sk³ada nych na kró t ko przed
dniem g³oso wa nia – wy stê po wa³y trud no œci z do sta r cze niem kart do g³oso wa -
nia wy bo r com i z ich zwrotem).

We wnio sku (¿¹da niu) wy bo r ca po da je: imiê (imio na) i na zwi sko, ad res
zame l do wa nia, ad res, pod któ ry ma byæ wys³ana ka r ta do g³oso wa nia, oraz
oœwia d cze nie, czy wnio sek do ty czy kon kre t nych wy bo rów, cza su okre œlo ne -
go czy cza su nie okre œlo ne go. Od 2006 roku oso ba ubie gaj¹ca siê o mo ¿ li woœæ
udzia³u w g³oso wa niu kore spon dency j nym musi ponad to po daæ datê uro dze -
nia, z³o¿yæ pod pis i wska zaæ po wód, dla któ re go ka r ta do g³oso wa nia ma byæ
wys³ana na inny ad res ni¿ ten, pod któ rym wy bo r ca jest umie sz czo ny w re je -
strze wy bo r ców. Po nie wa¿ pra wo nie okre œla przy czyn uza sad niaj¹cych
wys³anie ka r ty do g³oso wa nia pod inny ad res, ka ¿ dy po wód jest do bry (na wet
„bo tak jest mi wygodniej”).
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Pra wo nie prze wi du je wzo ru fo r mu la rza, na któ rym po wi nien byæ sk³ada ny
wnio sek o g³oso wa nie kore spon dency j ne. Mo ¿ na to za tem uczy niæ do wo l nie,
w ¿¹da niu musz¹ byæ jed nak za wa r te wszy stkie wy ma ga ne ele men ty. Po -
wszechn¹ pra ktyk¹ jest wiêc to, ¿e pa r tie po li ty cz ne i kan dy da ci opra co wuj¹
w³asne wzory.

Cho cia¿ wnio sek musi byæ pod pi sa ny, nie ist nie je mo ¿ li woœæ zwe ryfi ko wa -
nia jego pra wdzi wo œci, gdy¿ w re je strze wy bo r ców nie ma wzo ru pod pi su.
Fa³szo wa niu wnio sków maj¹ za po bie gaæ: pi se m ne po twier dze nie ode bra nia
wnio sku, pi se m ne po twier dze nie wszy stkich de cy zji do tycz¹cych wnio sku,
prze sy³anie po twier dzeñ na ad res, pod któ rym wy bo r ca fi gu ru je w re je strze
wyborców.

Do 2006 roku z³o¿e nie fa³szy we go wnio sku o g³oso wa nie kore spon dency j -
ne nie by³o prze stê p stwem. Do pie ro pod czas wy bo rów mo ¿ na spra w dziæ, czy
ka r tê do g³oso wa nia zwró ci³a ta sama oso ba, któ ra o ni¹ wnio sko wa³a.

Wy bo r ca, któ ry wyst¹pi³ z wnio skiem o g³oso wa nie kore spon dency j ne,
otrzy mu je przed dniem g³oso wa nia „ze staw z kart¹ g³oso wa nia”. Za wie ra
on: ka r tê do g³oso wa nia, ko pe r tê na ka r tê do g³oso wa nia, oœwia d cze nie bez -
pie cze ñ stwa, ko pe r tê zwrotn¹ na ka r tê do g³oso wa nia (w³o¿on¹ do ko pe r ty na
ka r tê do g³oso wa nia) i oœwia d cze nie bez pie cze ñ stwa. Ze staw jest wysy³any
poczt¹ w wy ra Ÿ nie roz po zna wal nych ko pe r tach. Do œwia d cze nie z wy bo rów
w Bi r min g ham po ka zu je, ¿e u³atwia to kradzie¿ rozsy³anych zestawów.

Wy bo r ca po wype³nie niu ka r ty do g³oso wa nia umie sz cza j¹ w prze zna czo -
nej dla niej ko pe r cie i wraz z oœwia d cze niem bez pie cze ñ stwa wk³ada do ko per ty 
zwro t nej. Ko pe r ta zwro t na po win na tra fiæ do prze wod nicz¹cego ko mi sji wy -
bo r czej. Pra wo nie pre cy zu je jed nak, w jaki spo sób ma to nast¹piæ. W pra kty ce 
jest przy jê te, ¿e ko pe r ty mog¹ byæ zbie ra ne i do sta r cza ne przez pa r tie po li ty cz -
ne i kan dy da tów, a wiêc ogó l nie przez oso by, któ re nie po win ny tego czy niæ.
Jest to mo ment szcze gó l nie sprzy jaj¹cy pope³nie niu fa³sze r stwa.

Po otrzy ma niu ko pert zwro t nych ko mi sja wy bo r cza otwie ra je i spra w dza
oœwia d cze nia bez pie cze ñ stwa. Usta wa z 2006 roku na ka zu je spra w dze nie co
naj mniej 20% oœwia d czeñ i po rów na nie ich ze z³o¿o ny mi wnio ska mi, w pra k -
ty ce jed nak w wie lu ko mi sjach s¹ obe c nie spra w dza ne wszy stkie oœwia d cze -
nia. Ist nie je na wet spe cja l ny pro gram, któ ry po zwa la po rów naæ pod pi sy na for -
mu la rzu i na oœwia d cze niu. Spra w dze nie oœwia d czeñ za j mu je jed nak du¿o
cza su, co zna cz nie wyd³u¿a czas usta le nia wy ni ków g³oso wa nia i wy bo rów.

Wszy stkie ka r ty do g³oso wa nia maj¹ w Wie l kiej Bry ta nii nu mer se ry j ny,
któ ry po ich wy da niu jest powi¹zany z wy borc¹ umie sz czo nym w re je strze
wy bo r ców. Nu mer ten jest dru ko wa ny rów nie¿ na ko pe r cie i na oœwia d cze niu
bez pie cze ñ stwa. Niew¹tpli wie jest to roz wi¹za nie, któ re mo¿e po wo do waæ
usta le nie tre œci od da ne go g³osu, a wiêc na ru sze nie za sa dy ta j no œci g³oso wa nia. 
Aby temu za po biec, prze wi dzia no rygo ry sty cz ne œro d ki pra w ne unie mo ¿ li -
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wiaj¹ce ta kie dzia³anie (mo¿e to nast¹piæ je dy nie na mocy na ka zu s¹do we go,
na przyk³ad w wy pa d ku z³o¿e nia pro te stu wy bo r cze go w celu udo wod nie nia
oszu stwa wy bo r cze go). Roz wa ¿a siê rów nie¿ zast¹pie nie ³atwe go do od czy ta -
nia numeru seryjnego kodem kreskowym.

Ko mi sja wy bo r cza po spra w dze niu, czy na ko pe r cie i na oœwia d cze niu bez -
pie cze ñ stwa jest umie sz czo ny ten sam nu mer, wyj mu je ka r tê do g³oso wa nia
z ko pe r ty i wrzu ca j¹ do urny wy bo r czej. Na stê p nie urna do g³oso wa nia jest
prze no szo na do „cen trum li cze nia”, w któ rym ka r ty do g³oso wa nia kore spon -
dency jne go s¹ li czo ne ³¹cz nie z ka r ta mi do g³oso wa nia od da ny mi w dniu
g³oso wa nia w lokalu wyborczym.

Do 2006 roku wy bo r ca, któ ry do wie dzia³ siê w lo ka lu wy bo r czym, ¿e ktoœ
wyst¹pi³ za nie go z wnio skiem o g³oso wa nie kore spon dency j ne, nie móg³
g³oso waæ, by³ wiêc po zba wio ny czyn ne go pra wa wy bo r cze go. Po do b nie
dzia³o siê z wy bo r ca mi, któ rzy nie otrzy ma li ka r ty do g³oso wa nia lub zgu bi li
tak¹ ka r tê. Obe c nie w An glii i Wa lii taki wy bo r ca mo¿e w dniu g³oso wa nia do
go dzi ny 17.00 ¿¹daæ wy da nia mu za stê pczej ka r ty do g³oso wa nia. Od da nie
g³osu na za stê pczej ka r cie do g³oso wa nia unie wa ¿ nia pie r wotn¹ ka r tê do
g³oso wa nia, któ rej wy kry cie na stê pu je na pod sta wie nu me ru seryjnego karty
do g³osowania.

Roz wi¹za nia przy jê te w Ir lan dii Pó³no c nej

Pro blem re je stra cji wy bo r ców i g³oso wa nia kore spon dency jne go przed sta -
wia siê ina czej w Ir lan dii Pó³no c nej, w któ rej na ru sze nia pra wa wy bo r cze go
spra wi³y, ¿e w 2002 roku zo sta³a wy da na usta wa o oszu stwie wy bo r czym.

Zgod nie z now¹ re gu lacj¹ znie sio no sporz¹dza nie re je strów wy bo r ców na
pod sta wie list wy bo r ców two rzo nych dla ka ¿ de go go spo da r stwa do mo we go
przez g³owê tego domu, wpro wa dzaj¹c w to mie j s ce sy stem re je stra cji indy -
widu a l nej. Obe c nie ka ¿ da oso ba, któ ra uko ñ czy³a osiem na œcie lat, ma obo wi¹ - 
zek co ro cz ne go re je stro wa nia siê. W zg³osze niu poza imie niem (imio na mi)
i na zwi skiem oraz ad re sem wnio sko da w ca musi rów nie¿ po daæ: datê uro dze -
nia, nu mer ube z piecze nia krajo we go (lub z³o¿yæ pod pi san¹ in fo r ma cjê, ¿e
ta kie go ubezpie cze nia ni g dy nie mia³), in fo r ma cjê o wszy stkich ad re sach, na
pod sta wie któ rych ubie ga³ siê o wpi sa nie do re je stru wy bo r ców. Usta wa upo -
wa ¿ ni³a jed no cze œ nie G³ów ne go Ko mi sa rza Wy bo r cze go do spra w dze nia
nu me ru ube z pie cze nia krajo we go w Agen cji Bez pie cze ñ stwa Spo³ecz ne go
(od po wied nik pol skie go Zak³adu Ube z pie czeñ Spo³ecz nych). Agen cja mo¿e
po daæ datê uro dze nia oso by, jej p³eæ, ad res za mie sz ka nia i inne dane. Z ko lei
urzêd nik wy bo r czy otrzy ma³ pra wo za da nia py ta nia o datê uro dze nia, co na -
stê p nie jest wery fi ko wa ne. Brak któ rej ko l wiek z tych in fo r ma cji po wo du je, ¿e
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urzêd nik wy bo r czy nie re je stru je ta kiej oso by w re je strze wy bo r ców. Zgod nie
z ustaw¹ po da nie we wnio sku nie pra wdzi wych da nych jest prze stê p stwem.
Znie sio no rów nie¿ prze ka zy wa nie re je stru na na stê p ny rok.

Wprowa dze nie indy widu a l nej re je stra cji wy bo r ców spo wo do wa³o zmniej -
sze nie li cz by zare je stro wa nych wy bo r ców o oko³o 120 ty siê cy osób (10%)
w po rów na niu z okre sem, gdy re jestr by³ sporz¹dza ny na pod sta wie list wy -
bo r ców z go spo darstw do mo wych. Oce nio no jed nak, ¿e cho cia¿ usta wa po -
zba wi³a czêœæ po ten cja l nych wy bo r ców mo ¿ li wo œci g³oso wa nia, to jed nak
re jestr wy bo r ców jest dziê ki niej du¿o dok³ad nie jszy ni¿ wcze œ niej. Nie -
mniej spa dek zare je stro wa nych wy bo r ców spra wi³, ¿e w 2005 roku przy jê to
ko lejn¹ usta wê, któ ra jed no ra zo wo na ka za³a po no w ne umie sz cze nie w re je -
strze wy bo r ców usu niê te oso by upra w nio ne do g³oso wa nia. Na le ¿a³o jed nak
umie œciæ jed no cze œ nie dane iden tyfi kacy j ne, a je œli wy bo r ca tego nie do -
pe³ni³ – nie by³ re je stro wa ny.

Usta wa z 2002 roku na³o¿y³a na wy bo r cê – w celu iden ty fi ka cji pod czas
g³oso wa nia – obo wi¹zek przed sta wie nia do ku men tu ze zdjê ciem. Akce p to wa ne
jest zdjê cie w wa ¿ nym pa sz po r cie bry ty j skim lub eu ro pe j skim, pra wie ja z dy
wy da nym w Wie l kiej Bry ta nii albo w do ku men cie wy sta wio nym dla se nio rów 
upra w nio nych do bezp³at nych prze ja z dów œro d ka mi ko mu ni ka cji mie j skiej.
Wy bo r cy, któ rzy nie po sia daj¹ ¿ad ne go z tych do ku men tów, mog¹ ubie gaæ siê 
o bezp³atne wy da nie sto so w ne go iden tyfi ka to ra ele ktro nicz ne go.

W Ir lan dii Pó³no c nej nie ma po wszech nej mo ¿ li wo œci g³oso wa nia kore -
spon dency jne go na ¿¹da nie. Wy bo r ca musi wska zaæ wa ¿ ny po wód ta kiej
de cy zji.

Brak da nych sta ty sty cz nych nie po zwa la na oce nê, jak da le ce nowa re gu la -
cja spo wo do wa³a zmnie j sze nie li cz by oszustw wy bo r czych.

Pro te sty (pe ty cje) wy bo r cze

Wy nik wy bo rów mo¿e byæ za kwe stio nowa ny za rów no przez kan dy da ta,
któ ry nie zo sta³ wy bra ny, jak i przez co naj mniej czte rech wy bo r ców z da ne go
okrê gu wy bo r cze go, przez z³o¿e nie pro te stu wy bo r cze go. Pod staw¹ pro te stu
mo¿e byæ nie le ga l ny wy bór lub na ru sze nie ucz ci wo œci wyborczej.

Oszu stwa wy bo r cze i na ru sze nie pra wa wy bo r cze go to prze stê p stwa
i w œwie t le pra wa wy bo r cze go, i w pra wie ka r nym. Ka ¿ dy cz³onek ko mi sji wy -
bo r czej oraz ka ¿ dy przed sta wi ciel spo³ecz no œci, któ ry po wzi¹³ po dej rze nie
pope³nie nia oszu stwa wy bo r cze go, mo¿e z³o¿yæ do nie sie nie na po li cjê. Po li -
cja by³a pocz¹tko wo nie chê t na ta kim zg³osze niom, obe c nie jed nak tra ktu je je
w swo im dzia³aniu jako jed no z naj wa¿ nie j szych za dañ. W tym celu s¹ orga ni -
zo wa ne na wet specjalne oœrodki i szkolenia.
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Do unie wa ¿ nie nia wy bo rów mo¿e do pro wa dziæ je dy nie ska r ga wy bo r cza.
Wy bra ny kan dy dat, któ ry uzna, ¿e do ko na³ na ru szeñ, musi zrzec siê man da tu.
Prze wod nicz¹cy ko mi sji wy bo r czej nie ma obo wi¹zku i w³adzy, ¿eby œci gaæ
na ru sze nia pra wa wy bo r cze go.

Oce na sy ste mu wy bo r cze go w Wie l kiej Bry ta nii
w za kre sie re je stra cji wy bo r ców i g³oso wa nia
kore spon dency jne go

Sposób re je stro wa nia wy bo r ców i mo ¿ li woœæ g³oso wa nia ko re spon den -
cyjne go czy ni¹ sy stem wy bo r czy w Wie l kiej Bry ta nii bar dzo po da t nym na
oszu stwa wy bo r cze. Sprzy ja temu za rów no re je stro wa nie osób upra w nio nych
do g³oso wa nia na pod sta wie list wy bo r ców sporz¹dza nych w go spo da r stwach
do mo wych, jak i mo ¿ li woœæ g³oso wa nia kore spon dency jne go przez ka ¿ de go
wy bo r cê, któ ry o to wyst¹pi, czy li bez ¿ad nych ogra ni czeñ.

Pod sta wo wym pro ble mem jest re je stra cja wy bo r ców z go spo darstw do mo -
wych bez oso bi s tych iden tyfi ka to rów. Po zwa la to do daæ do li sty wy bo r ców
nie ist niej¹ce oso by. G³owa domu musi wpra w dzie co roku wype³niæ od po -
wied ni fo r mu larz, ale urzêd ni cy za j muj¹cy siê re je stracj¹ maj¹ ogra ni czon¹
mo ¿ li woœæ spra w dze nia tych na zwisk, a brak oso bi s tych iden tyfi ka to rów
sku te cz nie utrud nia dzia³ania wery fika cy j ne. Je œli li cz ba do pi sa nych na zwisk
nie jest zbyt du¿a lub nie s¹ one zbyt udzi w nio ne, nie bu dzi to po dej rzeñ or ga -
nów kon tro l nych i ta kie fi kcy j ne oso by s¹ uz na wa ne i wpi sy wa ne do re je stru
wy bo r ców. Po nie wa¿ na po zio mie ogól no kra jo wym i lo ka l nym nie ma spi su
oby wa te li, re jestr wy bo r ców pe³ni jed no cze œ nie tak¹ fun kcjê i – jak ju¿ wspom -
nia no – mo¿e sta no wiæ pod sta wê za³o¿e nia ra chun ku ban ko we go, uzy ska nia
ka r ty kre dy to wej lub po mo cy spo³ecz nej. Do da nie fa³szy wej oso by do re je stru 
wy bo r ców mo¿e wiêc ta k ¿e u³atwiæ da l sze fa³sze r stwa, a g³oso wa nie przez
tak¹ oso bê mo¿e mieæ rów nie¿ na celu uwia ry god nie nie jej ist nie nia.

Ma³o pra wdo podo b ne jest wie lo kro t ne g³oso wa nie przez tê sam¹ oso bê
w lo ka lu wy bo r czym, prze de wszy stkim ze wzglê du na mo ¿ li woœæ jej roz po -
zna nia przez cz³on ków ko mi sji wy bo r czej lub mê ¿ów za ufa nia. Ina czej jest
jed nak w wy pa d ku g³oso wa nia kore spon dency jne go. Ist niej¹ce wy ma ga nia
– pod pis, po da nie daty uro dze nia, pod pi sa nie wnio sku o g³oso wa nie i oœwia d -
cze nia bez pie cze ñ stwa – nie za po biegn¹ bo wiem oszu stwom wy bo r czym.
Wy sta r czy, ¿e oszust bê dzie uwa ¿ nie do pa so wy waæ daty uro dze nia i pod pi sy,
a po zwo li mu to od daæ g³os za nie ist niej¹c¹ oso bê. Jest to mo ¿ li we zw³asz cza
w wy pa d ku œwia do mych dzia³añ pa r tii po li ty cz nych czy kandydatów, chocia¿
wymaga du¿ych nak³adów.
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Oszu stwu wy bo r cze mu sprzy ja ta k ¿e to, ¿e wy bo r ca mo¿e byæ zare je stro -
wa ny w wiê cej ni¿ jed nym lo ka lu wy bo r czym. Wie lo kro t ne g³oso wa nie jest
wpra w dzie nie do zwo lo ne i wy ma ga zna cz ne go wysi³ku, ale jed no cze œ nie nie
jest ³atwe do od kry cia. Je sz cze trud niej jest stwier dziæ wie lo kro t noœæ g³oso wa -
nia kore spon dency jne go, a ta kie go oszu stwa mo ¿ na do ko naæ zde cy do wa nie
pro œciej. Do 2006 roku wyst¹pie nie z wnio skiem o g³oso wa nie za in ne go
wy bo r cê oz na cza³o przy tym nie ty l ko po zba wie nie tej oso by mo ¿ li wo œci
g³oso wa nia, ale ta k ¿e po zwa la³o od daæ g³os na in ne go kan dy da ta, nie móg³
on bo wiem ubie gaæ siê o g³os za stê pczy. Obe c nie sfa³szo wa ny g³os zo sta nie
od na le zio ny i od rzu co ny, roz wi¹za nie to nie za po bie g nie jed nak oszu stwom
wy bo r czym, gdy¿ sta nie siê tak je dy nie wte dy, gdy wy bo r ca za¿¹da g³osu
za stê pcze go – w in nym wy pa d ku nie ma on œwia do mo œci wyst¹pie nia fa³sze r -
stwa (dzie je siê tak czê sto w gru pach spo³ecz nych, dla któ rych jê zyk an gie l ski
nie jest jê zy kiem oj czy stym).

Niew¹tpli wie oszu stwom wy bo r czym sprzy ja mo ¿ li woœæ zbie ra nia g³osów
kore spon dency j nych przez oso by trze cie, w tym re pre zen tuj¹ce pa r tie po li ty -
cz ne i kan dy da tów. Fa³szo wa nie g³osów sta je siê w tym wy pa d ku bar dzo
pro ste. U³atwia to rów nie¿ do ko ny wa nie nie do zwo lo nych na ci sków. Dzie je
siê tak za wsze, gdy wype³nia nie kart do g³oso wa nia od by wa siê poza lo ka lem
wy bo r czym (i to nie ty l ko w Wie l kiej Bry ta nii).

Wy bo ry w 2007 roku

Dnia 3 maja 2007 roku ³¹cz nie z wy bo ra mi lo ka l ny mi odby³y siê wy bo ry
szko c kie go pa r la men tu i Krajo we go Zgro ma dze nia w Wa lii. Cho cia¿ by³y to
pie r wsze wy bo ry ob jê te ure gulo wa nia mi usta wy z 2006 roku, to jed nak
w Szko cji prze su niê to do na stê p nych wy bo rów obo wi¹zy wa nie po sta no wieñ
o oso bi s tych iden tyfi ka to rach. W pra kty ce li cz ba g³osów kore spon dency j nych 
jed nak zma la³a – na przyk³ad w Bi r min g ham z 70 075 w 2004 roku do 48 135
w 2007 roku, przy czym w okrê gach (iz bach), w któ rych wy da no naj wiê cej
kart do g³oso wa nia kore spon dency jne go, by³ to na wet spa dek o 80%. Zda niem 
ko men ta to rów œwia d czy to o ska li oszustw pod czas wcze œ nie j szych wy bo rów. 
Za ra zem oce nia siê jed nak, ¿e zna cz nie wzros³o za ufa nie oby wa te li do pro ce su 
wy bo r cze go. W pra kty ce – co ju¿ pod kre œlo no – spra w dza no (poza Szkocj¹)
wszy stkie g³osy kore spon dency j ne z iden tyfi kato ra mi oso bi sty mi, a nie ty l ko
wy ma ga ne 20%. Wstê p ne sta ty sty ki po ka za³y, ¿e w Wa lii œred nio 6% kart nie
pa so wa³o do iden tyfi ka to rów, w An glii zaœ 4%, co niew¹tpliwie nadal jest
zbyt wysokim wskaŸnikiem.
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Roz wi¹za nia bry ty j skie w œwie t le stan dar dów
Rady Eu ro py

Po nie wa¿ Wie l ka Bry ta nia pod pi sa³a i ra ty fi ko wa³a za rów no Pro to kó³ nr 1
do Eu ro pe j skiej Kon we ncji Praw Cz³owie ka, jak i Eu ro pejsk¹ Ka r tê Sa -
morz¹du Tery to rial ne go, Ko mi sja Mo ni to ruj¹ca 18 kwie t nia 2007 roku zde cy -
do wa³a siê wyst¹piæ do Ko mi sji We ne c kiej z trze ma py ta nia mi o zgod noœæ ze
stan dar da mi Rady Eu ro py spo so bu re je stra cji wy bo r ców, g³oso wa nia kore -
spon dency jne go i sto so wa nia od mien nych roz wi¹zañ w ró ¿ nych czê œciach
kra ju w Wie l kiej Bry ta nii. Ko mi sja We ne cka zajê³a sta no wi sko na swo jej
73. se sji ple na r nej 14–15 grud nia 2007 roku (opi nia o pra wie wy bo r czym
Wie l kiej Bry ta nii – CDL-AD (2007) 046), uz naj¹c, ¿e sama re je stra cja przez
go spo da r stwa do mo we nie na ru sza stan dar dów Rady Eu ro py, ale brak iden -
tyfi ka to rów oso bi s tych sprzy ja nie pra wid³owo œciom i u³atwia oszu stwa.
G³oso wa nie kore spon dency j ne rów nie¿ nie na ru sza tych stan dar dów, cho cia¿
samo w so bie jest po da t ne na oszu stwa, nie ty l ko w Wie l kiej Bry ta nii. Dopu sz -
cza l ne jest rów nie¿ ró¿ ni co wa nie pra wa wy bo r cze go w ró ¿ nych czê œciach kra -
ju, co zna j du je szcze gó l ne uza sad nie nie w Ir lan dii Pó³no c nej. Sto so wa na tam
re je stra cja indy widu a l na w wiê kszym sto p niu od po wia da stan dar dom Rady
Eu ro py. Nie jest zaœ z nimi zgod na mo ¿ li woœæ zbie ra nia i do sta r cza nia g³osów
kore spon dency j nych przez oso by, które nie powinny tego czyniæ, zw³aszcza
aktywistów partyjnych.

Kon kluz je i re kom enda cje

Twó r cy rapo rtu uz naj¹, ¿e mimo spe³nia nia wiê kszo œci stan dar dów Rady
Eu ro py, bry ty j ski sy stem wy bo r czy jest jed nak wyj¹tko wo po da t ny na oszu -
stwa wy bo r cze. Sprzy ja temu szcze gó l nie brak iden tyfi ka to rów oso bi s tych, co 
u³atwia re je stro wa nie fi kcy j nych wy bo r ców. Dla te go w ca³ym pa ñ stwie na le -
¿y za sto so waæ roz wi¹za nia, ja kie przy jê to dla Ir lan dii Pó³no c nej. Z mocy pra -
wa musz¹ byæ rów nie¿ spra w dza ne wszy stkie ka r ty do g³oso wa nia od da ne
kore spon dency j nie. Cho cia¿ wiêc wy bo ry brytyjskie s¹ demokratyczne,
Komitet Monitoruj¹cy powinien poœwiêcaæ im wiêcej uwagi.
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Ja ros³aw Zbie ran ek

G³osow anie ko res ponde ncyj ne – pro poz ycja dla
pol skich oby wat eli prze byw aj¹cych za gra nic¹1

Wpro wad zenie

Przyst¹pie nie Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej umo ¿ li wi³o mi lio nom Po la ków
swo bod ne osie d la nie siê i po dej mo wa nie za trud nie nia do ce lo wo we wszy st -
kich kra jach Wspól no ty. Ko rzy staj¹ oni z tego upra w nie nia. Na stê puj¹ dy na -
mi cz ne zmia ny w pol skiej emi gra cji, któ ra sta³a siê li cz na i zmie nia swoj¹
strukturê.

Pa ñ stwo pol skie musi byæ ¿y wo t nie zain tere so wa ne utrzy ma niem jak naj -
œci œle j szych wiê zi ze swo i mi oby wa te la mi na ob czy Ÿ nie. Sta no wi to bez

n Co raz wiê cej Po la ków wy je ¿ d¿a na d³u¿ej za gra ni cê. Pa ñ stwo pol skie musi byæ
¿y wo t nie zain tere so wa ne utrzy ma niem z nimi wiê zi, miê dzy in ny mi sta raj¹c siê
za an ga ¿o waæ ich w krajo we ¿y cie pu b li cz ne. Isto t ne jest jak naj sze r sze za gwa -
ran towa nie pol skim oby wa te lom prze by waj¹cym poza gra ni ca mi kra ju mo ¿ li wo -
œci ko rzy sta nia z ich kon sty tucy j nych praw – w tym praw wy bo r czych.

n Pol scy oby wa te le prze by waj¹cy za gra nic¹ rza d ko ucze st nicz¹ w krajo wych wy -
bo rach i re fe ren dach. Jedn¹ z przy czyn jest nie do sto sowa na do ich po trzeb pro ce -
du ra oso bi ste go g³oso wa nia w nie li cz nych lo ka lach wy bo r czych.

n Ko nie cz ne jest wpro wa dze nie do god nej pro ce du ry g³oso wa nia dla pol skich wy -
bo r ców prze by waj¹cych za gra nic¹. Roz wi¹za niem naj le piej od po wia daj¹cym
ich po trze bom jest g³oso wa nie kore spon dency j ne.

n Pro ce du ra g³oso wa nia kore spon dency jne go jest z po wo dze niem sto so wa na
w wie lu pa ñ stwach eu ro pe j skich w celu za pe w nie nia mo ¿ li wo œci udzia³u w wy -
bo rach i re fe ren dach oby wa te li mie sz kaj¹cych poza gra ni ca mi kra ju.

1  Ana li za po wsta³a w paŸ dzie r ni ku 2007 roku w ra mach pro je ktu „Obse r wa to rium de mo -
kra cji w Pol sce”, rea lizo wa ne go przez In sty tut Spraw Pu b li cz nych jako roz bu do wa na wer sja
wcze œ nie j szej ana li zy na ten sam te mat, przy go to wa nej w ma r cu 2006 roku.



w¹tpie nia du¿e wy zwa nie, zw³asz cza ¿e ko nie cz ne jest szy b kie i ela sty cz ne re -
a go wa nie na zmie niaj¹cy siê wy miar pol skiej emi gra cji. Doty ch cza so we me -
cha ni z my ko mu ni ka cji z kra jem i ucze st ni cze nia w pol skim ¿y ciu pu b li cz nym
przez Po lo niê musz¹ byæ do sto so wa ne do no wych po trzeb i znacznie
rozszerzone.

Wœród wie lu wy zwañ nie zwy kle isto t ne jest za pe w nie nie pol skim oby wa te -
lom poza gra ni ca mi kra ju mo ¿ li wo œci re a l ne go ko rzy sta nia z praw wy bo r -
czych i g³oso wa nia w krajo wych wy bo rach i re fe ren dach.

Ni ska fre k wen cja w Pol sce, je sz cze ni ¿ sza za gra nic¹

Po la cy prze by waj¹cy za gra nic¹ nie chê t nie bior¹ udzia³ w pol skich wy bo -
rach. Fre k wen cja wœród tej gru py wy bo r ców utrzy mu je siê na bar dzo ni skim
po zio mie i – co wa r to pod kre œliæ – mo ¿ na j¹ uz naæ za zna cz nie ni¿sz¹ ni¿
w kra ju. Na przyk³ad w Lon dy nie i Edyn bu r gu, w pie r wszej tu rze wy bo rów
pre zy den c kich w 2005 roku, spo œród se tek ty siê cy Po la ków prze by waj¹cych
w Wie l kiej Bry ta nii, zag³oso wa³o je dy nie nie co ponad 4 tysi¹ce wy bo r ców.
W wy bo rach par la men tar nych w 2007 roku fre k wen cjê wy borcz¹ wœród pol -
skich oby wa te li prze by waj¹cych poza gra ni ca mi kra ju sza co wa no na po zio -
mie od ki l ku (!) do ki l ku na stu pro cent.

Pol scy oby wa te le re zy g nuj¹ z udzia³u w wy bo rach z ró ¿ nych przy czyn: s¹
roz go ry cze ni i znie chê ce ni do pol skiej po li ty ki, nie zna j duj¹ od po wied niej dla
sie bie ofe r ty, czuj¹ siê po zo sta wie ni sa mym so bie przez pa ñ stwo. Du¿a czêœæ
wy bo r ców nie g³osu je, po nie wa¿ na po ty ka trud ne do prze zwy ciê ¿e nia ba rie ry
te ch ni cz ne i orga niza cy j ne, ja kie wy ni kaj¹ z ca³ko wi cie niedo sto so wa nych
do ich po trzeb pro ce dur g³oso wa nia. Wy da je siê, ¿e zmia na tych pro ce dur
jest mo ¿ li wa do prze pro wa dze nia sto sun ko wo szy b ko – dzia³ania te mog¹ byæ
pie r wszym kro kiem w³adz w pro ce sie w³¹cza nia oby wa te li do pol skie go ¿y cia
pub li cz ne go2.

G³oso wa nie oso bi ste nie od po wia da po trze bom
wy bo r ców za gra nic¹

Po la cy prze by waj¹cy za gra nic¹ mog¹ g³oso waæ ty l ko oso bi œcie w lo ka lach
wy bo r czych, któ re zna j duj¹ siê naj czê œciej w pol skich pla ców kach dyp loma -
ty cz nych. Aby wzi¹æ udzia³ w g³oso wa niu, ko nie cz ne jest wcze œ nie j sze wpi sa -
nie siê do spi su wy bo r ców pro wa dzo ne go przez w³aœci we go tery to ria l nie kon -
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su la (na przyk³ad zgod nie z Ordy nacj¹ wy borcz¹ do Se j mu Rze czypo spo li tej
Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej trze ba to uczy niæ naj pó Ÿ niej
w pi¹tym dniu przed dniem wyborów).

G³oso wa nie oso bi ste na le ¿y uz naæ za pro ce du rê nie do sto so wan¹ do po trzeb 
pol skich wy bo r ców prze by waj¹cych za gra nic¹. Prze de wszy stkim nie uw z -
glêd nia ona czyn ni ka roz pro sze nia Po la ków. Lo ka le wy bo r cze za gra nic¹ s¹
nie li cz ne i zwy kle two rzo ne w wiê kszych mia stach, co dla wie lu Po la ków jest
du¿¹ nie do god no œci¹, g³oso wa nie wi¹¿e siê bo wiem z ko nie cz no œci¹ – czê sto
doœæ da le kie go – do ja z du na swój koszt. In nym pro ble mem jest rów nie¿ brak
in fo r ma cji o obo wi¹zku wcze œnie j sze go do pi sa nia siê do spi su wy bo r ców,
a ta k ¿e o lo ka li za cji i go dzi nach otwa r cia naj bli ¿ sze go lo ka lu wy bo r cze go.
Roz wój In ter ne tu jest, co wa r te pod kre œle nia, nie oce nio ny pod tym wzglê dem, 
ale zna le zie nie rze te l nej in fo r ma cji wci¹¿ wy ma ga od wy bo r cy uci¹¿li we go
przegl¹da nia za so bów sie ci, czê sto zaœ nie zbêd ne jest je sz cze po twier dze nie
uzy ska nych wia do mo œci w pol skiej pla ców ce dyplomatycznej, co wi¹¿e siê
z do dat ko wy mi komplikacjami.

W zde rze niu z re a lia mi co dzien ne go ¿y cia i czê sto ciê ¿ kiej pra cy ba rie ry
te prze wa ¿aj¹ nad po czu ciem oby wate l skie go obo wi¹zku. U pe w nej gru py
wy bo r ców mog¹ rów nie¿ wzma c niaæ prze ko na nie o tym, ¿e pol skie w³adze
wy ka zuj¹ nie wie l kie zain tere so wa nie swo i mi oby wa te la mi prze by waj¹cymi
za gra nic¹, poniewa¿ nie po tra fi¹ im za pe w niæ do god nych pro ce dur ko rzy sta -
nia z kon stytu cy j nych praw wyborczych.

G³oso wa nie kore spon dency j ne dla oby wa te li
prze by waj¹cych za gra nic¹ – eu ro pe j skim stan dar dem

W prze wa ¿aj¹cej wiê kszo œci pañstw eu ro pe j skich pra wo wy bo r cze prze wi -
du je dla oby wa te li co naj mniej dwie pro ce du ry g³oso wa nia. Za roz wi¹za nie
pod sta wo we uz na je siê g³oso wa nie oso bi ste w lo ka lu wy bo r czym, ale jest ono
uzu pe³nia ne przez inne pro ce du ry, skie ro wa ne naj czê œciej do grup wy bo r ców,
któ rzy z ró ¿ nych przy czyn nie mog¹ lub nie chc¹ ucze st ni czyæ w wy bo rach
w zwyk³y spo sób. S¹ to prze de wszy stkim oso by nie pe³no spra w ne, w za awan -
so wa nym wie ku, wy je ¿ d¿aj¹ce poza mie j s ce za mie sz ka nia. Do tej gru py za li -
cza siê rów nie¿ oby wa te li, któ rzy prze by waj¹ poza gra ni ca mi ma cie rzy ste go
kra ju. Do da t ko we pro ce du ry po zwa laj¹ sku te cz niej za pe w niæ za sa dê po -
wszech no œci wy bo rów, ce chu je je ta k ¿e du¿a ela sty cz noœæ i do sto so wa nie do
wspó³czesnych potrzeb wyborców.

Ba daj¹c re gu la cje ró ¿ nych pañstw eu ro pe j skich do tycz¹ce udzia³u w wy bo -
rach oby wa te li prze by waj¹cych poza gra ni ca mi kra ju, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e
najpo pu la r niejsz¹ i – jak siê wy da je – naj sku te cz niejsz¹ pro ce dur¹ jest g³oso -
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wa nie kore spon dency j ne. Co do za sa dy po le ga ona na tym, ¿e wy bo r ca otrzy -
mu je od po wie d nio wcze œ niej poczt¹ ma te ria³y wy bo r cze (ka r tê do g³oso wa -
nia), któ re po od da niu g³osu prze sy³a zwro t nie pod wska za ny ad res lo ka lu wy -
bo r cze go (urzê du). W ob rê bie tej pro ce du ry mo ¿ na wy od rê b niæ nie wie l kie
ró ¿ ni ce zwi¹zane ze stron¹ or ga ni za cyjn¹ i te ch niczn¹, obe j muj¹ce miê dzy
in ny mi zg³asza nie za mia ru sko rzy sta nia z kore spon dency j nej me to dy g³oso -
wa nia, te r mi nów uprzed nie go przes³ania wy bo r cy ma te ria³ów wy bo r czych,
or ga nów za j muj¹cych siê od bio rem prze sy³ek i li cze niem g³osów. Ró ¿ ni ce
wy stê puj¹ rów nie¿ w ro dza ju g³oso wañ, w któ rych mog¹ wzi¹æ udzia³ wy bo r -
cy za mie sz kuj¹cy za gra nic¹ (wy bo ry par la men tar ne, wy bo ry pre zy den c kie,
re fe ren da). Mo ¿ na jed na k ¿e przyj¹æ, ¿e pro ce du ra g³oso wa nia kore spon -
dency jne go dla oby wa te li prze by waj¹cych za gra nic¹ jest eu ro pe j skim stan -
dar dem, zna nym w usta wo da wstwie miê dzy in ny mi Au strii, Be l gii, Bo œ ni
i Her ce go wi ny, Da nii, Esto nii, Hi sz pa nii, Ho lan dii, Ir lan dii, Li twy, £otwy,
Nie miec, No r we gii, Szwa j ca rii, Szwe cji, Wie l kiej Bry ta nii3.

Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e na wpro wa dze nie in sty tu cji g³oso wa nia kore spon -
dency jne go dla oby wa te li prze by waj¹cych za gra nic¹ zde cy do wa³y siê pa ñ -
stwa o ró ¿ nym sto p niu akce p ta cji dla tej pro ce du ry g³oso wa nia w wy bo rach
krajowych.

Pro ce du ra ta jest sto so wa na w sy ste mach wy bo r czych pañstw, któ re dla wy -
bo r ców w kra ju prze wi duj¹ inne pro ce du ry g³oso wa nia (na przyk³ad Be l gia,
W³ochy4). W ki l ku pa ñ stwach eu ro pe j skich, wy ka zuj¹cych ra czej wstrze miê -
Ÿ li wy sto su nek do me tod od da wa nia g³osu in nych ni¿ oso bi ste g³oso wa nie
w lo ka lu wy bo r czym, uz na no jed nak ko nie cz noœæ za pe w nie nia wy bo r com
prze by waj¹cym za gra nic¹ re a l nej mo ¿ li wo œci udzia³u w wy bo rach i zde cy do -
wa no siê wpro wa dziæ dla nich in sty tu cjê g³oso wa nia kore spon dency jne go na
za sa dzie uza sad nio ne go wyj¹tku. Przyk³adem jest usta wo da w stwo Au strii
– mimo ogó l nie nie przy chy l nych dla tej in sty tu cji orze czeñ Try bu na³u Kon -
sty tucy jne go uz na no tam jed nak ko nie cz noœæ jej za sto so wa nia dla wy bo r ców
prze by waj¹cych za gra nic¹ i wpro wa dzo no j¹5.

Wa r to do daæ, ¿e g³oso wa nie kore spon dency j ne dla oby wa te li prze by -
waj¹cych za gra nic¹ jest rów nie¿ ujê te w sy ste mach pra wa wy bo r cze go
pañstw, któ re z po wo dze niem sto suj¹ tê pro ce du rê ta k ¿e dla wy bo r ców w kra -
ju (Nie mcy, Litwa).
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Na le ¿y te¿ pod kre œliæ, ¿e gru pa pañstw eu ro pe j skich za pe w nia swo im oby -
wa te lom prze by waj¹cym poza gra ni ca mi kra ju ki l ka pro ce dur g³oso wa nia do
wy bo ru, w tym pro ce du rê g³oso wa nia kore spon dency jne go. Przyk³adem jest
Esto nia (obok g³oso wa nia oso bi ste go w lo ka lu wy bo r czym – przed stawi cie l -
stwie dyp loma ty cz nym – prze wi du je siê g³oso wa nie kore spon dency j ne lub
g³oso wa nie ele ktro ni cz ne) czy Szwe cja (g³oso wa nie oso bi ste w lo ka lu wy bo r -
czym – przed stawi cie l stwie dyp loma ty cz nym, g³oso wa nie kore spon dency j ne, 
g³oso wa nie przez pe³no mo c ni ka)6.

G³oso wa nia kore spon dency jne go dla swo ich oby wa te li za gra nic¹ nie prze -
wi duj¹ sy ste my wy bo r cze nie li cz nych pañstw, któ re wci¹¿ doœæ rygo ry sty cz -
nie prze strze gaj¹ za sa dy g³oso wa nia oso bi ste go w lo ka lu wy bo r czym i na wet
wyj¹tko wo nie sto suj¹ in nych pro ce dur. Do pañstw tych na le ¿y miê dzy in ny -
mi Al ba nia, Bu³ga ria, Cho r wa cja, Mo³da wia, San Ma ri no. W gru pie tej zna j -
du je siê równie¿ Polska.

G³oso wa nie kore spon dency j ne jako czêœæ sy ste mu
pra wa wy bo r cze go Rze czypo spo li tej Pol skiej

Pro po zy cja wpro wa dze nia in sty tu cji g³oso wa nia kore spon dency jne go do
pol skie go sy ste mu pra wne go po ja wia³a siê ju¿ kil ka kro t nie w pra cach nad no -
we li zacj¹ pra wa wy bo r cze go w Pol sce. Naj po wa ¿ niejsz¹ pró bê pod jê to w toku 
prac nad or dy nacj¹ wy borcz¹ do Pa r la men tu Euro pe j skie go na prze³omie
2003 i 2004 roku. Nowa pro ce du ra g³oso wa nia mia³a do ce lo wo obe j mo waæ
za rów no wy bo r ców g³osuj¹cych w kra ju (bez ogra ni czeñ), jak i Po la ków prze -
by waj¹cych za gra nic¹. Pro po zy cja zo sta³a zg³oszo na przez gru pê pos³ów
w bardzo pó Ÿ nej fa zie prac legi sla cy j nych i za wie ra³a wie le nie do ci¹gniêæ
techni cz nych, nie prze pro wa dzo no rów nie¿ od po wied nich ana liz i eks per tyz.
Wszy stko to zde cy do wa³o osta te cz nie o jej od rzu ce niu.

Pra ce nad wpro wa dze niem pro ce du ry g³oso wa nia kore spon dency jne go dla
pol skich oby wa te li prze by waj¹cych poza gra ni ca mi kra ju podj¹³ rz¹d Ja -
ros³awa Ka czy ñ skie go7.

Do ktry na pol skie go pra wa kon sty tucy jne go wy da je siê po dzie lo na w kwe -
stii zgod no œci g³oso wa nia kore spon dency jne go z kon sty tucy jny mi za sa da mi
wy bo r czy mi. Za strze ¿e nia do tycz¹ g³ów nie wy ma gañ za sa dy bez po œred nio œci 
(w tym g³oso wa nia oso bi ste go) i za sa dy ta j no œci8. Wy da je siê jed nak, ¿e na wet 
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przy sze ro kim ujê ciu za sa dy bez po œred nio œci – obe j muj¹cym obo wi¹zek
g³oso wa nia oso bi ste go – pro ce du ra ta nie stoi w ni¹ w sprze cz no œci. Jak za -
uwa ¿a do ktor Ja nusz Mor d wi³ko: „Kore spon dency j ny spo sób g³oso wa nia nie
na ru sza bo wiem isto ty oso bi ste go g³oso wa nia, jest in nym, techni czno-ad mini -
stracyj nym, spo so bem od da wa nia g³osu przez sa me go wy bo r cê”9. Za sa da ta j -
no œci g³oso wa nia mo¿e byæ w pe³ni za cho wa na przez utwo rze nie sku te cz nych
pro ce dur ochro ny za rów no aktu g³oso wa nia, jak i prze sy³ek za wie raj¹cych
ka r ty do g³oso wa nia. Ze wzglê du na mo ¿ li we ry zy ko za s³usz ny na le ¿y uz naæ
po stu lat wpro wa dze nia (przy naj mniej pocz¹tko wo) pro ce du ry g³oso wa nia
kore spon dency jne go dla ogra ni czo ne go gro na wy bo r ców, dla któ rych jest ona
szcze gó l nie uza sa d nio na. Wy bo r cy prze by waj¹cy za gra nic¹ z ca³¹ pe w no œci¹
sta no wi¹ tak¹ gru pê10.

Wa r to rów nie¿ pod kre œliæ, ¿e za sto so wa nie pro ce du ry g³oso wa nia kore -
spon dency jne go isto t nie wp³ynie na sku tecz nie j sze za gwa ran towa nie za sa dy
po wszech no œci wyborów.

G³oso wa nie kore spon dency j ne – pro po zy cja dla pol skich 
wy bo r ców prze by waj¹cych za gra nic¹

Usta no wie nie in sty tu cji g³oso wa nia kore spon dency jne go dla pol skich oby -
wa te li prze by waj¹cych za gra nic¹ jest roz wi¹za niem, któ re umo ¿ li wi im re a l -
ny udzia³ w wy bo rach. Isto t ne jest jed nak roz wa ¿ ne opra co wa nie te ch ni cz ne
szcze gó³ów, tak aby nowa pro ce du ra, za pe w niaj¹c udo god nie nie dla wy bo r -
ców, nie po wo do wa³a rów no cze œ nie prze szkód we w³aœci wym oraz w te r mi -
no wym prze pro wa dze niu wy bo rów i referendów w kraju.

Wy da je siê, ¿e pro po zy cja g³oso wa nia kore spon dency jne go po win na siê
opie raæ co do za sa dy na try bie wy pra co wa nym pod czas prac nad or dy nacj¹
wy borcz¹ do Pa r la men tu Euro pe j skie go w 2004 roku (z uw z glêd nie niem pro -
po zy cji przy go to wa nych wów czas przez eks per tów Krajo we go Biu ra Wy bo r -
cze go), do da t ko wo przy j muj¹c nie któ re ele men ty po do bnych in sty tu cji sto so -
wa nych w pra kty ce w innych pañstwach.

Pro po nu je siê na stê puj¹c¹ pro ce du rê. Pol ski wy bo r ca, któ ry za mie rza
g³oso waæ kore spon dency j nie za gra nic¹, wno si do w³aœci we go tery to ria l nie
kon su la wnio sek o wy da nie za œwia d cze nia o pra wie do g³oso wa nia kore spon -
dency jne go. Wnio sek musi za wie raæ na zwi sko i imiê (imio na), imiê ojca, datê
uro dze nia, nu mer PESEL, nu mer wa ¿ ne go pol skie go pa sz po r tu (ewen tu a l nie
do wo du oso bi ste go) oraz ad res do rê cze nia za œwia d cze nia wraz z kart¹ do
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g³oso wa nia. Po spra w dze niu zgod no œci da nych kon sul do ko nu je wpi su do
pro wa dzo ne go przez sie bie spi su wy bo r ców, a na stê p nie prze sy³a na wska za -
ny ad res ze staw ma te ria³ów wy bo r czych: za œwia d cze nie, ka r tê do g³oso wa nia
i dwie ko pe r ty (wiêksz¹ i mniejsz¹). Ce lo we wy da je siê do³¹cze nie do ta kie go
ze sta wu kró t kiej in stru kcji o za sa dach od da wa nia wa ¿ ne go g³osu (jest to roz -
wi¹za nie sto so wa ne na przyk³ad w Nie mczech). Wy bo r ca, któ ry odda g³os,
umie sz cza ka r tê do g³oso wa nia w mnie j szej ko pe r cie bez ¿ad nych oz na czeñ
i w raz z za œwia d cze niem wk³ada do wiê kszej ko pe r ty, a na stê p nie wysy³a
ca³oœæ jako prze sy³kê po le con¹ do Pol ski. Na wiê kszej ko pe r cie musi siê zna j -
do waæ – umie sz czo ny przez kon su la i usta lo ny w po ro zu mie niu z Pa ñ stwow¹
Ko misj¹ Wy borcz¹ – ad res ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej, do któ rej po wi nien 
tra fiæ ze staw wy bo r czy. Wy ni ka to z ko nie cz no œci za pe w nie nia w mia rê rów -
no mier ne go obci¹¿e nia ko mi sji prze sy³kami z za gra ni cy, gdy¿ skie ro wa nie
wszy stkich ze sta wów do jed nej lub ty l ko ki l ku ko mi sji spo wo do wa³oby zna -
cz ne utrud nie nia i mog³oby po wa ¿ nie zde zor gani zo waæ ich pra cê. Wy da je siê
za sad ne zaan ga ¿o wa nie do ta kich dzia³añ ko mi sji ob wo do wych w ob wo dach
za mkniê tych, w któ rych zwy kle na tê ¿e nie pra cy jest nie wie l kie11.

Prze sy³ka po do sta r cze niu do ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej w Pol sce jest
otwie ra na, a po spra w dze niu za œwia d cze nia fakt od da nia g³osu zo sta je od no to -
wa ny w spi sie wy bo r ców przes³anym wcze œ niej przez kon su la. Na stê p nie
mnie j sza, nie ozna ko wa na ko pe r ta za wie raj¹ca wype³nion¹ ka r tê do g³oso wa -
nia tra fia do urny wy bo r czej i po za ko ñ cze niu g³oso wa nia jest li czo na wraz
z in ny mi g³osa mi na ogólnych zasadach.

Nie zwy kle isto t ne dla ter mi no we go prze bie gu ca³ego g³oso wa nia – za rów -
no w kra ju, jak i za gra nic¹ – jest wpro wa dze nie ogra ni czeñ cza so wych do -
tycz¹cych do sta r cze nia prze sy³ek przez Po cztê Polsk¹. Wy da je siê ko nie cz ne
przy jê cie za sa dy, ¿e do ob wo do wych ko mi sji wy bo r czych s¹ do sta r cza ne
prze sy³ki, któ re dotr¹ do pol skich pla có wek po czto wych je dy nie do okre œlo nej 
go dzi ny – tak aby umo ¿ li wiæ usta le nie ca³oœcio wych wy ni ków wy bo rów czy
re fe ren dum w tym samym czasie.

Usta le nie dok³ad nych te r mi nów do tycz¹cych try bu g³oso wa nia kore spon -
dency jne go jest mo ¿ li we do pie ro po szcze gó³owych kon su l ta cjach z Poczt¹
Polsk¹ i za gra nicz ny mi urzê da mi po czto wy mi.

Szcze gó l nie wa ¿ na jest kwe stia opra co wa nia sku te cz nych pro ce dur za pe w -
niaj¹cych bez pie cze ñ stwo prze sy³ek nap³ywaj¹cych z za gra ni cy, musz¹ one
bo wiem za po bie gaæ mo ¿ li wo œciom na ru szeñ za sa dy ta j no œci g³oso wa nia. Bar -
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dzo du¿¹ rolê bê dzie od gry waæ wspó³pra ca miê dzy Poczt¹ Polsk¹ a in sty tu cja -
mi pañstwowymi.

Wy da je siê, ¿e li sta wy bo rów i re fe ren dów, w ja kich mog¹ ucze st ni czyæ
wy bo r cy prze by waj¹cy za gra nic¹, mimo wpro wa dze nia no wej pro ce du ry po -
win na po zo staæ bez zmian i obe j mo waæ wy bo ry pre zy den c kie, par la men tar ne
i do Pa r la men tu Euro pe j skie go oraz g³oso wa nie w re fe ren dum ogól no kra jo -
wym.

Otwart¹ kwe sti¹ po zo sta je utrzy ma nie dla pol skich wy bo r ców prze by -
waj¹cych za gra nic¹ mo ¿ li wo œci g³oso wa nia oso bi ste go w two rzo nych tam lo -
ka lach wy bo r czych. Wy da je siê za sad ne utrzy ma nie obu pro ce dur rów no le gle
przy naj mniej przez ki l ka g³oso wañ, aby wy bo r cy za po zna li siê z te r mi na mi
i try bem g³oso wa nia kore spon dency jne go. Za li k wi dacj¹ g³oso wa nia w lo ka -
lach wy bo r czych prze ma wiaj¹ re la ty w nie wy so kie ko szty jego prze pro wa dza -
nia.

Wa¿n¹ kwe sti¹ s¹ ko szty, ja kie wi¹¿¹ siê z za sto so wa niem no wej pro ce du -
ry. W nie któ rych pa ñ stwach wy bo r cy ko rzy staj¹cy z mo ¿ li wo œci g³oso wa nia
kore spon dency jne go s¹ zo bo wi¹zani po kryæ ko szty prze sy³ki po le co nej do
kra ju. Po do b ne roz wi¹za nie prze wi dy wa³ pol ski pro jekt or dy na cji wy bo r czej
do Pa r la men tu Euro pe j skie go z prze³omu 2003 i 2004 roku. Oczy wi œcie ob ni -
¿a ono koszt prze pro wa dza nia g³oso wa nia kore spon dency jne go, ale wy da je
siê wy so ce pro ble maty cz ne i cha ra kte ry zuj¹ce siê we wnêtrzn¹ sprze cz no œci¹,
aby za ko rzy sta nie z in sty tu cji sta no wi¹cej gwa ran cjê za sa dy po wszech no œci
wy bo rów obci¹¿aæ bez po œred nio wy bo r cê. Do da t ko wo po ja wi¹ siê za pe w ne
rów nie¿ drobne pro ble my te ch ni cz ne – na przyk³ad ko nie cz noœæ za ku pu
zna cz ków o okre œlo nej wa r to œci na prze sy³ki po le co ne – któ re mog¹ jed nak
sta no wiæ przes³anki do wno sze nia pro te stów wy bo r czych. Naj le p szym roz -
wi¹za niem jest za tem przy jê cie za sa dy, ¿e wszy stkie ko szty zwi¹zane z prze -
pro wa dze niem g³oso wa nia kore spon dency jne go po kry wa pa ñ stwo pol skie.
Wie le za le ¿y od za wie ra nych umów z in sty tu cja mi po czto wy mi w po szcze -
gó l nych pa ñ stwach, któ re za gwa ran tuj¹ ma ksy ma l ne bez pie cze ñ stwo prze sy -
³ek, a ta k ¿e po zwol¹ uzy skaæ upu sty. Per spe kty wa zlik wi do wa nia ko szto w nych
lo ka li wy bo r czych przy nie sie zna cz ne osz czêd no œci.

W sze r szej per spe kty wie na le ¿y zasy gna li zo waæ12 roz wa ¿e nie po stu la tu
wpro wa dze nia je sz cze jed ne go roz wi¹za nia zwi¹za ne go z pro ble ma tyk¹
g³oso wa nia Po la ków poza gra ni ca mi kra ju, a mia no wi cie utwo rze nia dla tych
wy bo r ców od rê b nych okrê gów wy bo r czych w wy bo rach do Se j mu Rze czypo -
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szej pu b li ka cji.



spo li tej Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej (po do b ne roz wi¹za nie
prze wi du je na przyk³ad pra wo wy bo r cze W³och13).

Pod sum owa nie

Pa ñ stwo pol skie ma obo wi¹zek za pe w nie nia swo im oby wa te lom re a l nej
mo ¿ li wo œci udzia³u w wy bo rach i re fe ren dach, miê dzy in ny mi przez do sto so -
wa nie me tod g³oso wa nia do ich po trzeb. Dla wy bo r ców prze by waj¹cych za
gra nic¹ naj sku te cz niejsz¹ pro ce dur¹ udzia³u w wy bo rach jest g³oso wa nie
kore spon dency j ne, z po wo dze niem sto so wa ne w wie lu pa ñ stwach eu ro pe j -
skich.

In sty tu cja g³oso wa nia kore spon dency jne go bê dzie sta no wiæ no woœæ w pol -
skim pra wie wy bo r czym. Pro ce du ra ta ro dzi pe w ne oba wy i za strze ¿e nia
ze stro ny czê œci do ktry ny pra wa kon sty tucy jne go. Wy da je siê jed nak, ¿e
rzetel nie przy go to wa ne me cha ni z my i za bez pie cze nia za pe w ni¹ wype³nia nie
kon sty tucy j nych za sad wy bo r czych. Nie do prze ce nie nia jest wp³yw no wej
pro ce du ry na sku tecz nie j sze za gwa ran towa nie za sa dy po wszech no œci wy bo -
rów.

Nowa pro ce du ra g³oso wa nia wp³ynie na zwiê ksze nie ucze st ni c twa Po la ków
prze by waj¹cych poza gra ni ca mi kra ju w wy bo rach i re fe ren dach. Do ty ch czas
mar gina lizo wa ni i nie li cz ni wy bo r cy prze by waj¹cy za gra nic¹ stan¹ siê dziê ki
temu po wa ¿ nym ele kto ra tem, z któ rym zaczn¹ siê li czyæ pol scy po li ty cy, za bie -
gaj¹c o jego po pa r cie oraz uw z glêd niaj¹c w swo ich pro gra mach jego po trze by
i ocze ki wa nia. Na tê ¿e nie kon ta któw spo wo du je wœród Po la ków na ob czy Ÿ nie
wiê ksze zain tere so wa nie bie¿¹cymi spra wa mi Pol ski i akty w nie j szy udzia³
w ¿y ciu pu b li cz nym kra ju. Zmia na w pra wie wy bo r czym mo¿e wiêc sta no wiæ
pie r wszy, po wa ¿ ny krok pa ñ stwa pol skie go w stro nê za pe w nie nia wiê zi ze
swo i mi oby wa te la mi na ca³ym œwie cie.
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red. S. Gra bo wska, K. Sk³ado wski, Kra ków 2006, s. 287–288.





An drzej So ka la

Eks per ty za do tycz¹ca pro je ktu usta wy o zmia nie
usta wy o wy bo rze Pre zy den ta Rze czypo spo li tej

Pol skiej oraz usta wy Or dy na cja wy bo r cza
do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej

i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej1

Wpro wa dze nie

Przed³o¿o ny do opi nii pro jekt no we li za cji dwóch ustaw wy bo r czych – usta -
wy z dnia 27 wrze œ nia 1990 roku o wy bo rze Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej
(tekst jed no li ty Dz.U. z 2000 r. nr 47, poz. 544 ze zm.) oraz usta wy z dnia
12 kwie t nia 2001 roku Or dy na cja wy bo r cza do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej
i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej (Dz.U. z 2001 r. nr 46, poz. 499 ze zm.)
– za wie ra wa ¿ ne pro po zy cje ki l ku zmian obe c nie sto so wa nych roz wi¹zañ
w wy bo rach Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej i w wy bo rach par la men tar -
nych. Nie mal wszy stkie pro po no wa ne zmia ny do tycz¹ g³oso wa nia we wska za -
nych ro dza jach wy bo rów przez oby wa te li pol skich prze by waj¹cych za gra nic¹.
Wa r to, jak siê wy da je, pod nieœæ ju¿ w tym mie j s cu, ¿e zgod nie z aktu a l nie
obo wi¹zuj¹cymi prze pi sa mi pol skie go pra wa wy bo r cze go g³oso wa nie za gra -
nic¹ mo¿e byæ prze pro wa dzo ne ta k ¿e w wy bo rach pos³ów do Pa r la men tu
Euro pe j skie go – na pod sta wie sto so w nych po sta no wieñ usta wy z dnia 23 sty -
cz nia 2004 roku Or dy na cja wy bo r cza do Pa r la men tu Euro pe j skie go (Dz.U.
z 2004 r. nr 25, poz. 219), i w re fe ren dum ogól no kra jo wym – na pod sta wie sto -
so w nych po sta no wieñ usta wy z dnia 14 ma r ca 2003 roku o re fe ren dum ogól -

no kra jo wym (Dz.U. z 2003 r. nr 57, poz. 507 ze zm.). Na le ¿y za tem ¿a³owaæ,

1 Eks per ty za zosta³a przy go to wa na na pod sta wie pro je ktu usta wy z lu te go 2007 roku, w ra -
mach prac ba da w czych „Obse r wa to rium de mo kra cji w Pol sce”.



¿e oma wia ny pro jekt nie  dotyczy wy bo rów do Pa r la men tu Euro pe j skie go
i  referendum ogól no kra jowe go, wpro wa dza nie isto t nych zmian w pra wie
wy bo r czym po win no mieæ bo wiem cha ra kter sy ste mo wy.

Pod sta wo we zmia ny, ja kie prze wi du je pro jekt, obe j muj¹:
1) wpro wa dze nie w ob wo dach do g³oso wa nia utwo rzo nych za gra nic¹ mo ¿ li -

wo œci g³oso wa nia kore spon dency jne go jako alte rna tyw ne go wo bec oso bi -
ste go spo so bu od da nia g³osu,

2) utwo rze nie za gra nicz ne go re je stru wy bo r ców (wraz z mo ¿ li wie naj bar -
dziej odfor mali zo wa nym, a przez to przy ja z nym dla wy bo r ców try bem ich
re je stra cji),

3) utwo rze nie od rê b ne go „okrê gu wy bo r cze go Po la ków za gra nic¹” w wy bo -
rach do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej, obe j muj¹cego trzy man da ty,
oraz po do bne go „okrê gu wy bo r cze go Po la ków za gra nic¹” w wy bo rach do 
Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej, obe j muj¹cego je den man dat.

Zgod nie z za mys³em au to rów oma wia ne go pro je ktu zmia ny te – jak czy ta -
my w uza sad nie niu – „po win ny za owo co waæ zna cz nym wzro stem li cz by Po -
la ków g³osuj¹cych za gra nic¹, a utwo rze nie od dzie l ne go okrê gu wy bo r cze go
bê dzie czy te l nym sy g na³em, ¿e Pol ska chce utrzy my waæ kon takt z t¹ spo³ecz -
no œci¹, tra ktuj¹c j¹ po wa ¿ nie i podmiotowo”.

Ogó l na oce na zmian

Jeœli wzi¹æ pod uwa gê, ¿e zgod nie z obo wi¹zuj¹c¹ Kon sty tucj¹ Rze czy -
po spo li tej Pol skiej za rów no wy bo ry Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej,
jak i wy bo ry do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li -
tej Pol skiej s¹ po wszech ne (zob. art. 127 ust. 1 oraz art. 96 ust. 2 i art. 97 ust. 2
usta wy za sad ni czej), isto ta za sa dy po wszech no œci wy bo rów spro wa dza siê zaœ 
do tego, ¿eby kr¹g osób ko rzy staj¹cych z pod mio to wych praw wy bo r czych
by³ jak naj sze r szy, a w ka ¿ dym ra zie, aby by³ on wo l ny od dys kry mi nuj¹cych
ogra ni czeñ, to ogó l na oce na zmian pro po no wa nych w oma wia nym pro je kcie
(a w³aœci wie kie run ku tych zmian) musi byæ po zy ty w na. Pa ñ stwo bo wiem
– zo bo wi¹zane do wpro wa dze nia w ¿y cie od po wied nich gwa ran cji s³u¿¹cych
re a li za cji za sa dy po wszech no œci wy bo rów w pra kty ce – pro po nu je ki l ka
 nowych, isto t nych me cha ni z mów gwa ran cy j nych.

G³oso wa nie kore spon dency j ne

Za naj bar dziej istotn¹ z pro po no wa nych zmian na le ¿y niew¹tpli wie uz naæ
mo ¿ li woœæ g³oso wa nia kore spon dency jne go (za po œred ni c twem po czty).
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Jak bo wiem wia do mo, pol ski usta wo da w ca z upo rem god nym le p szej spra wy
bro ni³ siê do tej pory doœæ sku te cz nie przed wpro wa dze niem w usta wach wy -
bo r czych in nych ni¿ tra dy cy j ny spo so bów g³oso wa nia – na wet tych, któ re po -
pie ra³a Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza (sta³y naj wy ¿szy or gan wy bo r czy
w Rze czypo spo li tej Pol skiej), i mimo akty w nych dzia³añ rze cz ni czych na
rzecz ich przy jê cia, jaki pro wa dzi³y li cz ne or ga ni za cje po zarz¹dowe (miê dzy
in ny mi In sty tut Spraw Pu b li cz nych) i gre mia eks per ckie. My œlê tu taj na
przyk³ad o g³oso wa niu przez pe³no mo c ni ka. To, ¿e obe c nie mamy do czy nie -
nia z przy go to wa nym pod egid¹ pol skie go rz¹du (w ra mach Miê dzyre sorto we -
go Ze spo³u do spraw Po lo nii i Po la ków za Gra nic¹) pro je ktem usta wy, mo¿e
œwia d czyæ o zmia nie na sta wie nia w³adz pa ñ stwo wych do oma wia nej kwe stii,
co – rzecz ja s na – po win no cie szyæ. Nie ste ty, nie spo sób oce niæ szcze gó³o -
wych za sad i try bu pro pono wa ne go g³oso wa nia kore spon dency jne go, po nie -
wa¿ opi nio wa ny pro jekt usta wy ich nie re gu lu je, odsy³aj¹c do roz porz¹dze nia, 
ja kie mia³by wy daæ w tej ma te rii mi ni ster w³aœci wy do spraw za gra ni cz nych
(po po ro zu mie niu z Pa ñ stwow¹ Ko misj¹ Wy borcz¹). Tego ro dza ju roz wi¹za -
nie nie wy da je mi siê od po wied nie, g³oso wa nie jest bo wiem naj wa¿ nie j szym
eta pem pro ce su wy bo r cze go, jego prze bieg po wi nien wiêc byæ szcze gó³owo
ure gu lo wa ny w wy bo r czym akcie ran gi usta wo wej. Wy pa da zwró ciæ w tym
mie j s cu uwa gê, ¿e na ru sze nie prze pi sów usta wy wy bo r czej do tycz¹cych
g³oso wa nia mo¿e byæ pod staw¹ wnie sie nia pro te stu wy bo r cze go (zob. na
przyk³ad art. 78 ust. 1  Ordynacji wy bo r czej do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol -
skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Polskiej).

In sty tu cja za gra nicz ne go re je stru wy bo r cze go

Ro zu miem przes³anki le¿¹ce u pod staw pro po zy cji wpro wa dze nia in sty tu -
cji za gra nicz ne go re je stru wy bo r cze go, ale mam w¹tpli wo œci, czy jest to in sty -
tu cja nie zbêd na. Wy da je siê, ¿e w tym wy pa d ku po wi nien wy sta r czyæ (jak
by³o dot¹d) spis wy bo r ców. Wpro wa dze nie „wy god ne go” (cy tat z uza sad nie -
nia pro je ktu) try bu re je stra cji wy bo r ców na le ¿y jed nak uz naæ za po¿¹dane,
choæ musz¹ byæ tu taj spe³nio ne ele men ta r ne wy ma ga nia bez pie cze ñ stwa i ra -
cjo nal no œci. Trud no na przyk³ad – moim zda niem – uz naæ za roz wi¹za nie
 racjonalne przy jê cie nie zwy kle kró t kie go, trzy dnio we go te r mi nu zg³oszeñ
w spra wie wpi sa nia oso by upra w nio nej do g³oso wa nia do spi su wy bo r ców
sporz¹dza ne go przez kon su la. Kon su lat – co oczy wi ste – musi mieæ czas na
za wia do mie nie w³aœci we go urzê du gmi ny w Pol sce, ten z ko lei po trze bu je
cza su na wy kre œle nie ze swo je go spi su wy bo r cy wpisanego w zagranicznym
obwodzie do g³osowania.
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Okrê gi wy bo r cze Po la ków za gra nic¹

Po mys³ utwo rze nia w wy bo rach do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do
Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej od rê b nych „okrê gów wy bo r czych Po la ków
za gra nic¹” niew¹tpli wie zas³ugu je na roz wa ¿e nie (po do b ne roz wi¹za nia funk -
cjo nuj¹ w œwie cie, na przyk³ad we W³oszech), choæ w fo r mie przy jê tej
w pro je kcie trud no go za akce p to waæ. Tak skro m na li cz ba man da tów, jak¹ siê 
pro po nu je, ka¿e w¹tpiæ w za wart¹ w uza sad nie niu pro je ktu de kla ra cjê o chê -
ci „po wa ¿ ne go i pod mio to we go” tra kto wa nia Po la ków prze by waj¹cych poza
gra ni ca mi Rze czypo spo li tej Pol skiej. Ponad to w pro je kcie nie wska za no,
sk¹d mia³yby po cho dziæ te man da ty, a prze cie¿ przy sta³ej li cz bie pos³ów
(460) i se na to rów (100) trze ba je „wygo spo da ro waæ”, zmnie j szaj¹c li cz bê
man da tów po se l skich i se na to r skich w in nych okrê gach wy bo r czych. Na le ¿y 
ta k ¿e zwró ciæ uwa gê, ¿e twó r cy pro je ktu jed na ko wo tra ktuj¹ ró ¿ ne ka te go rie 
pol skich wy bo r ców prze by waj¹cych za gra nic¹. Wy da je siê to niew³aœci we.
O ile bo wiem mo ¿ na uza sad niæ roz wi¹za nie, w myœl któ re go oso by sta le za -
mie sz kuj¹ce na te ry to rium in ne go pa ñ stwa, a bêd¹ce oby wa te la mi pol ski mi
i le gi ty muj¹ce siê wa ¿ nym pol skim pa sz po r tem, ale nie maj¹ce sta³ego mie j s ca
za mie sz ka nia w Pol sce (w kon se k wen cji zaœ nie wpi sa ne do sta³ego re je stru
wy bo r ców w ¿ad nej pol skiej gmi nie), po win ny g³oso waæ na kan dy da tów
z „za gra nicz ne go okrê gu wy bo r cze go”, o tyle trud no o ta kie uza sad nie nie
dla in nej ka te go rii wy bo r ców. Mam tu taj na my œli oby wa te li pol skich le gi ty -
muj¹cych siê wa ¿ nym pol skim pa sz po r tem lub do wo dem oso bi stym, któ rzy
cza so wo prze by waj¹ poza Polsk¹, maj¹ jed nak sta³e mie j s ce za mie sz ka nia na 
te ry to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej (i s¹ umie sz cze ni w sta³ym re je strze wy -
bo r ców w jed nej z pol skich gmin). Czy ich g³osy – od da ne w jed nym z ob wo -
dów do g³oso wa nia utwo rzo nych za gra nic¹ – nie po win ny byæ uw z glêd nia ne
ra czej we w³aœci wym dla nich tery to ria l nie krajo wym okrê gu wy bo r czym
(lub cho æ by, ze wzglê dów pra kty cz nych – jak dot¹d – w jed nym krajo wym
okrê gu wy bo r czym, na przyk³ad Wa r sza wa Cen trum), za miast byæ do li cza ne 
do g³osów od da nych w „okrê gu wy bo r czym Po la ków za gra nic¹”?

Ko re kty, moim zda niem, wy ma ga przy jê ta w opi nio wa nym pro je kcie fo r -
mu³a, zgod nie z któr¹ „w sk³ad ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej w ob wo dach
g³oso wa nia utwo rzo nych za gra nic¹ wchodz¹ oso by powo³ywa ne przez kon -
su la spo œród wy bo r ców ciesz¹cych siê au to ry te tem i za ufa niem lo ka l nej
spo³ecz no œci pol skiej” (w wy bo rach Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej)
lub „bêd¹cych oso ba mi pub li cz ny mi ciesz¹cymi siê au to ry te tem i za ufa niem
lo ka l nej spo³ecz no œci pol skiej” (w wy bo rach do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol -
skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej). To po jê cia nie ostre, budz¹ce
w¹tpli wo œci. Pro po nu jê, ¿eby za pi saæ, ¿e kon sul „powo³uje w sk³ad ob wo do -
wej ko mi sji wy bo r czej osoby spoœród wyborców”.
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Pod su mo wa nie

W uza sad nie niu opi nio wa ne go pro je ktu nie wska za no wpra w dzie, ja kie
bêd¹ ko szty wpro wa dze nia w ¿y cie pro po no wa nych roz wi¹zañ, ale na le ¿y
zak³adaæ, ¿e z ca³¹ pe w no œci¹ bêd¹ one zna cz ne – du¿o wy ¿sze ni¿ wy da t ki
po no szo ne do tej pory na or ga ni za cjê wy bo rów za gra nic¹. Te zaœ, jak dot¹d,
ka¿ do ra zo wo kszta³towa³y siê na po zio mie 600–700 ty siê cy z³otych. Nie
s¹dzê jed nak, ¿e ten aspekt spra wy po wi nien byæ de cy duj¹cy w od rzu ce niu
pod sta wo wych za³o¿eñ pro je ktu (na przyk³ad wpro wa dze nia g³oso wa nia
kore spon dency jne go). Po do b nie zreszt¹, jak nie po win no mieæ w tej ma te rii
du ¿e go zna cze nia to, ¿e – jak do ty ch czas – li cz ba Po la ków g³osuj¹cych za gra -
nic¹ ni g dy nie by³a zna cz na. Pro je kto wa ne zmia ny maj¹ w³aœ nie (w in ten cji
pro je kto daw ców) i rze czy wi œcie mog¹ (moim zda niem) sy tu a cjê tê w isto t ny
spo sób zmie niæ. Wy pa da wiêc na ko niec wy ra ziæ nad zie jê, ¿e opi nio wa ny pro -
jekt – po wpro wa dze niu nie zbêd nych ko rekt i zmian – zo sta nie osta te cz nie 
przy jê ty i sta nie siê sui ge ne ris wzo r cem dla wpro wa dze nia mo de r ni zuj¹cych
zmian ta k ¿e w po zo sta³ych usta wach wy bo r czych (i refe ren da l nych) – ce lo -
wych i bar dzo po trze b nych zmian o cha ra kte rze pro frek wency j nym.
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Ma rek Chmaj

Eks per ty za do tycz¹ca mo ¿ li wo œci g³oso wa nia
kore spon dency jne go przez oby wa teli pol skich
prze by waj¹cych w dniu g³oso wa nia za gra nic¹
oraz per spe ktywy ob jê cia t¹ form¹ g³oso wa nia

oby wa te li, któ rzy w dniu g³oso wa nia prze by waj¹
na te re nie pa ñ stwa pol skie go1

Wpro wa dze nie

Pro je kto wa na no we li za cja usta wy z dnia 27 wrze œ nia 1990 roku o wy bo rze
Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej (tekst jed no li ty Dz.U. z 2000 r. nr 47,
poz. 544 ze zm.) oraz usta wy z dnia 12 kwie t nia 2001 roku Or dy na cja wy bo r cza
do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej (Dz.U.
z 2001 r. nr 46, poz. 499 ze zm.) za wie ra pro po zy cje zmian wy³¹cz nie w czê œci do -
tycz¹cej mo ¿ li wo œci g³oso wa nia przez oby wa te li pol skich prze by waj¹cych za
gra nic¹. Doty ch cza so we prze pi sy nie uw z glêd nia³y szcze gó l ne go cha ra kte ru tego
œro do wi ska. Po la cy za gra nic¹ ¿yj¹ w  du¿ym roz pro sze niu, czê sto w mie j s cach
zna cz nie od da lo nych od pol skich pla có wek dyp loma ty cz nych i kon su la r nych,
w któ rych s¹ two rzo ne pun kty do g³oso wa nia. Obo wi¹zuj¹ce re gu la cje pra w ne
sta no wi¹ pro ste od wzo ro wa nie prze pi sów wy bo r czych obo wi¹zuj¹cych na te re nie
Rze czypo spo li tej Pol skiej. W kon se k wen cji spo œród ponad 1 mi lio na oby wa te li
pol skich  przebywaj¹cych za gra nic¹ w pro ce sie wy bo r czym ucze st ni czy za le d wie 
od 35 do 80 ty siê cy osób. Pod czas wy bo rów sto so wa no do tej pory uci¹¿li w¹ pro -
ce du rê, któ ra prze wi dy wa³a  koniecznoœæ ka¿ do ra zo wej re je stra cji, a wszy s cy wy -
bo r cy za gra ni cz ni byli przy pi sa ni do okrê gu wy bo r cze go Wa r sza wa Cen trum.

1 Eks per ty za zo sta³a przy go to wa na na pod sta wie pro je ktu usta wy z lu te go 2007 roku, w ra -
mach wspó l nych prac ba da w czych Sto wa rzy sze nia „Wspól no ta Pol ska” i In sty tu tu Spraw Pu b -
li cz nych.



Pod sta wo we zmia ny, ja kie prze wi dzia no w no we li za cji, obe j muj¹:
1) wpro wa dze nie prze j rzy ste go i wy god ne go try bu re je stra cji wy bo r ców

(mo¿e on ta k ¿e u³atwiæ pla ców kom kon su la r nym oce nê li cz by osób po sia -
daj¹cych pol skie oby wa te l stwo, któ re na sta³e prze by waj¹ w okrê gu kon -
su la r nym),

2) mo ¿ li woœæ g³oso wa nia kore spon dency jne go (wszy stkie kra je „sta rej piê t -
na stki” Unii Eu ro pe j skiej za pe w niaj¹ wy bo r com taki spo sób g³oso wa nia),

3) utwo rze nie do dat ko we go okrê gu wy bo r cze go, dziê ki któ re mu Po la cy za
gra nic¹ bêd¹ rze czy wi œcie wy bie raæ ta kich parla men ta rzy stów, któ rzy za -
dbaj¹ o in te re sy pol skiej dia spo ry na fo rum pol skie go pa r la men tu.

Po wy ¿sze roz wi¹za nia po win ny za owo co waæ zna cz nym wzro stem li cz by
Po la ków g³osuj¹cych za gra nic¹, a utwo rze nie od dzie l ne go okrê gu wy bo r cze -
go bê dzie czy te l nym sy g na³em, ¿e Pol ska chce utrzy my waæ kon takt z t¹
spo³ecz no œci¹, tra ktuj¹c j¹ po wa ¿ nie i podmiotowo.

Pro jekt no we li za cji zo sta³ przy go to wa ny w ra mach Miê dzyre sorto we go Ze -
spo³u do spraw Po lo nii i Po la ków za Gra nic¹ przez do œwia d czo nych dy p lo ma -
tów od lat zaan ga ¿o wa nych w or ga ni za cjê wy bo rów dla oby wa te li pol skich
prze by waj¹cych poza granicami kraju.

Obe c ny stan pra w ny

W obe cnym sta nie pra wnym oby wa te le pol scy prze by waj¹cy w dniu g³oso -
wa nia za rów no na te re nie kra ju, jak i poza jego gra ni ca mi nie maj¹ mo ¿ li wo œci 
g³oso wa nia kore spon dency jne go. G³oso wa nie w wy bo rach na te re nie kra ju
(art. 29–30 or dy na cji wy bo r czej) prze pro wa dza siê w sta³ych ob wo dach
g³oso wa nia utwo rzo nych na ob sza rze gmi ny, a ta k ¿e w szpi ta lach i zak³adach
po mo cy spo³ecz nej. Ob wo dy g³oso wa nia two rzy siê rów nie¿ dla wy bo r ców
prze by waj¹cych w zak³adach ka r nych i are sztach œle d czych oraz w od dzia³ach 
ze w nê trz nych tych zak³adów i are sztów. Z ko lei dla oby wa te li pol skich prze -
by waj¹cych za gra nic¹ two rzy siê ob wo dy g³oso wa nia, któ rych sie dzib¹ s¹ za -
zwy czaj am ba sa dy i kon su la ty. Po do b nie s¹ two rzo ne ob wo dy g³oso wa nia dla
wy bo r ców prze by waj¹cych na pol skich sta t kach mo r skich, ale li cz ba ta kich
ob wo dów fun kcjo nuj¹cych w pra kty ce (tak pod czas wy bo rów par la men tar -
nych, jak i prezydenckich) jest niewielka.

G³oso wa nie kore spon dency j ne jako czêœæ sy ste mu
pra wa wy bo r cze go Rze czypo spo li tej Pol skiej

Przyst¹pie nie Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej spo wo do wa³o, ¿e zna cz na czêœæ
oby wa te li pol skich wy je cha³a poza gra ni ce kra ju. Sy tu a cja ta utrud ni³a
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 emigrantom udzia³ w wy bo rach i re fe ren dach ogól no kra jo wych. Ko nie cz ne
wy da je siê wiêc wpro wa dze nie no we go spo so bu udzia³u w g³oso wa niu oby -
wa te li pol skich – za rów no prze by waj¹cych za gra nic¹, jak i tych, któ rzy
w mo men cie po dej mo wa nia aktu wy bo r cze go zna j duj¹ siê w Pol sce. W wie lu
pa ñ stwach Unii Eu ro pe j skiej, w tym rów nie¿ w no wych kra jach cz³on ko w -
skich, usta wo da w ca prze wi du je mo ¿ li woœæ g³oso wa nia kore spon dency jne go 
(na przyk³ad w Au strii, Da nii, Wie l kiej Bry ta nii, Hi sz pa nii, Esto nii czy na
 Litwie). G³oso wa nie za po œred ni c twem po czty sta no wi ogro m ne u³atwie nie
nie ty l ko dla wy bo r ców prze by waj¹cych za gra nic¹, ale ta k ¿e dla tych osób,
któ re zna j duj¹ siê w kra ju, ale z przy czyn zdro wo t nych lub komu nika cy j -
nych nie s¹ w sta nie sa mo dzie l nie wzi¹æ udzia³u w g³oso wa niu w lo ka lu wy -
bo r czym w³aœci wym ze wzglê du na mie j s ce ich za mie sz ka nia. W  Polsce
w ci¹gu osta t nich dzie siê ciu lat kil ka kro t nie po dej mo wa no pro blem umo ¿ li -
wie nia wy bo r com g³oso wa nia kore spon dency jne go. Naj bar dziej kon kretn¹
prób¹ by³a ini cja ty wa wpro wa dze nia od po wied nich ure gu lo wañ pod czas
prac nad ordy nacj¹ wy borcz¹ do Pa r la men tu Euro pe j skie go na prze³omie
2003 i 2004 roku. Zgod nie z ów cze s ny mi pro po zy cja mi g³oso waæ li sto w nie
mo gli wy bo r cy za rów no g³osuj¹cy w kra ju, jak i prze by waj¹cy za gra nic¹.
Nie ste ty, pra ce za ko ñ czy³y siê fia skiem. Drug¹ pró bê wpro wa dze nia g³oso -
wa nia kore spon dency jne go podj¹³ rz¹d Ja ros³awa Ka czy ñ skie go w 2006
roku, ale przy go to wa ny wów czas pro jekt usta wy (któ ry bê dzie ana li zo wa ny
w da l szej czê œci eks per ty zy) ta k ¿e nie do cze ka³ siê zain tere so wa nia ze stro ny 
usta wo da w cy.

Za let¹ g³oso wa nia kore spon dency jne go jest z ca³¹ pe w no œci¹ le p sze rea li -
zo wa nie za sa dy po wszech no œci wy bo rów. W¹tpli wo œci do tycz¹ za sa dy bez -
po œred nio œci, ta j no œci g³oso wa nia, rów no œci i propo rcjo nal no œci.

Fo r ma od da nia g³osu nie ma jed nak de cy duj¹cego zna cze nia dla re a li za cji
za sa dy bez po œred nio œci. Jak za uwa ¿a Ja nusz Mor d wi³ko: „Kore spon dency j ny
spo sób g³oso wa nia nie na ru sza bo wiem isto ty oso bi ste go g³oso wa nia, jest in -
nym, techni czno-or ganiza cyj nym spo so bem od da wa nia g³osu przez sa me go
wy bo r cê”2. Ta k ¿e po ten cja l na mo ¿ li woœæ z³ama nia za sa dy ta j no œci g³oso wa -
nia – w wy pa d ku prze jê cia li stu przez oso bê do tego nie upra w nion¹ – wy da je
siê rów nie ma³o pra wdo podo b na jak mo ¿ li woœæ za po zna nia siê cz³onka ko mi -
sji wy bo r czej z tre œci¹ de cy zji wy bo r czej kon kre t ne go wy bo r cy. Wszy stko za -
le ¿y wiêc od przy jê cia w³aœci wych pro ce dur ochro ny prze sy³ki od mo men tu
wys³ania jej przez wy bo r cê do mo men tu, kie dy ka r ta do g³oso wa nia zna j dzie
siê w ur nie wy bo r czej. Przy od po wied nich re gu la cjach usta wo wych rów nie¿
za sa da równoœci i proporcjonalnoœci nie powinna byæ zagro¿ona.
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G³oso wa nie kore spon dency j ne – wy³¹cz nie dla pol skich
wy bo r ców prze by waj¹cych za gra nic¹

G³oso wa nie kore spon dency j ne (li sto w ne) nie by³o do tej pory sto so wa ne
w Pol sce. W wie lu kra jach Unii Eu ro pe j skiej g³oso wa nie za po œred ni c twem
po czty jest umo ¿ li wia ne ró ¿ nym gru pom wy bo r ców. Nie wdaj¹c siê w szcze -
gó³owe roz wa ¿a nia, na le ¿y je dy nie stwier dziæ, ¿e g³oso waæ w tej fo r mie mog¹
naj czê œciej wy bo r cy, któ rzy w dniu wy bo rów prze by waj¹ poza gra ni ca mi kra ju. 
Nie bra ku je ta k ¿e opi nii i szcze gó³owych roz wi¹zañ, któ re prze wi duj¹ umo ¿ li -
wie nie g³oso wa nia kore spon dency jne go oso bom nie pe³no spra w nym (g³ów nie
nie spra w nym ru cho wo) lub wy bo r com prze by waj¹cym w dniu wy bo rów
w zak³adach ka r nych, are sztach œle d czych i in nych mie j s cach odo so b nio nych.

Wa r to w tym mie j s cu kró t ko prze ana li zo waæ za sa dy prze wi dzia ne w pro -
je kcie usta wy o zmia nie usta wy o wy bo rze Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol -
skiej oraz usta wy Or dy na cja wy bo r cza do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej
i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej, przy go to wa nym w 2006 roku przez
Radê Mi ni strów.

Prze wi dzia na w pro je kcie usta wy in sty tu cja g³oso wa nia kore spon dency jne go 
w za mia rze jego twó r ców mia³a umo ¿ li wiæ oby wa te lom pol skim prze by wa -
j¹cym w dniu wy bo rów poza gra ni ca mi kra ju re a l ny udzia³ w g³oso wa niu. Z ko -
lei utwo rze nie dla ta kich wy bo r ców do dat ko we go okrê gu wy bo r cze go mia³o
spo wo do waæ, ¿e oby wa te le ci bêd¹ mie li ta kich re pre zen tan tów, któ rzy rze czy -
wi œcie bêd¹ dba li o in te re sy pol skiej dia spo ry na fo rum pol skie go pa r la men tu.

Roz wi¹za nia ta kie nios³yby rów nie¿ mo ¿ li woœæ zwiê ksze nia fre k wen cji
wy bo r czej. Dziœ spo œród ponad 1 mi lio na wy bo r ców prze by waj¹cych poza
gra ni ca mi kra ju w pro ce sie wy bo r czym ucze st ni czy (wed³ug ró ¿ nych sza cun -
ków) je dy nie od 3 do 7% upra w nio nych do g³oso wa nia. Taka jest w³aœ nie idea
przed³o¿o ne go do za opi nio wa nia projektu ustawy.

Opi nio wa ny pro jekt utrzy mu je obli gato ry j noœæ (w wy pa d ku wy bo rów do
Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej oraz
na urz¹d Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej) two rze nia ob wo dów g³oso wa -
nia dla oby wa te li pol skich, któ rzy w dniu wy bo rów prze by waj¹ poza gra ni ca mi
kra ju. Ustêp 2 art. 1 pro je ktu usta wy prze wi du je jed nak mo ¿ li woœæ g³oso wa nia 
kore spon dency jne go w wy bo rach na urz¹d Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol -
skiej w ob wo dach utwo rzo nych za gra nic¹. Ana lo gi cz ne roz wi¹za nie zo sta³o
ta k ¿e prze wi dzia ne w or dy na cji wy bo r czej (art. 2 pro je ktu usta wy). Na szcze -
góln¹ uwagê i akce p ta cjê zas³ugu je kon stru k cja pra w na za gra nicz ne go
reje stru wy bo r ców, do któ re go wy bo r cy (za rów no w wy bo rach do Se j mu
Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej, jak i w wy -
bo rach na urz¹d Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej) bêd¹ mo gli byæ wpi sy -
wa ni nie ty l ko na pod sta wie oso bi ste go zg³osze nia wnie sio ne go ust nie lub

84 Ma rek Chmaj



pi se m nie, ale ta k ¿e na pod sta wie zg³osze nia wnie sio ne go za po œred ni c twem
te le fo nu, te le gra fu, fa ksu czy po czty ele ktro ni cz nej (pro jekt art. 36 ust. 2 usta wy
o wy bo rze Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej i pro jekt art. 84c ust. 2 or -
dy na cji wy bo r czej). Z pro ce dur¹ g³oso wa nia li sto w ne go œci œle jest zwi¹zany
ta k ¿e tryb po stê po wa nia z ka r ta mi do g³oso wa nia, któ re za po œred ni c twem
po czty s¹ prze ka zy wa ne za rów no do wy bo r cy, jak i do ko mi sji wy bo r czej.
Re gu la cje tej kwe stii w pro je kcie usta wy, do tycz¹ce wy bo rów do pa r la men tu
i wy bo rów pre zy den c kich, zo sta³y sfo r mu³owa ne po pra w nie i nie po zo sta wiaj¹
jaki ch ko l wiek w¹tpli wo œci pra wnych (pro jekt art. 60b usta wy o wy bo rze Pre zy -
den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej, pro jekt art. 84g ust. 3–6 or dy na cji wy bo r czej).

Pro je kto daw ca prze wi du je w wy bo rach do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej
i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej ko nie cz noœæ utwo rze nia wielo manda to -
we go okrê gu wy bo r cze go Po la ków za gra nic¹ (pro jekt art. 136 ust. 1 or dy na cji
wy bo r czej). W sk³ad ta kie go okrê gu wy bo r cze go wesz³yby ob wo dy g³oso wa nia 
utwo rzo ne poza gra ni ca mi Rze czypo spo li tej Pol skiej (pro jekt art. 136a ust. 1 or -
dy na cji wy bo r czej). Odt¹d w okrê gu wy bo r czym Po la ków za gra nic¹ wy bie ra no 
by trzech pos³ów (pro jekt art. 136a ust. 2 or dy na cji wy bo r czej) i jed ne go se na to -
ra (pro jekt art. 191a ust. 2 or dy na cji wy bo r czej). Tym sa mym w pro je kcie ze r -
wa no z doty ch cza so wym roz wi¹za niem, zgod nie z któ rym ob wo dy g³oso wa nia
dla oby wa te li pol skich prze by waj¹cych za gra nic¹ wcho dzi³y na pod sta wie
art. 31 ust. 3 or dy na cji wy bo r czej w sk³ad okrê gu wy bo r cze go w³aœci we go dla
dzie l ni cy Œró d mie œcie mia sta sto³ecz ne go Wa r sza wy.

Nie zwy kle isto t ne dla ter mi no we go prze bie gu ca³ego g³oso wa nia jest ta k ¿e
usta wo we ure gu lo wa nie ogra ni czeñ cza so wych do tycz¹cych do sta r cza nia do
ko mi sji wy bo r czych prze sy³ek z wype³nio ny mi ka r ta mi do g³oso wa nia. Pro -
jekt usta wy w tej kwe stii za wie ra ta k ¿e saty s fa kcjo nuj¹ce roz strzy g niê cia
(pro jekt art. 84k or dy na cji wyborczej).

Tego typu roz wi¹za nie zas³ugu je na apro ba tê, pro je kto daw ca jed nak, aby
nie na ra ziæ siê na za rzut nie kon stytu cyjno œci ta kiej re gu la cji, po wi nien pre cy -
zy j nie okre œliæ, na pod sta wie ja kich kry te riów bê dzie usta la na li cz ba man da -
tów przy pa daj¹ca na ten – ja k ¿e szcze gó l ny – okrêg wy bo r czy. Za rów no
w pro je kcie, jak i w za³¹czo nym do nie go uza sad nie niu brak jest ar gu men ta cji,
któ ra jed noz na cz nie roz strzy ga³aby tê kwe stiê. W ta kim wy pa d ku ist nie je re al -
ne za gro ¿e nie (w wy bo rach do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej) na ru sze nia
za sa dy propo rcjo nal no œci i rów no œci wy ra ¿o nej w art. 96 ust. 2 Kon sty tu cji
Rze czypo spo li tej Pol skiej. Trze ba prze cie¿ pa miê taæ, ¿e za sa da propo rcjo nal -
no œci nie do ty czy je dy nie spo so bu usta la nia wy ni ków g³oso wa nia (obe c nie
jest przy jê ta me to da d’Hondta), a tym sa mym do ko ny wa nia roz dzia³u man da -
tów w okrê gu wy bo r czym pro po rcjo nal nie do od se t ka g³osów, ja kie otrzy ma³y 
w wy bo rach po szcze gó l ne ko mi te ty wy bo r cze. Isto t ne jest ta k ¿e pro po rcjo -
na l ne usta la nie li cz by man da tów do li cz by mie sz ka ñ ców upra w nio nych do
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g³oso wa nia w da nym okrê gu wy bo r czym. Je œli pro po r cja ta bê dzie wy ra Ÿ nie
za chwia na, mo¿e wyst¹piæ pro blem z ma te ria l nym aspe ktem za sa dy rów no œci
w tra kcie g³oso wa nia.

Po uw z glêd nie niu tych spo r nych kwe stii zni k nie pro blem nie kon stytu -
cyjno œci pro po no wa nych roz wi¹zañ, a zmia na Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej
Pol skiej nie bê dzie po trze b na.

W ana li zo wa nym pro je kcie usta wy (w kwe stiach do tycz¹cych g³oso wa nia
kore spon dency jne go) na le ¿a³oby rów nie¿ uw z glêd niæ wy bo ry do Pa r la men tu
Euro pe j skie go i re fe ren dum ogól no kra jo we. Co wiê cej – ta k ¿e oby wa te le
prze by waj¹cy w dniu wy bo rów na te re nie kra ju po win ni mieæ (o czym bê dzie
je sz cze mowa) mo ¿ li woœæ sko rzy sta nia, pod pe w ny mi wa run ka mi, z tej fo r my
g³oso wa nia. Pa ñ stwo pol skie ma na wet obo wi¹zek za pe w niæ swo im oby wa te -
lom, któ rzy po sia daj¹ pra wa wy bo r cze, jak naj pe³nie jszy udzia³ w wy bo rach
i re fe ren dach. Dla te go te¿ w krê gu zain tere so wa nia pol skie go usta wo da w cy
po win ny byæ ró ¿ ne fo r my g³oso wa nia, ³¹cz nie z g³oso wa niem ele ktro ni cz nym
lub za poœrednictwem pe³nomocnika.

G³oso wa nie kore spon dency j ne na te re nie kra ju

Roz wa ¿a nia tej kwe stii na le ¿y roz pocz¹æ od ki l ku ogó l nych stwier dzeñ.
Po pie r wsze, g³oso wa nie kore spon dency j ne jest ogro mnym u³atwie niem

dla wy bo r ców, szcze gó l nie dla tych, któ rzy ze wzglê du na wiek lub cho ro bê s¹ 
nie pe³no spra w ni albo nie do³ê¿ni, a dziê ki tej me to dzie bez zbêd ne go po œpie -
chu mo gli by we w³as nym domu za sta no wiæ siê nad po pa r ciem w wy bo rach
od po wia daj¹cego im kandydata.

Po dru gie, g³oso wa nie li sto w ne (w tej kwe stii pogl¹dy do ktry ny s¹ jed no li -
te) umo ¿ li wi pod nie sie nie fre k wen cji wy bo r czej, a tym sa mym za sa da po -
wszech no œci wy bo rów zo sta nie wzbo ga co na o nowe elementy.

Po trze cie, mo ¿ li woœæ g³oso wa nia li sto w ne go nie ty l ko przez oby wa te li
prze by waj¹cych na ob czy Ÿ nie jest roz wi¹za niem sto so wa nym w pa ñ stwach
Unii Eu ro pe j skiej. Pro ce du ry prze wi dzia ne dla tej fo r my g³oso wa nia s¹ po -
do b ne, a wy bo r cy w tych kra jach co raz czê œciej de cy duj¹ siê ko rzy staæ
z g³oso wa nia kore spon dency jne go. Dla cze go wiêc oby wa te le pol scy s¹ je sz cze
 pozbawieni tej mo ¿ li wo œci od da nia g³osu? Pol ski ustro jo da w ca nie za ka zu je
sto so wa nia tej me to dy, wszy stko za le ¿y wiêc od sto so w nych ure gu lo wañ usta -
wo wych i wy po sa ¿e nia w od po wied nie oprzyrz¹do wa nie or ga nów prze pro -
wa dzaj¹cych wy bo ry i re fe ren da.

Po czwa r te, ko szty zor gani zo wa nia wy bo rów z wy ko rzy sta niem no wych
form g³oso wa nia, w tym g³oso wa nia kore spon dency jne go, nie wzros³yby
– wrêcz prze ciw nie, wy ge ne ro wa³oby osz czêd no œci.
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Je dy ny rze czy wi sty pro blem sta no wi fun kcjo no wa nie Po czty Pol skiej, któ -
ra nie jest obe c nie w sta nie za gwa ran to waæ, ¿e wszy stkie g³osy bêd¹ do sta r -
czo ne ko mi sjom wy bo r czym w usta wo wym te r mi nie – oz na cza to, ¿e pe w na
czêœæ kart do g³oso wa nia (za gi nio nych, nie do rê czo nych na czas, usz ko dzo -
nych) nie by³aby bra na pod uwa gê. Pro blem ten jed nak, przy od po wied nim
zaan ga ¿o wa niu œro d ków bu d¿e to wych, mo¿e byæ ³atwo rozwi¹zany.

Jak wiêc po win ny przed sta wiaæ siê za sa dy, któ rych na le ¿a³oby prze strze gaæ 
pod czas g³oso wa nia kore spon dency jne go?

Wspo mnia no ju¿ wcze œ niej, ¿e pro ce du ry sto so wa ne w wie lu kra jach Unii
Eu ro pe j skiej w za kre sie g³oso wa nia kore spon dency jne go w³aœci wie nie wie le
siê ró ¿ ni¹. Pol ska re gu la cja nie po win na wiêc zna cz nie od bie gaæ od ure gu lo -
wañ przy jê tych w tych pañstwach.

Aby mo ¿ li wie naj le piej wpro wa dziæ sy stem g³oso wa nia kore spon dency jne -
go za rów no na te re nie kra ju, jak i za gra nic¹, nie zbêd na wy da je siê in sty tu cja
indy widu a l nych za wia do mieñ wy bo r ców. W za wia do mie niu tym wy bo r ca
by³by miê dzy in ny mi poin for mo wa ny o mo ¿ li wo œci g³oso wa nia kore spon -
dency jne go. In sty tu cja indy widu a l nych za wia do mieñ po zwa la na rze czy wist¹
we ry fi ka cjê po pra wno œci sporz¹dze nia spi su wy bo r ców przed g³oso wa niem.
W przysz³oœci ta kie za wia do mie nie sta no wi³oby jed no cze œ nie po twier dze nie,
¿e wy bo r ca jest uprawniony do g³osowania.

£¹cz nie z za wia do mie niem o wy bo rach wy bo r cy po win ni za tem otrzy maæ
in fo r ma cjê o mo ¿ li wo œci g³oso wa nia kore spon dency jne go. Wola g³oso wa nia
w tej fo r mie po win na byæ wy ra ¿o na ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej przez
wy bo r cê naj pó Ÿ niej 14 dni przed wy bo ra mi.

Co isto t ne i bez spo r ne, g³oso wa nie kore spon dency j ne nie po win no byæ
dopu sz cza l ne w wy pa d ku wy bo rów do rad gmin, rad po wia tów i se j mi ków
wo je wództw oraz w wy pa d ku wy bo ru wó j ta i bu r mi strza (pre zy den ta miasta).

Wzór oœwia d cze nia i tryb prze ka za nia ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej woli
wy bo r cy po win na okre œliæ Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza. Na stê p ny etap to
przes³anie poczt¹ wy bo r com, któ rzy wy ra zi li wolê g³oso wa nia kore spon den-
 cyjne go, prze sy³ki z ma te ria³ami wy bo r czy mi z ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej.

Je œli w da nym roku ka len da rzo wym od by waj¹ siê wiê cej ni¿ jed ne wy bo ry,
to w celu uspra w nie nia ca³ego pro ce su wy bo r cze go jest nie zbêd ne zo bo wi¹za -
nie wy bo r cy, któ ry podj¹³ de cy zjê o g³oso wa niu kore spon dency j nym, do od -
da nia g³osu je dy nie w tej fo r mie. Oczy wi œcie g³osuj¹cy kore spon dency j nie nie 
po wi nien mieæ mo ¿ li wo œci udzie le nia pe³no moc ni c twa do g³oso wa nia w jego
imie niu w wy bo rach w formie listownej.

Wy da je siê, ¿e wy sta r czaj¹c¹ za wa r to œci¹ ma te ria³ów wy bo r czych bêd¹
dwie ko pe r ty i ka r ta (ka r ty) do g³oso wa nia. Po otrzy ma niu tych ma te ria³ów
wy bo r ca wype³nia ka r tê (ka r ty) do g³oso wa nia, a na stê p nie umie sz cza j¹ (je)
w ko pe r cie i wysy³a poczt¹ na ad res w³aœci wej ob wo do wej komisji wyborczej.
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Je œli w³aœci wa ob wo do wa ko mi sja wy bo r cza nie otrzy ma kart do g³oso wa nia
w ci¹gu jed nej go dzi ny od za ko ñ cze nia g³oso wa nia, to g³oso wa nie kore spon -
dency j ne uwa ¿a siê za nie by³e. Fakt ten od no to wu je siê w pro to ko le wy ni ków
g³oso wa nia w ob wo dzie wy bo r czym. Na stê p nie w obe cno œci co naj mniej
dwóch cz³on ków ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej (w tym prze wod nicz¹cego
lub je go za stê pcy) na stê pu je otwa r cie ko pe r ty ze w nê trz nej, po czym prze wod ni -
cz¹cy lub jego za stê pca – po od no to wa niu w spi sie wy bo r ców da nych wy bo r cy
– wrzu ca za kle jon¹ we wnêtrzn¹ ko pe r tê z kart¹ wy borcz¹ (ka r ta mi wy bo r czy -
mi) do urny. Po wrzu ce niu ko pe r ty z kart¹ wy borcz¹ (ka r ta mi wy bo r czy mi) do
urny i za ko ñ cze niu g³oso wa nia ob wo do wa ko mi sja wy bo r cza usta la wy ni ki
g³oso wa nia zgod nie z za sa da mi za wa r ty mi w usta wie.

Szcze gó³owe za sa dy, tryb po stê po wa nia pod czas g³oso wa nia kore spon den -
cy jne go oraz wzór, tryb i spo sób prze ka za nia indy widu al ne go za wia do mie nia
o wy bo rach po wi nien okre œliæ od po wied nim roz porz¹dze niem mi ni ster
w³aœci wy do spraw ad mi ni stra cji. Oczy wi œcie jest to ty l ko pro po zy cja re gu la cji,
któ ra w za le ¿ no œci od po trzeb i mo ¿ li wo œci te ch ni cz nych mo¿e byæ osta te cz -
nie ró ¿ nie usta lo na. Po do b ne za sa dy mog¹ do ty czyæ ta k ¿e oby wa te li pol skich
prze by waj¹cych w dniu g³oso wa nia poza gra ni ca mi kra ju.

Pod su mo wa nie

Ana li zuj¹c przed sta wio ny pro jekt usta wy, na le ¿y stwier dziæ, ¿e: 
n wpro wa dze nie in sty tu cji g³oso wa nia kore spon dency jne go (za rów no w kra -

ju, jak i za gra nic¹) do pol skie go sy ste mu pra wa wy bo r cze go po zy ty w nie
wp³ynie na sku tecz nie j sze za gwa ran towa nie za sa dy po wszech no œci wy bo -
rów,

n nowa pro ce du ra g³oso wa nia spo wo du je, ¿e oby wa te le pol scy prze by waj¹cy 
poza gra ni ca mi kra ju, do ty ch czas tra kto wa ni mar gi na l nie, stan¹ siê wa ¿ -
nym li cze b nie ele kto ra tem w wy bo rach i re fe ren dach,

n opi nio wa ny pro jekt usta wy, szcze gó l nie za wa r te w nim roz wi¹za nia do -
tycz¹ce za sad g³oso wa nia kore spon dency jne go, nie na ru szaj¹ prze wi dzia -
nych w art. 96 ust. 2 Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej za sad: rów no -
œci, propo rcjo nal no œci, bez po œred nio œci i ta j no œci g³oso wa nia,

n na szcze góln¹ uwa gê i akce p ta cjê zas³ugu je kon stru k cja pra w na za gra nicz -
ne go re je stru wy bo r ców oraz obli gato ry j noœæ utwo rze nia okrê gu wy bo r cze -
go Po la ków za gra nic¹,

n je dy nym man ka men tem opi nio wa ne go pro je ktu usta wy jest brak prze ko -
nuj¹cego wy ja œ nie nia do tycz¹cego za sad, ja kie po win ny to wa rzy szyæ usta la -
niu li cz by man da tów wy bie ra nych w okrê gu wy bo r czym Po la ków za gra nic¹.
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Krzy sztof Sko t ni cki

G³oso wa nie kore spon dency j ne – na ma r gi ne sie
pro je ktu usta wy o zmia nie usta wy o wy bo rze

Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej oraz usta wy 
Or dy na cja wy bo r cza do Se j mu Rze czypo spo li tej
Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej1

W Kan ce la rii Pre mie ra Rze czypo spo li tej Pol skiej w 2007 roku zo sta³ opra -
co wa ny pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o wy bo rze Pre zy den ta Rze czypo -
spo li tej Pol skiej oraz usta wy Or dy na cja wy bo r cza do Se j mu Rze czypo spo li tej
Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej. Jego g³ówn¹ ide¹ jest stwo rze -
nie le p szych wa run ków umo ¿ li wiaj¹cych udzia³ w wy bo rach pre zy den c kich
i par lamen ta r nych oby wa te li pol skich, któ rzy w dniu g³oso wa nia prze by waj¹
poza kra jem. Jed nym z roz wi¹zañ, ja kie maj¹ to za pe w niæ, ma byæ mo ¿ li woœæ
g³oso wa nia kore spon dency jne go. W uza sad nie niu pro je ktu jego twó r cy pod -
nosz¹, ¿e w obo wi¹zuj¹cym sta nie pra wnym nie jest uwz glê d nio ny szcze gó l -
ny cha ra kter tego œro do wi ska, a w kon se k wen cji w wy bo rach ucze st ni czy
jedynie czêœæ potencjalnych wyborców.

Dzie je siê tak dla te go, ¿e obe c nie wy bo r cy zna j duj¹cy siê poza kra jem
mog¹ g³oso waæ je dy nie w ob wo dach g³oso wa nia dla oby wa te li prze by -
waj¹cych za gra nic¹2. Two rze nie ta kich ob wo dów od by wa siê na pod sta wie,
od po wie d nio, art. 31 ust. 1–3 usta wy z dnia 12 kwie t nia 2001 roku – Or dy na -
cja wy bo r cza do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li -
tej Pol skiej3 (da lej: or dy na cja par la men tar na) i art. 23 ust. 1–2 usta wy z dnia

1 Eks per ty za zo sta³a przy go to wa na na pod sta wie pro je ktu usta wy z lu te go 2007 roku, w ra mach
wspó l nych prac ba da w czych Sto wa rzy sze nia „Wspól no ta Pol ska” i In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych.

2 W ana li zie po mi jam ob wo dy two rzo ne na pol skich sta t kach mo r skich, gdy¿ ich li cz ba
jest zni ko ma – na przyk³ad pod czas wy bo rów par la men tar nych i pre zy den c kich w 2005 roku
by³o ich za le d wie piêæ.

3 Dz.U. z 2001 r. nr 46, poz. 499 ze zm.



27 wrze œ nia 1990 roku o wy bo rze Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej4

( dalej: usta wa o wy bo rze Pre zy den ta), sie dzi by ob wo do wych ko mi sji wy bo r -
czych s¹ zaœ w tym wy pa d ku za zwy czaj umie js ca wia ne w pol skich am ba sa -
dach i kon su la tach. Dla zde cy do wa nej wiê kszo œci wy bo r ców oz na cza to
ko nie cz noœæ po ko na nia se tek, a na wet ty siê cy ki lo me trów, st¹d po sia da ne
przez nich pra wo g³oso wa nia jest czymœ ca³ko wi cie ilu zo ry cz nym.

Wy ra Ÿ nie po twier dzaj¹ to doty ch cza so we do œwia d cze nia z prze pro wa dza -
niem za gra nic¹ wszy stkich wy bo rów czy re fe ren dów ogól no kra jo wych.
Z naj wiê kszym udzia³em w g³oso wa niu oby wa te li pol skich prze by waj¹cych
za gra nic¹ mie li œmy do czy nie nia pod czas wy bo rów pre zy den c kich w 1990
roku.  Zosta³o wów czas zare je stro wa nych 143 583 wy bo r ców, z cze go
w g³oso wa niu udzia³ wziê³o 113 251 osób, co oz na cza fre k wen cjê na po zio mie 
78,9%. Naj mnie j szym zain tere so wa niem, jak dot¹d, cie szy³y siê wy bo ry par -
la men tar ne w 2001 roku, gdy zare je stro wa no za gra nic¹ 41 817 wy bo r ców
(mniej zare je stro wa nych oby wa te li pol skich by³o ty l ko pod czas re fe ren dum
kon sty tucy jne go w 1997 roku – 36 557 upra w nio nych do g³oso wa nia),
a g³oso wa³o je dy nie 26 795 osób, czy li 64,1% upra w nio nych (w re fe ren dum
z 1997 roku wziê³o udzia³ 30 383 wy bo r ców, czy li 83,1% upra w nio nych)5.
Wa r to pod kre œliæ, ¿e dzie je siê tak w sy tu a cji, gdy za gra nic¹ prze by wa wie le
mi lio nów oby wa te li pol skich. S¹ to przy tym za rów no oso by maj¹ce sta³e
mie j s ce za mie sz ka nia w Pol sce i nie po sia daj¹ce sta³ego mie j s ca za mie sz ka nia
w Po l s ce, sta le prze by waj¹ce (za mie sz kuj¹ce) na te ry to rium in ne go pa ñ stwa
i czê sto maj¹ce rów nie¿ oby wa te l stwo in ne go pa ñ stwa, jak i oso by, któ re zna j -
duj¹ siê poza gra ni ca mi kra ju ty l ko cza so wo i maj¹ sta³e mie j s ce za mie sz ka nia
je dy nie w Pol sce.

Nie dzi wi wiêc, ¿e od lat to czy siê dys ku sja, czy oso by prze by waj¹ce za gra -
nic¹ i maj¹ce czyn ne pra wo wy bo r cze (pra wo udzia³u w re fe ren dum) po win ny
g³oso waæ pod czas ogól no kra jo wych wy bo rów i re fe ren dów, czy te¿ nie. Zwo -
len ni cy za cho wa nia tych praw dla oby wa te li pol skich zna j duj¹cych siê poza
kra jem opo wia daj¹ siê za po szu ki wa niem no wych roz wi¹zañ, ja kie za pe w ni¹
tym wy bo r com re a l ny udzia³ w g³oso wa niach. Prze ciw ni cy pod nosz¹ z ko lei
ar gu ment o s³abym roze zna niu tych osób w pol skich re a liach, ich nik³¹ akty w -
noœæ w krajo wym ¿y ciu po li ty cz nym oraz to, ¿e nie p³ac¹ one w Pol sce po da t -
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4 Tekst jed no li ty: Dz.U. z 2000 r. nr 47, poz. 544 ze zm.
5 Szcze gó³ow¹ ana li zê tej pro ble ma ty ki za wie ra opra co wa nie: S. Ge be t h ner, G³oso wa nie

poza gra ni ca mi pa ñ stwa w wy bo rach do Se j mu i do Se na tu, w wy bo rach do Pa r la men tu Eu ro -
pe j skie go oraz w wy bo rach pre zy den c kich i re fe ren dum ogól no kra jo wym. Do œwia d cze nia
i pro po zy cje no wych roz wi¹zañ, [w:] Miê dzy naro do wa Kon fe ren cja Na uko wa nt. „Alte rna ty w -
ne spo so by g³oso wa nia a akty wi za cja ele kto ra tu”. Rze szów, 26–27 ma r ca 2007 roku, red.
S. Gra bo w ska, R. Gra bo wski,  Rzeszów 2007, s. 74–87.



ków6. Ar gu men tem wy su wa nym przez obie gru py s¹ rów nie¿ nie ba ga te l ne
ko szty zwi¹zane z two rze niem ob wo dów g³oso wa nia za gra nic¹, któ re – jak
po da je Sta nis³aw Ge be t h ner – siê gaj¹ od 600 do 700 ty siê cy z³otych7.

W pro je kcie usta wy, któ ra jest przed mio tem ni nie j szej ana li zy, prze wi du je
siê, ¿e pod czas wy bo rów do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na tu Rze -
czypo spo li tej Pol skiej oraz pod czas wy bo rów pre zy den c kich wy bo r cy prze -
by waj¹cy za gra nic¹ bêd¹ mo gli g³oso waæ albo w doty ch cza so wy spo sób
– w ob wo dach g³oso wa nia two rzo nych za gra nic¹, albo kore spon dency j nie.
Pro po nu je siê rów nie¿ usta no wie nie za gra nicz ne go re je stru wy bo r ców
(co przy oka zji u³atwi pla ców kom kon su la r nym usta le nie li cz by osób po sia -
daj¹cych pol skie oby wa te l stwo, któ re prze by waj¹ w okrê gu kon su la r nym).
Isto t nym no vum jest powo³anie w wy bo rach do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol -
skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej okrê gu wy bo r cze go Po la ków za
gra nic¹ (do ty ch czas ob wo dy g³oso wa nia dla oby wa te li pol skich prze by -
waj¹cych za gra nic¹ wchodz¹ w sk³ad okrê gu wy bo r cze go w³aœci we go dla
gmi ny Wa r sza wa Cen trum), przy czym w okrê gu tym pod czas wy bo rów do
Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej bê dzie wy bie ra nych trzech pos³ów, a pod -
czas wy bo rów do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej bê dzie wy bie ra ny je den
se na tor.

Co pra wda w ni nie j szym opra co wa niu kon cen tru jê siê na pro ble mie g³oso -
wa nia kore spon dency jne go, nie mogê jed nak nie od nieœæ siê do tej osta t niej
pro po zy cji, tym bar dziej ¿e nie jest ona obo jê t na ta k ¿e dla da l szych wy wo -
dów. Uwa ¿am bo wiem, ¿e utwo rze nie w wy bo rach do Se j mu Rze czypo spo li -
tej Pol skiej okrê gu wy bo r cze go Po la ków za gra nic¹ na ru sza kon sty tu cyjn¹ za -
sa dê rów no œci wy bo rów do ni ¿ szej izby pa r la men tu. W li te ra tu rze przed mio tu
pa nu je zgo da, ¿e w wy pa d ku za sa dy rów no œci mamy do czy nie nia z „po jê ciem 
za sta nym”, co oz na cza, ¿e art. 96 ust. 2 usta wy za sad ni czej obe j mu je oba jej
aspe kty – fo r ma l ny i ma te ria l ny. Dru gi z nich oz na cza, ¿e ustro jo da w ca zo bo -
wi¹zuje usta wo da w cê do kszta³to wa nia okrê gów wy bo r czych w taki spo sób,
aby by³a za cho wa na rów na si³a g³osu ka ¿ de go wy bo r cy8. Po nie wa¿ wy bo ry do 
Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej s¹ pro po rcjo nal ne, ist nie je ko nie cz noœæ two -
rze nia wielo man da to wych okrê gów wy bo r czych9. Zgod nie z art. 137 or dy na -
cji par la men tar nej li cz ba man da tów przy pa daj¹cych na okrêg wy bo r czy, któ -
rym jest wo je wó dz two lub jego czêœæ, jest usta la na wed³ug jed no li tej no r my
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6 Sze rzej na ten te mat – zob. K. Sko t ni cki, Za sa da po wszech no œci w pra wie wy bo r czym.
Za gad nie nia te o rii i pra kty ki, £ódŸ 2000, s. 195–206.

7 Por. S. Ge be t h ner, G³oso wa nie..., op. cit., s. 81.
8 Por. L. Ga r li cki, Uwa ga 16 do art. 96, [w:] Kon sty tu cja Rze czypo spo li tej Pol skiej. Ko -

men tarz, t. 1, red. L. Ga r li cki, Wa r sza wa 1999.
9 Por. A. Ra ko wska, K. Sko t ni cki, Kon se k wen cje konsty tucjo nali za cji za sa dy propo rcjo -

nal no œci wy bo rów do Se j mu RP, [w:] Zmia na or dy na cji wy bo r czej a zmia na kon sty tu cji, red.
S. Gra bo wska, R. Gra bo wski, Rze szów 2008, s. 83–86.



przed stawi cie l skiej, ob li czo nej przez podzielenie liczby mieszkañców kraju
przez ogóln¹ liczbê pos³ów.

Tym cza sem w pro je kcie usta wy prze wi du je siê, ¿e w okrê gu wy bo r czym
Po la ków za gra nic¹ bê dzie wy bie ra nych trzech pos³ów. Twó r cy pro je ktu nie
wy ja œ niaj¹ przy tym w uza sad nie niu, dla cze go ma to byæ okrêg aku rat trzy -
man da to wy (co spo wo do wa³o, ¿e nie jest on wiê kszy czy mnie j szy). Z jed nej
stro ny, w po rów na niu z liczb¹ oby wa te li pol skich ¿yj¹cych za gra nic¹ (w uza -
sad nie niu mówi siê o co naj mniej 1 mi lio nie, ale prze cie¿ w rze czy wi sto œci
 Polaków prze by waj¹cych poza kra jem jest zna cz nie wiê cej), któ rzy mog¹ po -
ten cja l nie g³oso waæ, jest to li cz ba man da tów zde cy do wa nie za ni ska, cho cia¿
na le ¿y pa miê taæ, ¿e wie le spo œród tych osób jest jed no cze œ nie uw z glêd nia na
( liczona) przy usta la niu li cz by man da tów przy pa daj¹cych na okrê gi wy bo r cze
two rzo ne w kra ju. Z dru giej jed nak stro ny, na co ju¿ wska zy wa³em, zain tere -
so wa nie wyborami za granic¹ jest znikome.

Trzy man da to wy okrêg wy bo r czy Po la ków za gra nic¹ bu dzi rów nie¿ za -
strze ¿e nia ze wzglê du na usta no wie nie w usta wie za sad ni czej pod czas wy bo -
rów do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej za sa dy propo rcjo nal no œci. Oz na cza
to, ¿e li cz ba przed sta wi cie li wy bie ra nych w okrê gu wy bo r czym po win na byæ
wiê ksza, gdy¿ ty l ko wów czas zo sta nie spe³nio ne przy œwie caj¹ce tej za sa dzie
za³o¿e nie d¹¿e nia do ta kie go po dzia³u man da tów, któ ry pro wa dzi do jak naj -
le p sze go od zwier cied le nia po pa r cia wy bo r ców dla po szcze gó l nych pa r tii po li -
ty cz nych sta r tuj¹cych w wy bo rach. Tak zwa ne ma³e wie lo man dato we okrê gi
wy bo r cze (licz¹ce od dwóch do piê ciu man da tów) tego nie za pe w niaj¹, a prze -
pro wa dza ne w nich wy bo ry przy nosz¹ taki sam re zu l tat jak prze pro wa dze nie
wy bo rów w sy ste mie wiê kszo œcio wym10. Nie jest wiêc przy pa d kiem, ¿e
w art. 136 ust. 2 or dy na cji par la men tar nej sta no wi siê, ¿e w okrê gu wy bo r -
czym wy bie ra siê co naj mniej sie d miu pos³ów. Na le ¿y rów nie¿ pa miê taæ, ¿e
przy wy bo rach propo rcjo na l nych w okrê gu wy bo r czym z nie wielk¹ liczb¹
man da tów jest nie zwy kle wy so ki próg wy bo r czy. Sta nis³aw Ge be t h ner wy li -
czy³, ¿e pod czas wy bo rów w 1993 roku przy za sto so wa niu me to dy d’Hondta
w trzy man da to wym okrê gu wy bo r czym wy no si³ on a¿ 23,9%11.

Usta no wie nie okrê gu wy bo r cze go Po la ków za gra nic¹ wy ma ga wiêc wni kli -
we go prze my œle nia. Ze wzglê du na inny te mat prze wod ni ni nie j szej ana li zy
wska ¿ê je dy nie dwa mo ¿ li we roz wi¹za nia, bez szcze gó³owe go ich omó wie nia.
Aby unikn¹æ za rzu tu sprze cz no œci tego ure gu lo wa nia z Kon sty tucj¹ Rze czypo -
spo li tej Pol skiej, mo ¿ na na przyk³ad usta no wiæ wprost w usta wie za sad ni czej
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10 Por. D. No hlen, Pra wo wy bo r cze i sy stem pa r ty j ny. O te o rii sy ste mów wy bo r czych, prze³.
R. Al be r ski, J. Sro ka, Z. Wi ktor, Wa r sza wa 2004, s. 80–86.

11 Por. S. Ge be t h ner, Wy bo ry do Se j mu i Se na tu. Ko men tarz do Usta wy z dnia 12 kwie t nia
2001 r. – Or dy na cja wy bo r cza do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do  Senatu Rze czypo spo li tej
Pol skiej, Wa r sza wa 2001, s. 207–208.



ist nie nie ta kie go okrê gu i jed no cze œ nie wy zna czyæ li cz bê przy pa daj¹cych na
nie go man da tów. In nym dopu sz cza l nym roz wi¹za niem jest przy jê cie za sa dy, ¿e 
li cz ba man da tów przy pa daj¹cych na po szcze gó l ne okrê gi bê dzie usta la na do -
pie ro po dniu g³oso wa nia, przy uw z glêd nie niu li cz by wy bo r ców rze czy wi œcie
ucze st nicz¹cych w ka ¿ dym z nich w g³oso wa niu (wy bo rach).

Pro blem usta no wie nia okrê gu wy bo r cze go Po la ków za gra nic¹ i wy bo ru
w nim jed ne go se na to ra nie wy stê pu je w wy pa d ku wy bo rów do Se na tu Rze -
czypo spo li tej Pol skiej, gdy¿ usta wa za sad ni cza w art. 97 ust. 2 wœród za sad
wy bo ru tej izby nie wy mie nia za sa dy równoœci.

W ni nie j szej ana li zie pra gnê siê sku piæ na za gad nie niu g³oso wa nia kore -
spon dency jne go, pro jekt usta wy prze wi du je bo wiem, jak ju¿ wspo mnia³em,
wpro wa dze nie ta kiej mo ¿ li wo œci w wy pa d ku wy bo rów do Se j mu Rze czypo s -
po li tej Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej oraz pod czas wy bo rów
pre zy den c kich – z ta kie go pra wa mo gli by jed nak ko rzy staæ wy³¹cz nie wy bo r -
cy prze by waj¹cy w dniu g³oso wa nia poza gra ni ca mi kra ju. Od nie sie nie siê do
tej pro po zy cji wy ma ga poczynienia kilku uwag.

Po pie r wsze, na le ¿y pod kre œliæ, ¿e w te kstach aktów pra wnych i w li te ra tu -
rze przed mio tu u¿y wa siê rów no le gle ki l ku te r mi nów, ta kich jak „g³oso wa nie
li sto w ne”, „g³oso wa nie kore spon dency j ne” czy „g³oso wa nie za po œred ni c -
twem po czty”. Za mien ne pos³ugi wa nie siê nimi, z czym naj czê œciej mamy do
czy nie nia, nie jest jed nak za sad ne, gdy¿ do sta r cza nie do w³aœci wych ko mi sji
wy bo r czych kart do g³oso wa nia wype³nio nych przez wy bo r ców nie za wsze
od by wa siê za po œred ni c twem po czty. Naj le p szym tego przyk³adem jest Wie l -
ka Bry ta nia, gdzie ka r ty mo ¿ na do sta r czaæ w do wo l ny spo sób12. Zgod nie z ter -
mi no lo gi¹, jak¹ za sto so wa no w ana li zo wa nym pro je kcie usta wy, w da l szej
czê œci opra co wa nia kon sek wen t nie bêdê siê pos³ugi wa³ pojêciem „g³osowanie 
korespondencyjne”.

Po dru gie, na le ¿y siê od nieœæ do sa mej idei g³oso wa nia kore spon dency jne -
go. Ten spo sób udzia³u w g³oso wa niu zy sku je w œwie cie co raz wiêksz¹ po pu -
la r noœæ i jest mo ¿ li wy na przyk³ad w Esto nii, Fin lan dii, Hi sz pa nii, Ho lan dii,
In diach, Ir lan dii, Ja po nii, Ka na dzie, na Li twie i na £otwie, w No r we gii, Pa ki -
sta nie, Po rtu ga lii, Re pu b li ce Fe de ra l nej Nie miec, Re pu b li ce Ko rei, na S³owa -
cji, w Szwe cji, we W³oszech czy w Wie l kiej Bry ta nii, w przesz³oœci by³ rów -
nie¿ wyko rzy sty wa ny w Be l gii i we Fran cji. W prze pro wa dzo nych na Li twie
w 2005 roku wy bo rach do ni ¿ szej izby pa r la men tu g³oso wa³o kore spon den-
 cyj nie 16,74% ucze st nicz¹cych w nich wy bo r ców13.
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12 Pro ble my wy stê puj¹ce w zwi¹zku z tym w Wie l kiej Bry ta nii omó wi³em w ana li zie przy -
go to wa nej dla In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych w 2008 roku [w ni nie j szym  tomie].

13 Por. K.W. Cza p li cki, Alte rna ty w ne spo so by g³oso wa nia (Za rys pro ble mów), [w:] Miê -
dzy naro do wa Kon fe ren cja Na uko wa..., op. cit., s. 40.



Zde cy do wa nie uwa ¿am, ¿e jest to roz wi¹za nie w pe³ni w³aœci we i zas³u gu -
j¹ce na apro ba tê, sta no wi¹ce bar dzo istotn¹ gwa ran cjê re a li za cji za sa dy po -
wszech no œci g³oso wa nia14. Za jego ist nie niem prze ma wia prze de wszy stkim
nieod stêpo wa l noœæ pra wa wy bo r cze go15, g³oso wa nie kore spon dency j ne
ma za tem znaczn¹ prze wa gê nad – czê sto osta t nio po stu lo wan¹ w de ba cie nad
mo ¿ li wy mi me to da mi od da wa nia g³osu i akty wi zacj¹ wy bo r ców – in sty tucj¹
g³oso wa nia przez pe³no mo c ni ka (przed sta wi cie la)16.

W pro je kcie usta wy wnio sko da w cy pro po nuj¹ przy zna nie mo ¿ li wo œci
g³oso wa nia kore spon dency jne go wy³¹cz nie oby wa te lom pol skim prze by -
waj¹cym w dniu wy bo rów za gra nic¹ i wpi sa nym do re je stru wy bo r ców. Ma
to byæ przy tym dru gi – obok tra dycy j ne go g³oso wa nia w lo ka lu ob wo du
g³oso wa nia za gra nic¹ – spo sób ucze st ni cze nia w wy bo rach. Uwa ¿am to za
roz wi¹za nie ze wszech miar s³usz ne, któ re tra ktu jê jed nak jako pro po zy cjê
prze j œciow¹ przed ca³ko wit¹ li k wi dacj¹ ob wo dów za gra ni cz nych. Wy ma ga to
jed nak cza su, rów nie¿ po to, ¿eby wy bo r cy mo gli przy zwy cza iæ siê do no we go 
spo so bu g³oso wa nia, któ ry po zwa la im sko rzy staæ z ich podstawowego prawa
politycznego.

Nie ste ty, pro po no wa ne w pro je kcie usta wy usta no wie nie prze wi duj¹cych
g³oso wa nie kore spon dency j ne art. 60b usta wy o wy bo rze Pre zy den ta i art. 84f
or dy na cji par la men tar nej mo ¿ na tra kto waæ je dy nie jako „przy miar kê” do
wpro wa dze nia tej in sty tu cji. W pro po no wa nej re gu la cji bra ku je wie lu roz -
wi¹zañ szcze gó³owych, bez któ rych in sty tu cja g³oso wa nia kore spon dency jne -
go nie wy da je siê mo ¿ li wa do za sto so wa nia. Twó r cy pro je ktu usta wy pro po -
nuj¹ wpra w dzie, aby zo sta³o wy da ne sto so w ne roz porz¹dze nie przez mi ni stra
w³aœci we go do spraw za gra ni cz nych, uwa ¿am jed nak, ¿e nie jest to kon stru k -
cja w³aœci wa, i to z wie lu po wo dów. Po pie r wsze, jest to prze ka za nie ma te rii
usta wo wej do re gu la cji w akcie wy ko na w czym, co nie po win no w ogó le
wyst¹piæ, a w wy pa d ku za ska r ¿e nia tej re gu la cji do Try bu na³u Kon sty tucy jne -
go – w moim prze ko na niu – spo wo du je stwier dze nie nie kon stytu cyjno œci ta -
kiej de le ga cji. Po dru gie, mo ¿ na mieæ w¹tpli woœæ, czy mi ni ster w³aœci wy do
spraw za gra ni cz nych jest naj bar dziej od po wied nim or ga nem, któ re mu po win -
no byæ po wie rzo ne to za da nie. Je œli ju¿, to ra czej po wi nien on je dy nie
wspó³dzia³aæ z in nym mi ni strem – w³aœci wym do spraw ad mi ni stra cji pu b li cz -
nej i spraw we wnê trz nych, a naj le piej, gdy by by³o to ich wspó l ne roz -
porz¹dze nie. Po trze cie, Kon sty tu cja Rze czypo spo li tej Pol skiej w art. 92 ust. 1 
zda nie dru gie wy ma ga, aby upo wa ¿ nie nie do wy da nia roz porz¹dze nia by³o
szcze gó³owe i za wie ra³o wy ty cz ne dla jego tre œci. W pro je kcie usta wy s¹
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wpra w dzie wy ty cz ne, uwa ¿am jed nak, ¿e nie obe j muj¹ one wie lu kwe stii wa ¿ -
nych dla pro ce du ry g³oso wa nia kore spon dency jne go, a u¿y ty zwrot „w szcze -
gó l no œci” nie jest wy sta r czaj¹c¹ pod staw¹ ich ob ro ny. Jest to ko le j ny po wód,
dla którego mo¿na mieæ w¹tpliwoœæ co do konstytucyjnoœci proponowanej
regulacji.

Przed sta wiaj¹c wady pro po no wa nej re gu la cji, na le ¿y prze de wszy stkim
zwró ciæ uwa gê na prze wi dy wa nie wnio sko da w cy, ¿e wy bo r ca, któ ry wy ra zi
chêæ g³oso wa nia kore spon dency jne go, otrzy ma za po œred ni c twem po czty je -
dy nie ka r tê do g³oso wa nia. To zde cy do wa nie za ma³o. Wraz z kart¹ do g³oso -
wa nia wy bo r ca po wi nien otrzy maæ zna cz nie wiê kszy ze staw. Musi siê w nim
zna j do waæ rów nie¿ ko pe r ta, w któ rej wy bo r ca bê dzie móg³ wys³aæ swój g³os
do w³aœci wej ko mi sji wy bo r czej, a ta k ¿e in stru k cja g³oso wa nia. Mo ¿ na rów -
nie¿ roz wa ¿yæ, czy nie na le ¿y do³¹czyæ fo r mu la rza oœwia d cze nia, ¿e upra w -
nio ny g³oso wa³ oso bi œcie. Bez wzglêd nie w usta wie, nie zaœ w roz porz¹dze niu, 
po win no byæ ta k ¿e wy ra Ÿ nie ure gu lo wa ne, co zro biæ z g³osa mi na des³any mi
kore spon dency j nie w wy pa d ku, gdy dotr¹ one do komisji wyborczej po
terminie.

Ogólnie uwa ¿am wiêc, ¿e kie ru nek pro po no wa nych zmian, szcze gó l nie
usta no wie nie w usta wie o wy bo rze Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej oraz
w usta wie Or dy na cja wy bo r cza do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na -
tu Rze czypo spo li tej Pol skiej mo ¿ li wo œci g³oso wa nia kore spon dency jne go,
jest s³usz ny. To osta t nie roz wi¹za nie wy ma ga jed nak zde cy do wa ne do pra co -
wa nia na po zio mie usta wo wym. Pro po zy cja ta sk³ania przy tym do na stê -
puj¹cych refleksji.

Prze de wszy stkim na le ¿y siê za sta no wiæ, czy mo ¿ li woœæ g³oso wa nia kore s -
pon dency jne go po win na ist nieæ pod czas wszy stkich wy bo rów i re fe ren dów.
Nie ule ga w¹tpli wo œci, ¿e roz wi¹za nie to nie bu dzi naj mnie j szych za strze ¿eñ
w wy bo rach pre zy den c kich i w re fe ren dum ogól no kra jo wym. W pie r wszym
wy pa d ku w zna cz nej mie rze de cy du je o tym ich per so na l ny cha ra kter, zw³asz -
cza zaœ – po do b nie jak w wy pa d ku ogól no kra jowe go re fe ren dum – przes¹dza
o tym to, ¿e wszy s cy g³osuj¹ na tych sa mych kan dy da tów lub od po wia daj¹ na
to samo py ta nie, dla wy ni ku ta kich wy bo rów czy ta kie go re fe ren dum nie ma
za tem zna cze nia, gdzie zo sta nie od da ny g³os. Wy da je siê, ¿e po do b nie ma siê
rzecz w wy pa d ku wy bo rów par la men tar nych. Dzie je siê tak jed nak dla te go, ¿e
maj¹ one prze de wszy stkim cha ra kter po li ty cz ny, wa ¿ ne jest wiêc nie to, na
któ re go kan dy da ta odda swój g³os wy bo r ca, ale na któr¹ li stê kan dy da tów.
Zupe³nie ina czej przed sta wia siê sy tu a cja pod czas wy bo rów sa morz¹do wych,
szcze gó l nie sto p nia pod sta wo we go w jed no stkach o nie wie l kiej li cz bie mie sz -
ka ñ ców, czy re fe ren dum lo ka l ne go. Ele ment per so na l ny, jak i zna jo moœæ re a -
liów spo³ecz nych, po li ty cz nych i go spo da r czych te re nu jest w ta kim wy pa d ku
zna cz nie isto t nie j sza, aby za tem po znaæ kan dy da tów czy pro blem bêd¹cy
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przed mio tem g³oso wa nia, trze ba ra czej prze by waæ na mie j s cu. Dla te go nie za -
ska ku je, ¿e nie mo ¿ na g³oso waæ kore spon dency j nie pod czas wy bo rów sa -
morz¹do wych i re fe ren dum lo ka l ne go. Na le ¿y rów nie¿ uw z glêd niæ, ¿e
wspó³cze œ nie jest to ogra ni cze nie na dal za sad ne. St¹d te¿ w dalszych
rozwa¿aniach skoncentrujê siê wy³¹cznie na wyborach i referendach
ogólnokrajowych.

W in nych pa ñ stwach mo ¿ li woœæ g³oso wa nia kore spon dency jne go jest naj -
czê œciej przy zna wa na wy³¹cz nie wy bo r com, któ rzy w dniu (dniach) g³oso wa -
nia prze by waj¹ za gra nic¹. Roz wi¹za nie to ma im umo ¿ li wiæ sko rzy sta nie
z czyn ne go pra wa wy bo r cze go, co na bie ra szcze gó l ne go zna cze nia, gdy jest to 
po byt s³u¿ bo wy, jed no cze œ nie zaœ po zwa la odst¹piæ od ko szto w ne go two rze -
nia poza kra jem ob wo dów g³oso wa nia. Ob jê cie tak¹ mo ¿ li wo œci¹ g³oso wa nia
wszy stkich wy bo r ców prze by waj¹cych poza kra jem jest jed nak s³usz ne rów -
nie¿ ze wzglê du na przy wi¹zy wa nie w Unii Eu ro pe j skiej wie l kiej wagi do
swo bo dy prze mie sz cza nia siê i wyboru miejsca zamieszkania.

Nie zwy kle isto t ne jest ta k ¿e roz wa ¿e nie, czy pra wo to nie po win no byæ
rów nie¿ przy zna ne okre œlo nym gru pom wy bo r ców prze by waj¹cym w dniu
g³oso wa nia w kra ju. Mo ¿ na bo wiem wska zaæ li cz ne gru py osób, któ re z okre -
œlo nych przy czyn nie mog¹ przy byæ w dniu (dniach) g³oso wa nia do lo ka lu
 obwodowej ko mi sji wy bo r czej w ob wo dzie g³oso wa nia, w któ re go spi sie s¹
umie sz czo ne. Do ty czy to prze de wszy stkim osób cho rych, nie do³ê¿ nych, nie -
wi do mych, nie pe³no spra w nych, sta r szych, ale ta k ¿e ¿o³nie rzy, po li cjan tów
czy pra co w ni ków s³u¿b spe cja l nych, osób prze by waj¹cych poza mie j s cem za -
mie sz ka nia ze wzglê du na pe³nion¹ s³u¿bê czy wy ko ny wan¹ pra cê oraz osób
nie mog¹cych g³oso waæ z po wo du obo wi¹zków s³u¿ bo wych po dej mo wa nych
w dniu (dniach) g³oso wa nia. Na le ¿y rów nie¿ wska zaæ oso by prze by waj¹ce
w zak³adach ka r nych, are sztach, are sztach œle d czych czy in nych oœro d kach,
któ re to oso by nie s¹ po zba wio ne praw pu b li cz nych czy wyborczych (po sia -
daj¹ czynne prawo wyborcze).

Uwa ¿am jed nak, ¿e nie na le ¿y ogra ni czaæ mo ¿ li wo œci g³oso wa nia kore s -
pon dency jne go je dy nie do okre œlo nych grup wy bo r ców. Po win no byæ ono
przy zna ne wszy stkim, nie za le ¿ nie od mie j s ca ich prze by wa nia (w kra ju lub za
gra nic¹), a ta k ¿e bez wzglê du na inne wa run ki, przy czy ny lub oko li cz no œci.

Wy bo r ca wy ra ¿aj¹cy chêæ g³oso wa nia kore spon dency jne go po wi nien
zwró ciæ siê w tym celu z wnio skiem do gmi ny, w któ rej re je strze wy bo r ców fi -
gu ru je. Pro blem jest jed nak z wy bo r ca mi prze by waj¹cymi za gra nic¹.
Niew¹tpli wie naj le p szym roz wi¹za niem by³aby mo ¿ li woœæ zwró ce nia siê
przez nich z ta kim wnio skiem do gmi ny, w któ rej re je strze s¹ umie sz cze ni.
 Nale¿y jed nak pa miê taæ, ¿e nie bêd¹ mo gli tego uczy niæ oby wa te le pol scy,
któ rzy maj¹ wa ¿ ny pol ski pa sz port, ale sta le za mie sz kuj¹ na te ry to rium in ne go 
 pañstwa, nie maj¹ sta³ego mie j s ca za mie sz ka nia w Pol sce i nie s¹ umie sz cze ni
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w ¿ad nym sta³ym re je strze wy bo r ców w ja kiej ko l wiek gmi nie na te ry to rium
Pol ski. Wy bo r cy z tej gru py po win ni wy stê po waæ z ta kim wnio skiem do pre -
zy den ta mia sta sto³ecz ne go Wa r sza wy – uwa ¿am zreszt¹, ¿e to on po wi nien
pro wa dziæ re jestr ta kich wy bo r ców17. Za moj¹ pro po zycj¹ prze ma wia to,
¿e obe c nie za po œred ni c twem In ter ne tu mo ¿ na ju¿ za³atwiæ wie le spraw w gmi -
nach, poza tym uni k nie siê jed no cze œ nie sy tu a cji, w któ rej kon su lo wi przy pad -
nie za da nie po wia da mia nia gmin o umie sz cze niu kon kre t ne go wy bo r cy
w pro wa dzo nym przez nie go re je strze. Utrzy my wa nie ta kie go re je stru przez
kon su lów wy da je mi siê mniej w³aœci we, cho cia¿ wpro wa dze nie ta kie go roz -
wi¹za nia – jak to jest pro po no wa ne w pro je kcie usta wy – jest le p sze od bra ku
ta kich re je strów, z czym mamy te raz do czy nie nia. Alte rna ty w ne po wie rze -
nie tego za da nia kon su lom na³o¿y na nich, a na stê p nie ta k ¿e na ob wo dy
g³oso wa nia za gra nic¹, obo wi¹zek da l sze go prze pro wa dze nia g³oso wa nia
kore spon dency jne go.

Pra wo wyst¹pie nia z wnio skiem o g³oso wa nie kore spon dency j ne po win no
obo wi¹zy waæ z chwil¹ opub li ko wa nia zarz¹dze nia o roz pi sa niu wy bo rów lub
o prze pro wa dze niu re fe ren dum. Trud no jest jed nak pre cy zy j nie wska zaæ ko -
niec tego okre su, g³oso wa nia w Pol sce s¹ bo wiem jed no d nio we i dwu d nio we.
Uwa ¿am, ¿e osta t nim dniem sk³ada nia ta kie go wnio sku po wi nien byæ pi¹tek
dwa tygo d nie przed dniem wo l nym od pra cy lub po prze dzaj¹cym go dniem, na 
któ ry jest wy zna czo ne g³oso wa nie (dnia mi, na któ re jest wy zna czo ne g³oso -
wa nie). Sto sun ko wo wcze s ne za ko ñ cze nie te r mi nu ubie ga nia siê o g³oso wa nie 
kore spon dency j ne wy ni ka z cza su, ja kie go wy ma gaj¹ da l sze czyn no œci nie -
zbêd ne dla sku te cz ne go udzia³u ta kiej oso by w g³oso wa niu. W okre sie tym
musi byæ bo wiem za rów no przes³any do wy bo r cy ze staw za wie raj¹cy miê dzy
in ny mi ka r tê do g³oso wa nia, jak i musi do trzeæ do w³aœci wej komisji wy bo r -
czej przesy³ka z g³osem wyborcy.

Uwa ¿am ponad to, ¿e na le ¿a³oby za pe w niæ pe³n¹ do wol noœæ co do fo r my
z³o¿e nia wnio sku, aby mo ¿ na by³o wnieœæ go ust nie, pi se m nie, tele fo ni cz nie,
tele gra fi cz nie, te le fa ksem lub poczt¹ ele ktro niczn¹. Po win na przy tym
obo wi¹zy waæ za sa da, ¿e wnio sek musi do trzeæ do urzê du gmi ny naj pó Ÿ niej
osta t nie go dnia wy zna czo ne go te r mi nu, co oz na cza, ¿e je stem za ode jœciem
od sto so wa nia po sta no wie nia art. 165 par. 2 k.p.c., ¿e o za cho wa niu te r mi nu
de cy du je data na da nia pi s ma w pol skiej pla ców ce po czto wej ope ra to ra pub li -
cz ne go. Z za cho wa niem te r mi nu mie li by œmy za tem do czy nie nia wów czas,
gdy by wnio sek do tar³ do urzê du gminy (ewen tu a l nie do kon su la tu) osta t nie go
dnia wska za ne go te r mi nu w go dzi nach pra cy jed no stki orga niza cy j nej urzê du
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 upowa¿nionej do po twier dza nia przy jê cia prze sy³ek, czy li w go dzi nach urzê -
do wa nia urzê dów gmin18.

Wnio sek o g³oso wa nie kore spon dency j ne po wi nien za wie raæ: na zwi sko
i  imiê (imio na) wy bo r cy, imiê ojca, datê uro dze nia, nu mer PESEL, se riê i nu -
mer do wo du oso bi ste go (lub wa ¿ ne go pol skie go pa sz po r tu) wraz z nazw¹ or -
ga nu, któ ry go wyda³, oraz ad res, na któ ry ma byæ przes³any ze staw za wie -
raj¹cy do ku men ty nie zbêd ne do g³oso wa nia kore spon dency jne go.

Po otrzy ma niu wnio sku wy bo r cy o g³oso wa nie kore spon dency j ne wójt
( burmistrz, pre zy dent mia sta) – uprze d nio spra w dzi wszy, czy wy bo r ca ten jest 
ujê ty w mie j s co wym re je strze wy bo r ców – niezw³ocz nie po wi nien prze ka zaæ
wnio sek ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej utwo rzo nej w okrê gu wy bo r czym
w ce lu prze pro wa dze nia g³oso wa nia korespondencyjnego.

Na le ¿y na stê p nie roz wa ¿yæ, czy oso ba, któ ra bê dzie mog³a g³oso waæ kore s -
pon dency j nie, po win na byæ wy kre œlo na ze spi su wy bo r ców, czy te¿ w spi sie
wy bo r ców trze ba umie œciæ je dy nie sto sown¹ ad no tacjê. Uwa ¿am, ¿e po win no
nast¹piæ wy kre œle nie ta kie go wy bo r cy ze spi su wy bo r ców, a ob wo do wa ko -
mi sja wy bo r cza utwo rzo na w celu prze pro wa dze nia g³oso wa nia kore spon -
dency jne go po win na sama sporz¹dzaæ spis osób g³osuj¹cych w niej kore s pon -
dency j nie. Roz wi¹za nie ta kie naj le piej za bez pie cza przed ewen tua l no œci¹
pod wó j ne go g³oso wa nia, czy li na ru sze nia za sa dy rów no œci wy bo rów w jej
aspe kcie fo r ma l nym.

Do ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej utwo rzo nej w celu prze pro wa dze nia
g³oso wa nia kore spon dency jne go po wi nien na le ¿eæ obo wi¹zek wys³ania do
wy bo r cy chc¹cego g³oso waæ kore spon dency j nie ze sta wu, któ ry bê dzie za wie -
raæ:
n ka r tê (ka r ty) do g³oso wa nia,
n in stru kcjê g³oso wa nia,
n ko pe r tê, w któ rej wy bo r ca umie œci wype³nion¹ przez sie bie ka r tê do g³oso -

wa nia,
n druk oœwia d cze nia o w³as no rê cz nym wype³nie niu ka r ty do g³oso wa nia

i w³o¿e niu jej do ko pe r ty,
n ko pe r tê zwrotn¹.

Po wy ¿szy ze staw po wi nien byæ wys³any do wy bo r cy nie pó Ÿ niej ni¿ w po -
nie dzia³ek tygo dnia po prze dzaj¹cego ty dzieñ, w któ rym od by waj¹ siê wy bo ry
lub jest orga ni zo wa ne re fe ren dum. Wska za nie pie r wsze go dnia, kie dy mo ¿ na
to uczy niæ, jest jed nak trud ne, gdy¿ mo¿e to nast¹piæ do pie ro po wy dru ko wa -
niu kart do g³oso wa nia, to zaœ wy ma ga uprzed nie go za ko ñ cze nia pro ce su
zg³asza nia kan dy da tów lub list kan dy da tów, co na stê pu je na 40 dni przed
dniem wy bo rów w wy pa d ku wy bo rów do pa r la men tu (art. 143 ust. 1 i art. 194
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or dy na cji par la men tar nej) i w 45. dniu przed dniem wy bo rów pod czas wy bo -
rów pre zy den c kich (art. 41 ustawy o wyborze Prezydenta).

Ka r ta do g³oso wa nia musi byæ oste mp lo wa na pie czê ci¹ okrê go wej ko mi sji
wy bo r czej i ko mi sji ob wo do wej utwo rzo nej w celu prze pro wa dze nia g³oso -
wa nia kore spon dency jne go.

In stru k cja g³oso wa nia jest ele men tem nie zbêd nym, szcze gó l nie ze wzglê du
na ró¿n¹ li cz bê se na to rów wy bie ra nych w po szcze gó l nych okrê gach wy bo r -
czych. Wy bo r ca musi kon kre t nie wie dzieæ, ilu se na to rów wy bie ra. Do œwia d -
cze nie wska zu je, ¿e czê sto wy bo r ca jest prze œwia d czo ny, ¿e mo¿e g³oso waæ
ty l ko na jed ne go kan dy da ta, dla te go na ka r cie do g³oso wa nia za zna cza ty l ko
jego na zwi sko. W in stru kcji g³oso wa nia (jej treœæ po win na usta liæ Pa ñ stwo wa
Ko mi sja Wy bo r cza) musi siê prze de wszy stkim zna j do waæ szcze gó³owa in fo r -
ma cja o ko le j nych czyn no œciach, ja kie musi wy ko naæ g³osuj¹cy, aby jego g³os
by³ wa¿ny.

W in stru kcji g³oso wa nia mo¿e siê rów nie¿ zna j do waæ oœwia d cze nie o w³as -
no rê cz nym wype³nie niu ka r ty do g³oso wa nia i w³o¿e niu jej do ko pe r ty. Ma to
za gwa ran to waæ oso bi ste g³oso wa nie przez wy bo r cê i za bez pie czyæ przed za -
rzu tem, ¿e g³os zo sta³ od da ny przez inn¹ osobê.

Z okrê ga mi wy bo r czy mi wi¹¿e siê pro blem ró ¿ nej ich li cz by w wy pa d ku
wy bo rów do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej (41 okrê gów) i wy bo rów do
 Senatu Rze czypo spo li tej Pol skiej (40 okrê gów). Oczy wi œcie naj le p szym roz -
wi¹za niem by³oby zrów na nie li cz by okrê gów wy bo r czych w wy bo rach do
obu izb. Przy utrzy ma niu obe cne go po dzia³u w okrê gach wy bo r czych nr 12
i 13 w wy bo rach do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej oraz w okrê gu nr 12
w wy bo rach do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej na le ¿y utwo rzyæ od rê b ne
ko mi sje w celu prze pro wa dze nia g³oso wa nia kore spon dency jne go do ka ¿ dej
izby, co w kon se k wen cji oz na cza ko nie cz noœæ wys³ania do wy bo r cy dwóch
odrêbnych zestawów.

Ko pe r ta do g³oso wa nia, w któ rej wy bo r ca ma wys³aæ wype³nion¹ przez sie -
bie ka r tê do g³oso wa nia, po win na mieæ mnie j sze wy mia ry ni¿ dru ga z prze -
s³anych w ze sta wie ko pert (ko pe r ta zwro t na) i po wi nien byæ na niej je dy nie
na pis: „Ko pe r ta na ka r tê do g³oso wa nia” oraz nu mer okrê gu wyborczego.

Ko pe r ta zwro t na, o wiê kszych wy mia rach ni¿ ko pe r ta do g³oso wa nia, musi
mieæ nad ru ko wa ny ad res sie dzi by utwo rzo nej w okrê gu wy bo r czym ob wo do -
wej ko mi sji w celu prze pro wa dze nia g³oso wa nia kore spon dency jne go (ko -
niecz noœæ zaad re so wa nia ta kiej ko pe r ty prze wi du je na przyk³ad par. 35 usta -
wy z 2004 roku o wy bo rach do Rady Na ro do wej Re pu b li ki S³owa c kiej).
Na ko pe r cie zwro t nej po wi nien byæ zna czek po czto wy lub ste m pel z in fo r -
macj¹, ¿e prze sy³ka jest op³aco na. Jest to ko nie cz ne, gdy¿ wszy stkie wy da t ki
zwi¹zane z or ga ni zacj¹ i prze pro wa dze niem wy bo rów s¹ po kry wa ne z bu d¿e -
tu pa ñ stwa (art. 129 ust. 1 or dy na cji par la men tar nej). Ponad to w le wym
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 górnym na ro ¿ ni ku musi siê zna j do waæ na zwa ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej
utwo rzo nej w celu prze pro wa dze nia g³oso wa nia kore spon dency jne go oraz nu -
mer okrê gu wy bo r cze go.

Aby g³os oso by g³osuj¹cej kore spon dency j nie by³ wa ¿ ny, wy bo r ca po
otrzy ma niu ze sta wu musi:
n wype³niæ ka r tê do g³oso wa nia, w³o¿yæ do ko pe r ty do g³oso wa nia i za kle iæ

ko pe r tê,
n w³o¿yæ do ko pe r ty zwro t nej ko pe r tê do g³oso wa nia,
n w³o¿yæ do ko pe r ty zwro t nej druk oœwia d cze nia o w³as no rê cz nym wy -

pe³nie niu ka r ty do g³oso wa nia i w³o¿e niu jej do ko pe r ty.
Nie jest oczy wi œcie mo ¿ li we wy zna cze nie osta t nie go dnia, w któ rym

wy bo r ca mo¿e od daæ g³os kore spon dency j nie, bar dzo wa ¿ ne jest jed nak
wska za nie dnia albo na wet dnia i go dzi ny, do któ rej ko pe r ta zwro t na po win -
na do trzeæ do ob wo do wej ko mi sji utwo rzo nej w celu prze pro wa dze nia
g³oso wa nia kore spon dency jne go (na przyk³ad w Ho lan dii jest to go dzi na
15.00 w dniu g³oso wa nia, a li sty s¹ prze sy³ane do bu r mi strza Hagi). W wy -
pa d ku g³oso wa nia dwu d nio we go te r min ten po wi nien przy pa daæ na dru gi
dzieñ g³oso wa nia.

Ko pe r ty zwro t ne, któ re dotr¹ do ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej po tym te r -
mi nie, po win ny byæ ko mi sy j nie ni sz czo ne bez otwie ra nia. Nie ste ty, nie prze -
wi du je tego pro jekt usta wy, o któ rym pisa³em w pie r wszej czê œci ni nie j szej
analizy.

Ob wo do wa ko mi sja wy bo r cza utwo rzo na w okrê gu wy bo r czym w celu
prze pro wa dze nia g³oso wa nia kore spon dency jne go po up³ywie te r mi nu, w któ -
rym s¹ do niej do sta r cza ne ko pe r ty zwro t ne, w pie r wszej ko le j no œci po win na
usta liæ li cz bê otrzy ma nych w ten spo sób ko pert. Na stê p nie – po otwa r ciu ka ¿ -
dej ko pe r ty zwro t nej – po win na spra w dzaæ, czy zna j du je siê w niej pod pi sa ne
oœwia d cze nie o w³as no rê cz nym wype³nie niu ka r ty do g³oso wa nia oraz ko pe r ta 
do g³oso wa nia (ko pe r ta do g³oso wa nia nie jest jed nak je sz cze w tym mo men -
cie otwie ra na). W wy pa d ku bra ku oœwia d cze nia lub bra ku pod pi su na oœwia d -
cze niu ko pe r ta do g³oso wa nia kore spon dency jne go po win na byæ ko mi sy j nie
ni sz czo na. Po do b nie na le ¿y post¹piæ z oœwia d cze nia mi w wypadku braku
w ko pe r cie zwrotnej koperty do g³osowania.

Li cz ba pod pi sa nych oœwia d czeñ i ko pert do g³oso wa nia po win na byæ taka
sama, co trze ba od no to waæ w pro to ko le.

Do pie ro na stêpn¹ czyn no œci¹ w pra cy ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej po -
win no byæ otwa r cie ko pert do g³oso wa nia. Li cze nie g³osów musi siê od by waæ
na ogó l nych za sa dach.

Przed sta wio na pro po zy cja jest oczy wi œcie roz wi¹za niem naj bli ¿ szym
idea³u, któ re w rze czy wi sto œci – prze de wszy stkim ze wzglê du na fun kcjo no -
wa nie po czty (i to nie ty l ko pol skiej) – mo¿e byæ jed nak trud ne czy wrêcz
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 niemo¿liwe do wdro ¿e nia, zw³asz cza w wy pa d ku wy bo r ców prze by waj¹cych
za gra nic¹, w tym poza Eu rop¹. W ta kiej sy tu a cji jest mo ¿ li we po wie rze nie
okre œlo nych za dañ, tak jak do ty ch czas, kon su lom oraz ob wo do wym ko mi -
sjom wy bo r czym za gra nic¹ i za li cza nie g³osów z za gra ni cy do okrê gu wy bo r -
cze go w Wa r sza wie. Do za dañ kon su la bê dzie na le ¿a³o wy dru ko wa nie – na
pod sta wie wzo ru ka r ty do g³oso wa nia opra co wa nej w okrê gu wy bo r czym
nr 19 w wy bo rach do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej oraz nr 18 w wy bo rach
do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej – sto so w nych kart do g³oso wa nia i ich
rozes³anie do wy bo r ców. Wy bo r ca musi oczy wi œcie otrzy maæ pe³ny ze staw,
o któ rym na pi sa³em wcze œ niej, a po od da niu g³osu – odes³aæ ko pe r tê zwrotn¹
na ad res ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej za gra nic¹. Ko mi sja ta, licz¹c g³osy
od da ne za granic¹, powinna postêpowaæ w opisany wy¿ej sposób.

Co pra wda taki spo sób g³oso wa nia kore spon dency jne go za gra nic¹ nie jest
naj le p szy – ze wzglê du na za li cza nie g³osów do wa r sza wskie go okrê gu wy bo -
r cze go – gwa ran tu je jed nak spra w nie j sze prze pro wa dze nie ta kie go g³oso wa -
nia i wp³yw g³osów z zagranicy na wynik wyborów.
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Aneks

Pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o wy bo rze Pre zy den ta Rze czypo spo li -
tej Pol skiej oraz usta wy Or dy na cja wy bo r cza do Se j mu Rze czypo spo li -
tej Pol skiej i do Se natu Rze czypo spo li tej Pol skiej

Pro jekt by³ przy goto wy wa ny przez Miê dzy reso rto wy Ze spó³ do spraw Po -
lo nii i Po la ków za Gra nic¹, któ ry fun kcjo no wa³ w Kan ce la rii Pre ze sa Rady
Mi ni strów Ja ros³awa Ka czy ñ skie go. Prze wi dy wa³ wie le no wych w pol skim
pra wie wy bo r czym roz wi¹zañ prze zna czo nych dla oby wa te li pol skich prze by -
waj¹cych poza gra ni ca mi kra ju, miê dzy in ny mi pro ce du rê g³oso wa nia kore s -
pon dency jne go, za gra ni cz ny re jestr wy bo r ców, od rê b ne okrê gi g³oso wa nia.

In sty tut Spraw Pu b li cz nych z du ¿ym zain tere so wa niem œle dzi³ te pra ce.
Na  za mó wie nie in sty tu tu na bie¿¹co po wsta³y eks per ty zy pra w ne do tycz¹ce
pro je ktu (w wer sji z lu te go 2007 roku), któ re sta³y siê pó Ÿ niej pod staw¹ dla
sze r szych roz wa ¿añ na te mat pro po no wa nych roz wi¹zañ (w szcze gólnoœci
pro ce du ry g³oso wa nia kore spon dency jne go).



pro jekt1

USTAWA

z dnia ………………….. 2006 r.

o zmia nie usta wy o wy bo rze Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej
oraz usta wy

Or dy na cja wy bo r cza do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej
i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej

Art. 1. W usta wie z dnia 27 wrze œ nia 1990 r. o wy bo rze Pre zy den ta Rze -
czypo spo li tej Pol skiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z póŸn. zm.2) wpro wa -
dza siê na stê puj¹ce zmia ny:
1) w art. 5 do ty ch cza sow¹ treœæ oz na cza siê jako ust. 1 i do da je siê ust. 2

w brzmie niu:
„2. W ob wo dach do g³oso wa nia utwo rzo nych za gra nic¹ mo ¿ na g³oso waæ
rów nie¿ kore spon dency j nie.”;

2) w art. 16:
         a) ust. 6 otrzy mu je brzmie nie:
„6. Ob wo do we ko mi sje wy bo r cze w ob wo dach g³oso wa nia utwo rzo nych na 

pol skich sta t kach mo r skich, o któ rych mowa w art. 23 ust. 4, powo³uj¹ spo œród 
wy bo r ców ka pi ta no wie tych sta t ków. Tryb i te r min powo³ywa nia tych ko mi sji 
usta la, na wnio sek Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej, w dro dze roz porz¹dze nia, 
mi ni ster w³aœci wy do spraw go spo dar ki mo r skiej.”,

         b) do da je siê ust. 6a – 6b w brzmie niu:
„6a. Ob wo do we ko mi sje wy bo r cze w ob wo dach g³oso wa nia utwo rzo nych

za gra nic¹ powo³uj¹ spo œród wy bo r ców kon su lo wie. Tryb i te r min powo³ywa -
nia tych ko mi sji usta la, na wnio sek Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej, w dro dze
roz porz¹dze nia, mi ni ster w³aœci wy do spraw za gra ni cz nych.
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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.



6b. W sk³ad ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej w ob wo dach g³oso wa nia utwo -
rzo nych za gra nic¹ wchodz¹ oso by powo³ywa ne przez kon su la spo œród wy bor -
ców ciesz¹cych siê au to ry te tem i za ufa niem lo ka l nej spo³ecz no œci pol skiej.”;
3) w art. 27 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:

         „Art. 27. 1. Spis wy bo r ców sporz¹dza siê w 2 egze m p la rzach od dzie l nie 
dla ka ¿ de go ob wo du g³oso wa nia, na pod sta wie sta³ego re je stru wy bo r ców
w gmi nie albo za gra nicz ne go re je stru wy bo r ców, pro wa dzo ne go na za sa dach
okre œlo nych w prze pi sach usta wy z dnia 12 kwie t nia 2001 r. Or dy na cja wy bo -
r cza do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol -
skiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, z póŸn. zm.).”;
4) art. 36 otrzy mu je brzmie nie:

        „Art. 36. 1. Wy bo r cy prze by waj¹cy za gra nic¹ i po sia daj¹cy wa ¿ ne pol -
skie pa sz po r ty lub, w przy pa d ku kra jów Unii Eu ro pe j skiej, wa ¿ ne pol skie do -
wo dy oso bi ste, wpi sy wa ni s¹ do spi su wy bo r ców sporz¹dza ne go przez w³aœci -
wego tery to ria l nie kon su la.

2. Wy bo r cy nie ujê ci w za gra ni cz nym re je strze wy bo r ców wpi sy wa ni s¹ na
pod sta wie oso bi ste go zg³osze nia wnie sio ne go ust nie, pi se m nie, tele fo ni cz nie,
tele gra fi cz nie, te le fa ksem lub poczt¹ ele ktro niczn¹. Zg³osze nie po win no
za wie raæ na zwi sko i imio na, imiê ojca, datê uro dze nia oraz mie j s ce po by tu
wy bo r cy, nu mer wa ¿ ne go pol skie go pa sz po r tu lub, w przy pa d ku kra jów Unii
Eu ro pe j skiej, se riê i nu mer wa ¿ ne go pol skie go do wo du oso bi ste go, a ta k ¿e
mie j s ce i datê jego wy da nia. Zg³osze nia mo ¿ na do ko naæ naj pó Ÿ niej w 3 dniu
przed dniem wy bo rów.

3. Za œwia d cze nie o pra wie do g³oso wa nia wy da je kon sul na pod sta wie re je -
stru wy bo r ców, a po sporz¹dze niu spi su wy bo r ców – na pod sta wie spi su wy -
bo r ców.

4. Mi ni ster w³aœci wy do spraw za gra ni cz nych, po po ro zu mie niu z Pa ñ -
stwow¹ Ko misj¹ Wy borcz¹, okre œli, w dro dze roz porz¹dze nia, spo sób sporz¹- 
dza nia i aktu a li za cji za gra nicz ne go re je stru wy bo r ców oraz spi su wy bo r ców,
a ta k ¿e spo sób po wia da mia nia urzê dów gmin o ob jê tych spi sem wy bo r ców
oso bach sta le za mie sz ka³ych w kra ju i spo sób wy da wa nia za œwia d czeñ o pra -
wie do g³oso wa nia.

5. Re kla ma cje w spra wach spi su wy bo r ców roz pa tru je kon sul. Od de cy zji
pod jê tych w tych spra wach nie przys³ugu je œro dek pra w ny.”;

4) po art. 36 do da je siê art. 36a w brzmie niu:
„Art. 36a. Oso by ujê te w za gra ni cz nym re je strze wy bo r ców i wpi sa ne do

spi su wy bo r ców sporz¹dzo ne go na po trze by pie r wsze go g³oso wa nia wpi sy -
wa ne s¹ do spi su wy bo r ców sporz¹dza ne go na po trze by g³oso wa nia po no w ne -
go, bez ko nie cz no œci sk³ada nia po no w ne go wnio sku o wpis.”;

5) w art. 49:
         a) ust. 2 otrzy mu je brzmie nie:
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„2. G³oso wa nie w ob wo dach g³oso wa nia utwo rzo nych na pol skich sta t kach
mo r skich od by wa siê miê dzy go dzin¹ 6.00 a 20.00 cza su mie js co we go. Je ¿e li
g³oso wa nie mia³oby byæ za ko ñ czo ne w dniu na stê p nym po dniu g³oso wa nia
w kra ju, g³oso wa nie prze pro wa dza siê w dniu po prze dzaj¹cym.”,

         b) po ust. 2 do da je siê ust. 3 w brzmie niu:
„3. G³oso wa nie w ob wo dach g³oso wa nia utwo rzo nych za gra nic¹ od by wa

siê miê dzy go dzin¹ 8.00 a 20.00 cza su mie js co we go. Je ¿e li g³oso wa nie
mia³oby byæ za ko ñ czo ne w dniu na stê p nym po dniu g³oso wa nia w kra ju,
g³oso wa nie prze pro wa dza siê w dniu po prze dzaj¹cym.”;

   6) po art. 60a do da je siê art. 60b w brzmie niu:
„Art. 60b. 1. Wy bo r cy zare je stro wa ni w re je strze wy bo r ców, za mie rzaj¹cy

g³oso waæ kore spon dency j nie, otrzy muj¹ z w³aœci we go kon su la tu ka r tê do
g³oso wa nia li sto w nie, na pod sta wie oso bi ste go zg³osze nia wnie sio ne go ust -
nie, pi se m nie, tele fo ni cz nie, tele gra fi cz nie, te le fa ksem lub poczt¹ ele ktro -
niczn¹. Zg³osze nie po win no za wie raæ na zwi sko i imio na, imiê ojca, datê uro -
dze nia oraz mie j s ce po by tu wy bo r cy, nu mer wa ¿ ne go pol skie go pa sz po r tu
lub, w przy pa d ku kra jów Unii Eu ro pe j skiej, se riê i nu mer wa ¿ ne go pol skie go
do wo du oso bi ste go, a ta k ¿e mie j s ce i datê jego wy da nia.

Zg³osze nia mo ¿ na do ko naæ naj pó Ÿ niej w 14 dniu przed dniem wy bo rów.
2. Zg³osze nie, o któ rym mowa w ust. 1, sku t ku je nie wpi sa niem do spi su

wy bo r ców dla da ne go g³oso wa nia lub skre œle niem ze spi su wy bo r ców.
3. Mi ni ster w³aœci wy do spraw za gra ni cz nych, po po ro zu mie niu z Pa ñ -

stwow¹ Ko misj¹ Wy borcz¹, okre œli, w dro dze roz porz¹dze nia, za sa dy i wa -
run ki te ch ni cz ne g³oso wa nia kore spon dency jne go w wy bo rach Pre zy den ta
Rze czypo spo li tej Pol skiej, maj¹c na uwa dze ko nie cz noœæ za cho wa nia kon -
sty tucy j nych za sad wy bo ru oraz za pe w nie nia spra w ne go prze bie gu g³oso -
wa nia.

4. W roz porz¹dze niu, o któ rym mowa w ust. 3, zo stan¹ okre œlo ne w szcze -
gó l no œci:

        1) te r min i tryb prze ka zy wa nia kart do g³oso wa nia wy bo r com, któ rzy
zg³osi li chêæ g³oso wa nia kore spon dency jne go,

        2) te r min i spo sób zwro t ne go prze ka zy wa nia kart do g³oso wa nia do ob -
wo do wych ko mi sji wy bo r czych,

        3) szcze gó³owy spo sób po stê po wa nia z ka r ta mi do g³oso wa nia, któ re
zo sta³y prze ka za ne drog¹ ko re spon den cyjn¹,

        4) spo sób po stê po wa nia z ka r ta mi do g³oso wa nia, któ re do tar³y do ob -
wo do wej ko mi sji wy bo r czej po za ko ñ cze niu g³oso wa nia.”.
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   Art. 2. W usta wie z dnia 12 kwie t nia 2001 r. Or dy na cja wy bo r cza do Se j -
mu Rze czypo spo li tej Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej (Dz.U.
Nr 46, poz. 499, z póŸn. zm.3) wpro wa dza siê na stê puj¹ce zmia ny:

1) w art. 2 do ty ch cza sow¹ treœæ oz na cza siê jako ust. 1 i do da je siê ust. 2
w brzmie niu:

        „2. W ob wo dach do g³oso wa nia utwo rzo nych za gra nic¹ mo ¿ na g³oso -
waæ rów nie¿ kore spon dency j nie.”;

2) w art. 17 ust. 5 otrzy mu je brzmie nie:
     „5. Spis wy bo r ców, z za strze ¿e niem art. 25 ust. 1 i art. 84c ust. 1,

sporz¹dza ny jest i aktu ali zo wa ny przez gmi nê jako za da nie zle co ne.”;
3) uchy la siê art. 26;
4) w art. 28 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:
        „3. Re kla ma cje w spra wach spi su wy bo r ców do tycz¹cego osób, o któ -

rych mowa w art. 25 ust. 1, roz pa tru je ka pi tan sta t ku. Od de cy zji pod jê tych
w tych spra wach nie przys³ugu je œro dek pra w ny.”;

5) w art. 31 uchy la siê ust. 1–3;
6) w art. 32 uchy la siê ust. 2;
7) w art. 33 po pkt 2 do da je siê pkt 2a w brzmie niu:
„2a) okrê go wa ko mi sja wy bo r cza Po la ków za gra nic¹,”;
8) po art. 47 do da je siê art. 47a w brzmie niu:
„Art. 47a. Prze pi sy do tycz¹ce okrê go wej ko mi sji wy bo r czej sto su je siê
od po wie d nio do okrê go wej ko mi sji wy bo r czej Po la ków za gra nic¹.”;
9) art. 49 otrzy mu je brzmie nie:
„Art. 49. 1. Ob wo do we ko mi sje wy bo r cze w ob wo dach g³oso wa nia utwo -

rzo nych na pol skich sta t kach mo r skich powo³uj¹ spo œród wy bo r ców ka pi ta no -
wie tych sta t ków. Prze pis art. 48 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz ust. 4–9 sto su je
siê od po wie d nio.

2. Mi ni ster w³aœci wy do spraw go spo dar ki mo r skiej na wnio sek Pa ñ stwo -
wej Ko mi sji Wy bo r czej okre œli, w dro dze roz porz¹dze nia, tryb i te r min
powo³ywa nia ko mi sji, o któ rych mowa w ust. 1.”;

10) w art. 59 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie:
         „2. G³oso wa nie w ob wo dach g³oso wa nia utwo rzo nych na pol skich sta t -

kach mo r skich od by wa siê miê dzy go dzin¹ 6.00 a 20.00 cza su mie js co we go.
Je ¿e li g³oso wa nie mia³oby byæ za ko ñ czo ne w dniu na stê p nym po dniu g³oso -
wa nia w kra ju, g³oso wa nie prze pro wa dza siê w dniu po prze dzaj¹cym.”;
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11) w art. 67 w ust. 2 pkt 4 otrzy mu je brzmie nie:
            „4) oby wa te la pol skie go sta le za mie sz kuj¹cego za gra nic¹, a g³o -

suj¹cego w kra ju na pod sta wie wa ¿ ne go pol skie go pa sz po r tu lub, w przy pa d ku 
kra jów Unii Eu ro pe j skiej, wa ¿ ne go pol skie go do wo du oso bi ste go, je ¿e li udo -
ku men tu je, i¿ sta le za mie sz ku je za gra nic¹. W ta kim wy pa d ku ko mi sja od no -
to wu je nu mer pa sz po r tu albo se riê i nu mer do wo du oso bi ste go oraz mie j s ce
i da tê jego wy da nia w ru bry ce spi su „uwa gi”.”;

12) w art. 68 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:
         „3. Wy bo r ca g³osuj¹cy za gra nic¹ otrzy mu je ka r tê do g³oso wa nia

wy³¹cz nie po oka za niu ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej wa ¿ ne go pol skie go pa -
sz po r tu lub, w przy pa d ku kra jów Unii Eu ro pe j skiej, wa ¿ ne go pol skie go do -
wo du oso bi ste go.”;

13) w art. 76 ust. 4 i 5 otrzy muj¹ brzmie nie:
            „4. Wy ni ki g³oso wa nia z ob wo dów utwo rzo nych na pol skich sta t -

kach mo r skich prze ka zy wa ne s¹ okrê go wej ko mi sji wy bo r czej w³aœci wej dla
sie dzi by ar ma to ra.

            5. Za sa dy i tryb prze ka zy wa nia okrê go wej ko mi sji wy bo r czej wy ni -
ków g³oso wa nia i pro to ko³ów g³oso wa nia z ob wo dów g³oso wa nia, o któ rych
mowa w ust. 4, okre œli Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza po za siê g niê ciu opi nii
mi ni stra w³aœci we go do spraw go spo dar ki mo r skiej.”;

14) w art. 79 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie:
            „2. W od nie sie niu do wy bo r cy prze by waj¹cego na pol skim sta t ku

mo r skim wy mo gi wy mie nio ne w ust. 1 uwa ¿a siê za spe³nio ne, je ¿e li pro test
zo sta³ z³o¿o ny ka pi ta no wi sta t ku. Wy bo r ca obo wi¹zany jest do³¹czyæ do pro -
te stu za wia do mie nie o usta no wie niu swo je go pe³no mo c ni ka za mie sz ka³ego
w kra ju lub pe³no mo c ni ka do do rê czeñ za mie sz ka³ego w kra ju, pod ry go rem
po zo sta wie nia pro te stu bez bie gu.”;

15) po roz dzia le 10 do da je siê roz dzia³ 10a w brzmie niu:

„Roz dzia³ 10a
Prze pi sy szcze gó l ne do tycz¹ce prze bie gu wy bo rów za gra nic¹

Art. 84a. 1. Za gra ni cz ny re jestr wy bo r ców obe j mu je oso by sta le za mie sz -
ka³e na ob sza rze dzia³ania w³aœci we go tery to ria l nie kon su la, któ rym przys³u -
gu je pra wo wy bie ra nia.

2. Za gra ni cz ny re jestr wy bo r ców s³u¿y do sporz¹dza nia spi sów wy bo r ców
dla wy bo ru Pre zy den ta Rze czypo spo li tej, dla wy bo rów do Se j mu i do Se na tu
oraz sporz¹dza nia spi sów osób upra w nio nych do udzia³u w re fe ren dum ogól no -
kra jo wym.

3. W za gra ni cz nym re je strze wy bo r ców wy mie nia siê na zwi sko i imio na,
imiê ojca, datê uro dze nia, nu mer ewi den cy j ny PESEL, nu mer wa ¿ ne go pol -
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skie go pa sz po r tu lub, w przy pa d ku kra jów Unii Eu ro pe j skiej, se riê i nu mer
wa ¿ ne go pol skie go do wo du oso bi ste go i ad res za mie sz ka nia wy bo r cy.

4. Wy bo r cy s¹ wpi sy wa ni do za gra nicz ne go re je stru wy bo r ców na wnio sek, 
któ ry po wi nien za wie raæ na zwi sko i imio na, imiê ojca, datê uro dze nia oraz
mie j s ce po by tu wy bo r cy, nu mer wa ¿ ne go pa sz po r tu lub, w przy pa d ku kra jów
Unii Eu ro pe j skiej, se riê i nu mer wa ¿ ne go pol skie go do wo du oso bi ste go, a ta k -
¿e mie j s ce i datê jego wy da nia.

5. Re jestr wy bo r ców pro wadz¹ w³aœci wi tery to ria l nie kon su lo wie.
6. Re jestr wy bo r ców jest udo stê p nia ny, na pi se m ny wnio sek, do wgl¹du

w sie dzi bie kon su la tu.
7. Do osób po zba wio nych pra wa wy bie ra nia sto su je siê prze pi sy art. 14.
Art. 84b. 1. Ka ¿ dy mo¿e wnieœæ do w³aœci we go tery to ria l nie kon su la re kla -

ma cjê na nie pra wid³owo œci w za gra ni cz nym re je strze wy bo r ców, a w szcze gól -
no œci w spra wie:

        1) po mi niê cia wy bo r cy w za gra ni cz nym re je strze wy bo r ców,
        2) wpi sa nia do za gra nicz ne go re je stru wy bo r ców oso by, któ ra nie ma

pra wa wy bie ra nia,
          3) niew³aœci wych da nych o oso bach wpi sa nych do za gra nicz ne go re je -

stru wy bo r ców,
         4) ujê cia w za gra ni cz nym re je strze wy bo r ców oso by, któ ra nie za miesz -

ku je sta le na ob sza rze dzia³ania w³aœci we go tery to ria l nie kon su la.
2. Re kla ma cjê wno si siê pi se m nie lub ust nie do pro to ko³u.
3. Kon sul obo wi¹zany jest roz pa trzyæ re kla ma cjê w te r mi nie 3 dni od dnia

jej wnie sie nia i wy daæ de cy zjê w spra wie.
4. De cy zjê, wraz z uza sad nie niem, do rê cza siê niezw³ocz nie wnosz¹cemu

re kla ma cjê, a gdy do ty czy ona in nych osób – rów nie¿ tym oso bom.
5. Na de cy zjê nie uw z glêd niaj¹c¹ re kla ma cji lub po wo duj¹c¹ skre œle nie

z za gra nicz ne go re je stru wy bo r ców wnosz¹cy re kla ma cjê b¹dŸ oso ba skre œ -
lo na z re je stru mo¿e wnieœæ, w te r mi nie 3 dni od dnia do rê cze nia de cy zji,
ska r gê za po œred ni c twem kon su la do s¹du w³aœci we go dla dzie l ni cy Wa r sza -
wa – Œró d mie œcie; prze pi sy art. 13 ust. 3 i 4 sto su je siê.

Art. 84c. 1. Wy bo r cy prze by waj¹cy za gra nic¹ i po sia daj¹cy wa ¿ ne pol skie
pa sz po r ty lub, w przy pa d ku kra jów Unii Eu ro pe j skiej, wa ¿ ne pol skie do wo dy
oso bi ste, wpi sy wa ni s¹ do spi su wy bo r ców sporz¹dza ne go przez w³aœci we go
tery to ria l nie kon su la.

2. Wy bo r cy nie ujê ci w za gra ni cz nym re je strze wy bo r ców wpi sy wa ni s¹ na pod -
sta wie oso bi ste go zg³osze nia wnie sio ne go ust nie, pi se m nie, tele fo ni cz nie, tele gra fi -
cz nie, te le fa ksem lub poczt¹ ele ktro niczn¹. Zg³osze nie po win no za wie raæ na zwi sko
i imio na, imiê ojca, datê uro dze nia oraz mie j s ce po by tu wy bo r cy, nu mer wa ¿ ne -
go pol skie go pa sz po r tu lub, w przy pa d ku kra jów Unii Eu ro pe j skiej, se riê i nu mer
wa ¿ ne go pol skie go do wo du oso bi ste go, a ta k ¿e mie j s ce i datê jego wy da nia.
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Zg³osze nia mo ¿ na do ko naæ naj pó Ÿ niej w 3 dniu przed dniem wy bo rów.
3. Prze pis art. 23 ust. 1 sto su je siê od po wie d nio do wy bo r ców prze by wa -

j¹cych za gra nic¹ i po sia daj¹cych wa ¿ ne pol skie pa sz po r ty lub, w przy pa d ku
kra jów Unii Eu ro pe j skiej, wa ¿ ne pol skie do wo dy oso bi ste z tym, ¿e za œwia d -
cze nie wy da je kon sul na pod sta wie re je stru wy bo r ców, a po sporz¹dze niu
spi su wy bo r ców – na pod sta wie spi su wy bo r ców

4. Mi ni ster w³aœci wy do spraw za gra ni cz nych, po po ro zu mie niu z Pa ñ -
stwow¹ Ko misj¹ Wy borcz¹, okre œli, w dro dze roz porz¹dze nia, spo sób
sporz¹dza nia i aktu a li za cji za gra nicz ne go re je stru wy bo r ców oraz spi su wy -
bo r ców, a ta k ¿e spo sób po wia da mia nia urzê dów gmin o ob jê tych spi sem
wy bo r ców oso bach sta le za mie sz ka³ych w kra ju i spo sób wy da wa nia za œwia d -
czeñ o pra wie do g³oso wa nia.

5. Re kla ma cje w spra wach spi su wy bo r ców roz pa tru je kon sul. Od de cy zji
pod jê tych w tych spra wach nie przys³ugu je œro dek pra w ny.

Art. 84d. 1. Two rzy siê ob wo dy g³oso wa nia dla oby wa te li pol skich prze by -
waj¹cych za gra nic¹.

2. Ob wo dy g³oso wa nia, o któ rych mowa w ust. 1, two rzy, w dro dze roz -
porz¹dze nia, mi ni ster w³aœci wy do spraw za gra ni cz nych, po po ro zu mie niu
z Pa ñ stwow¹ Ko misj¹ Wy borcz¹, wy zna czaj¹c sie dzi by ob wo do wych ko mi sji 
wy bo r czych.

3. Ob wo dy g³oso wa nia, o któ rych mowa w ust. 1, wchodz¹ w sk³ad okrê gu
wy bo r cze go Po la ków za gra nic¹.

Art. 84e. In fo r ma cje o nu me rach i gra ni cach ob wo dów g³oso wa nia utwo -
rzo nych za gra nic¹ oraz sie dzi bach ob wo do wych ko mi sji wy bo r czych, po da je
do wia do mo œci pu b li cz nej przez roz pla kato wa nie kon sul, naj pó Ÿ niej 21 dnia
przed dniem wy bo rów.

Art. 84f. 1. Ob wo do we ko mi sje wy bo r cze w ob wo dach g³oso wa nia utwo -
rzo nych za gra nic¹ powo³uj¹ spo œród wy bo r ców kon su lo wie.

2. W sk³ad ob wo do wej ko mi sji wy bo r czej wcho dzi od 5 do 9 cz³on ków
powo³ywa nych przez kon su la spo œród wy bo r ców bêd¹cych oso ba mi pub li cz -
ny mi ciesz¹cymi siê au to ry te tem i za ufa niem lo ka l nej spo³ecz no œci pol skiej.
Prze pis art. 48 ust. 4–9 sto su je siê od po wie d nio.

3. Mi ni ster w³aœci wy do spraw za gra ni cz nych, na wnio sek Pa ñ stwo wej Ko -
mi sji Wy bo r czej, okre œli, w dro dze roz porz¹dze nia, tryb i te r min powo³ywa -
nia ko mi sji, o któ rej mowa w ust. 1.

4. Spo sób sporz¹dza nia i prze ka za nia kart do g³oso wa nia dla ob wo dów
g³oso wa nia utwo rzo nych za gra nic¹ usta la Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza, po
po ro zu mie niu z mi ni strem w³aœci wym do spraw za gra ni cz nych.

5. Prze pi sy roz dzia³ów 7 i 8 sto su je siê od po wie d nio.
Art. 84g. 1. G³oso wa nie w ob wo dach g³oso wa nia utwo rzo nych za gra nic¹

od by wa siê miê dzy go dzin¹ 8.00 a 20.00 cza su mie js co we go. Je ¿e li g³oso wa -
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nie mia³oby byæ za ko ñ czo ne w dniu na stê p nym po dniu g³oso wa nia w kra ju,
g³oso wa nie prze pro wa dza siê w dniu po prze dzaj¹cym.

2. G³oso waæ mo ¿ na oso bi œcie lub kore spon dency j nie.
3. Wy bo r cy zare je stro wa ni w re je strze wy bo r ców, za mie rzaj¹cy g³oso waæ

kore spon dency j nie, otrzy muj¹ z w³aœci we go kon su la tu ka r tê do g³oso wa nia li -
sto w nie, na pod sta wie oso bi ste go zg³osze nia wnie sio ne go ust nie, pi se m nie,
tele fo ni cz nie, tele gra fi cz nie, te le fa ksem lub poczt¹ ele ktro niczn¹. Zg³osze nie
po win no za wie raæ na zwi sko i imio na, imiê ojca, datê uro dze nia oraz mie j s ce
po by tu wy bo r cy, nu mer wa ¿ ne go pol skie go pa sz po r tu lub, w przy pa d ku kra -
jów Unii Eu ro pe j skiej, se riê i nu mer wa ¿ ne go pol skie go do wo du oso bi ste go,
a tak ¿e mie j s ce i datê jego wy da nia.

Zg³osze nia mo ¿ na do ko naæ naj pó Ÿ niej w 14 dniu przed dniem wy bo rów.
4. Zg³osze nie, o któ rym mowa w ust. 3, sku t ku je nie wpi sa niem do spi su

wy bo r ców dla da ne go g³oso wa nia lub skre œle niem ze spi su wy bo r ców.
5. Mi ni ster w³aœci wy do spraw za gra ni cz nych, po po ro zu mie niu z Pa ñ -

stwow¹ Ko misj¹ Wy borcz¹, okre œli, w dro dze roz porz¹dze nia, za sa dy i wa -
run ki te ch ni cz ne g³oso wa nia kore spon dency jne go w wy bo rach do Se j mu
i Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej, maj¹c na uwa dze ko nie cz noœæ za cho wa -
nia kon sty tucy j nych za sad wy bo ru oraz za pe w nie nia spra w ne go prze bie gu
g³oso wa nia.

6. W roz porz¹dze niu, o któ rym mowa w ust. 5, zo stan¹ okre œlo ne w szcze -
gó l no œci:

       1) te r min i tryb prze ka zy wa nia kart do g³oso wa nia wy bo r com, któ rzy
zg³osi li chêæ g³oso wa nia kore spon dency jne go,

        2) te r min i spo sób zwro t ne go prze ka zy wa nia kart do g³oso wa nia do ob -
wo do wych ko mi sji wy bo r czych,

        3) spo sób po stê po wa nia z ka r ta mi do g³oso wa nia, któ re zo sta³y prze ka -
za ne drog¹ ko re spon den cyjn¹,

       4) spo sób po stê po wa nia z ka r ta mi do g³oso wa nia, któ re do tar³y do ob -
wo do wej ko mi sji wy bo r czej po za ko ñ cze niu g³oso wa nia.

Art. 84h. 1. Wy ni ki g³oso wa nia z ob wo dów utwo rzo nych za gra nic¹ s¹
prze ka zy wa ne okrê go wej ko mi sji wy bo r czej Po la ków za gra nic¹.

2. Po wy ko na niu czyn no œci, o któ rych mowa w ust. 1, prze wod nicz¹cy ob -
wo do wej ko mi sji wy bo r czej niezw³ocz nie, w spo sób usta lo ny przez Pa ñ -
stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹, prze ka zu je w de po zyt kon su lo wi do ku men ty
z g³oso wa nia oraz pie czêæ ko mi sji.

3. Za sa dy i tryb prze ka zy wa nia okrê go wej ko mi sji wy bo r czej Po la ków za
gra nic¹ wy ni ków g³oso wa nia i pro to ko³ów g³oso wa nia z ob wo dów g³oso wa -
nia, o któ rych mowa w ust. 1, okre œli Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza, po za siê -
g niê ciu opi nii mi ni stra w³aœci we go do spraw za gra ni cz nych.

4. Prze pi sy roz dzia³u 9 sto su je siê.
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Art. 84i. 1. W spra wach pro te stów prze ciw ko wa ¿ no œci wy bo rów, wa ¿ no œci 
wy bo rów w okrê gu albo okrê gu wy bo r czym Po la ków za gra nic¹ lub wy bo ro -
wi pos³a lub se na to ra sto su je siê prze pi sy roz dzia³u 10.

2. W od nie sie niu do wy bo r cy prze by waj¹cego za gra nic¹ wy mo gi wy mie -
nio ne w art. 79 ust. 1 uwa ¿a siê za spe³nio ne, je ¿e li pro test zo sta³ z³o¿o ny
w³aœci we mu tery to ria l nie kon su lo wi. Wy bo r ca obo wi¹zany jest do³¹czyæ do
pro te stu za wia do mie nie o usta no wie niu swo je go pe³no mo c ni ka za mie sz -
ka³ego w kra ju lub pe³no mo c ni ka do do rê czeñ za mie sz ka³ego w kra ju, pod ry -
go rem po zo sta wie nia pro te stu bez bie gu.

Art. 84j. 1. Spo sób sporz¹dza nia i prze ka za nia kart do g³oso wa nia dla ob -
wo dów g³oso wa nia utwo rzo nych za gra nic¹ usta la Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy -
bo r cza, po po ro zu mie niu z mi ni strem w³aœci wym do spraw za gra ni cz nych.

2. Prze pi sy roz dzia³u 18 sto su je siê.
Art. 84k. 1. Je ¿e li okrê go wa ko mi sja wy bo r cza Po la ków za gra nic¹ nie uzy -

ska wy ni ków g³oso wa nia w ob wo dach g³oso wa nia za gra nic¹ w ci¹gu 24 go -
dzin od za ko ñ cze nia g³oso wa nia, o któ rym mowa w art. 84g, g³oso wa nie
w tych ob wo dach uwa ¿a siê za nie by³e. Fakt ten od no to wu je siê w pro to ko le
wy ni ków g³oso wa nia w okrê gu wy bo r czym Po la ków za gra nic¹, z wy mie nie -
niem ob wo dów g³oso wa nia oraz ewen tu a l nych przy czyn nie uzy ska nia z tych
ob wo dów wy ni ków g³oso wa nia.

2. Prze pis ust. 1 sto su je siê do usta la nia wy ni ków wy bo rów pos³ów i se na to -
rów w okrê go wej ko mi sji wy bo r czej Po la ków za gra nic¹

3. Prze pi sy roz dzia³ów 19, 20, 29 i 31 sto su je siê.
Art. 84l. 1. Ile kroæ w usta wie jest mowa o up³ywie te r mi nu do wnie sie nia

ska r gi, odwo³ania lub in ne go do ku men tu do kon su la, na le ¿y przez to ro zu mieæ 
dzieñ z³o¿e nia ska r gi, odwo³ania lub in ne go do ku men tu w kon su la cie.

2. Je ¿e li usta wa nie sta no wi ina czej, czyn no œci wy bo r cze okre œlo ne ka len -
da rzem wy bo r czym oraz czyn no œci, o któ rych mowa w ust. 1, s¹ do ko ny wa ne
w go dzi nach urzê do wa nia kon su la tów.

3. Prze pi sy roz dzia³u 36 sto su je siê od po wie d nio.
Art. 84³. W spra wach nie uregu lo wa nych w ni nie j szym roz dzia le sto su je siê

od po wie d nio prze pi sy usta wy do tycz¹ce g³oso wa nia w kra ju, o ile nie s¹
sprze cz ne z prze pi sa mi ni nie j sze go roz dzia³u.”;

16) w art. 136 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:
         „Art. 136. 1. W celu prze pro wa dze nia wy bo rów do Se j mu two rzy siê

wie lo man dato we okrê gi wy bo r cze, zwa ne da lej „okrê ga mi wy bo r czy mi” oraz
okrêg wy bo r czy Po la ków za gra nic¹.”;

17) po art. 136 do da je siê art. 136a w brzmie niu:
         „Art. 136a. 1. W sk³ad okrê gu wy bo r cze go Po la ków za gra nic¹

wchodz¹ ob wo dy g³oso wa nia utwo rzo ne poza gra ni ca mi Rze czypo spo li tej
Pol skiej.
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2. W okrê gu wy bo r czym Po la ków za gra nic¹ wy bie ra siê 3 pos³ów.
3. Ile kroæ w usta wie jest mowa o okrê gu wy bo r czym albo o okrê go wej ko -

mi sji wy bo r czej, na le ¿y przez to ro zu mieæ rów nie¿, od po wie d nio, okrêg wy -
bo r czy Po la ków za gra nic¹ albo okrê gow¹ ko mi sjê wy borcz¹ Po la ków za gra -
nic¹, o ile z tre œci prze pi su nie wy ni ka ina czej.”;

18) art. 159 otrzy mu je brzmie nie:
         „Art. 159. Spo sób sporz¹dza nia i prze ka za nia kart do g³oso wa nia dla

ob wo dów g³oso wa nia utwo rzo nych na pol skich sta t kach mo r skich usta la Pa ñ -
stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza, po po ro zu mie niu z mi ni strem w³aœci wym do
spraw go spo dar ki mo r skiej.”;

19) w art. 164 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie:
„2. Je ¿e li w³aœci wa okrê go wa ko mi sja wy bo r cza nie uzy ska wy ni ków

g³oso wa nia w ob wo dach g³oso wa nia na pol skich sta t kach mo r skich w ci¹gu
24 go dzin od za ko ñ cze nia g³oso wa nia, o któ rym mowa w art. 59 ust. 2, g³oso -
wa nie w tych ob wo dach uwa ¿a siê za nie by³e. Fakt ten od no to wu je siê w pro -
to ko le wy ni ków g³oso wa nia w okrê gu wy bo r czym, z wy mie nie niem ob wo -
dów g³oso wa nia oraz ewen tu a l nych przy czyn nie uzy ska nia z tych ob wo dów
wy ni ków g³oso wa nia.”;

20) art. 191 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:
         „Art. 191. 1. W celu prze pro wa dze nia wy bo rów do Se na tu two rzy siê

na ob sza rze po szcze gó l nych wo je wództw okrê gi wy bo r cze oraz okrêg wy bo r -
czy Po la ków za gra nic¹.”;

21) po art. 191. do da je siê art. 191a w brzmie niu:
         „Art. 191a. 1. W sk³ad okrê gu wy bo r cze go Po la ków za gra nic¹

wchodz¹ ob wo dy g³oso wa nia utwo rzo ne poza gra ni ca mi Rze czypo spo li tej
Pol skiej.

2. W okrê gu wy bo r czym Po la ków za gra nic¹ wy bie ra siê 1 se na to ra.”;
22) w art. 193 ust. 1 po pkt 2 do da je siê pkt 2a w brzmie niu:
      „2a) okrê go wa ko mi sja wy bo r cza Po la ków za gra nic¹ dla wy bo rów do

Se j mu,”;
23) w art. 205 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie:
 „2. Je ¿e li okrê go wa ko mi sja wy bo r cza Po la ków za gra nic¹ nie uzy ska wy -

ni ków g³oso wa nia w ob wo dach g³oso wa nia za gra nic¹ w ci¹gu 24 go dzin od
za ko ñ cze nia g³oso wa nia, o któ rym mowa w art. 59 ust. 2, g³oso wa nie w tych
ob wo dach uwa ¿a siê za nie by³e. Fakt ten od no to wu je siê w pro to ko le wy ni -
ków g³oso wa nia w okrê gu wy bo r czym, z wy mie nie niem ob wo dów g³oso wa -
nia oraz ewen tu a l nych przy czyn nie uzy ska nia z tych ob wo dów wy ni ków
g³oso wa nia.”;

24) w art. 233 ust. 1 i 3 otrzy muj¹ brzmie nie:
        „Art. 233. 1. Ile kroæ w usta wie jest mowa o up³ywie te r mi nu do wnie sie -

nia ska r gi, odwo³ania lub in ne go do ku men tu do s¹du, or ga nu wy bo r cze go,
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urzê du gmi ny albo ka pi ta na sta t ku, na le ¿y przez to ro zu mieæ dzieñ z³o¿e nia
ska r gi, odwo³ania lub in ne go do ku men tu w s¹dzie, or ga no wi wy bo r cze mu,
w u rzê dzie gmi ny lub ka pi ta no wi sta t ku.”;

„3. Je ¿e li usta wa nie sta no wi ina czej, czyn no œci wy bo r cze okre œlo ne ka len -
da rzem wy bo r czym oraz czyn no œci, o któ rych mowa w ust. 1, s¹ do ko ny wa ne
w go dzi nach urzê do wa nia s¹dów, or ga nów wy bo r czych lub urzê dów gmin.”;

25) w za³¹czni ku nr 1 do usta wy, po aka pi cie do tycz¹cym okrê gu wy bo r -
cze go nr 41, do da je siê aka pit w brzmie niu:

„OKRÊG WYBORCZY POLAKÓW ZA GRANIC¥ – ob wo dy g³oso wa -
nia utwo rzo ne poza te ry to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej.

Li cz ba pos³ów wy bie ra nych w okrê gu wy bo r czym Po la ków za gra nic¹ wy -
no si 3.

Sie dzi ba Okrê go wej Ko mi sji Wy bo r czej Po la ków za gra nic¹:
WARSZAWA.”;

26) w za³¹czni ku nr 2 do usta wy, po aka pi cie do tycz¹cym okrê gu wy bo r -
cze go nr 40, do da je siê aka pit w brzmie niu:

„OKRÊG WYBORCZY POLAKÓW ZA GRANIC¥ – ob wo dy g³oso wa -
nia utwo rzo ne poza te ry to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej.

Li cz ba se na to rów wy bie ra nych okrê gu wy bo r czym Po la ków za gra nic¹ wy -
no si 1.

Sie dzi ba Okrê go wej Ko mi sji Wy bo r czej Po la ków za gra nic¹:
WARSZAWA.”.

Art. 3. Usta wa wcho dzi w ¿y cie po up³ywie 30 dni od dnia og³osze nia.
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UZASADNIENIE

Pro je kto wa na no we li za cja usta wy o wy bo rze Pre zy den ta Rze czypo spo li tej
Pol skiej oraz usta wy Or dy na cja wy bo r cza do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol -
skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej wpro wa dza zmia ny wy³¹cz nie
w czê œci do tycz¹cej mo ¿ li wo œci g³oso wa nia przez oby wa te li pol skich prze by -
waj¹cych za gra nic¹.

Doty ch cza so we prze pi sy nie uw z glêd nia³y spe cy fi ki tego œro do wi ska. Po -
la cy za gra ni ca ¿yj¹ w du ¿ym roz pro sze niu, czê sto w mie j s cach zna cz nie od -
da lo nych od pol skich pla có wek kon su la r nych, w któ rych orga ni zo wa ne s¹
pun kty do g³oso wa nia. Doty ch cza so we pra wo, w spe cy fi cz nym œro do wi sku
dia spo ry pol skiej, sto so wa³o ka l kê z za sad wy bo r czych obo wi¹zuj¹cych na te -
re nie Rze czypo spo li tej Pol skiej. W efe kcie, spo œród bli sko mi lio na Po la ków
prze by waj¹cych za gra nic¹ (dok³adne li cz by nie s¹ zna ne, s¹ to je dy nie sza -
cun ki MSZ) w pro ce sie wy bo r czym ucze st ni czy za le d wie od 35 do 80 tys.
osób. Pod czas wy bo rów sto so wa no nie wy godn¹ pro ce du rê prze wi duj¹c¹
ko nie cz noœæ ka¿ do ra zo wej re je stra cji, a wszy s cy wy bo r cy za gra ni cz ni przy pi -
sa ni byli do Okrê gu Wy bo r cze go Wa r sza wa Cen trum. No we li za cja usta wy
wy da je siê tym bar dziej po trze b na, ¿e od mo men tu wst¹pie nia Pol ski do Unii
Eu ro pe j skiej, z kra ju wy je cha³a, w po szu ki wa niu pra cy, zna cz na li cz ba osób.
Gru pa ta w pra kty ce po sia da bar dzo ogra ni czo ne mo ¿ li wo œci wy bo ru swo je go
przed stawi cie l stwa, od któ re go mog³aby wy ma gaæ re pre zen towa nia w pa r la -
men cie spraw pol skiej dia spo ry.

Za sad ni cze zmia ny, któ re no we li za cja pro po nu je to:
– wpro wa dze nie prze j rzy ste go i wy god ne go try bu re je stra cji wy bo r ców

(mo¿e on ta k ¿e u³atwiæ pla ców kom kon su la r nym oce nê li cz by osób po sia -
daj¹cych pol skie oby wa te l stwo, któ re na sta³e prze by waj¹ w okrê gu kon su -
la r nym),

– mo ¿ li woœæ g³oso wa nia li sto w ne go (wszy stkie kra je sta rej piê t na stki po sia -
daj¹ mo ¿ li woœæ ta kie go g³oso wa nia),

– utwo rze nie do dat ko we go okrê gu wy bo r cze go, dziê ki któ re mu Po la cy
za gra nic¹ bêd¹ rze czy wi œcie wy bie raæ ta kich parla men ta rzy stów, któ rzy
za dbaj¹ o in te re sy pol skiej dia spo ry na fo rum pol skie go pa r la men tu.
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Po wy ¿sze roz wi¹za nia po win ny za owo co waæ zna cz nym wzro stem li cz by
Po la ków g³osuj¹cych za gra nic¹, a utwo rze nie od dzie l ne go okrê gu wy bo r cze -
go bê dzie czy te l nym sy g na³em, ¿e Pol ska chce utrzy my waæ kon takt z t¹
spo³ecz no œci¹, tra ktuj¹c j¹ po wa ¿ nie i pod mio to wo.

Zor gani zo wa ne na tych za sa dach wy bo ry, poza od zwier cied le niem rze czy -
wi s tych pre fe ren cji wy bo r czych Po la ków mie sz kaj¹cych za gra nic¹, mog³yby
roz bu dzaæ i utrwa laæ ich po sta wy oby wa te l skie. Z pe w no œci¹ by³by to isto t ny
czyn nik wi¹¿¹cy tych Po la ków ze spra wa mi pol ski mi, a to s³u¿y³oby pod trzy -
my wa niu wiê zi z Oj czyzn¹.

Pro jekt no we li za cji przy go to wa ny zo sta³ w ra mach Miê dzyre sorto we go
Ze spo³u ds. Po lo nii i Po la ków za Gra nic¹, przez do œwia d czo nych dy p lo ma -
tów od lat zaan ga ¿o wa nych w or ga ni za cjê wy bo rów dla Po la ków prze by -
waj¹cych poza gra ni ca mi kra ju.
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Noty o au tor ach

Ma rek Chmaj – pro fe sor pra wa. Wyk³ado w ca w Szko le Wy ¿szej Psy cho lo gii 
Spo³ecz nej w Warszawie. 

Anna Fry drych – pra wnik, asy stent w Cen trum Stu diów Wy bo r czych Uni -
wer sy te tu Miko³aja Kopernika. Swoj¹ uwa gê kon cen tru je na problematyce sy -
ste mów wy bo r czych w zna cze niu w¹skim, zw³asz cza sy ste mów wy bo r czych
sto so wa nych na Wê grzech.

Lena Kolar ska- Bobi ñ ska – pro fe sor so cjo lo gii. Pose³ do Pa r la men tu Euro -
pejskiego. W la tach 1997–2009 dy re ktor In sty tutu Spraw Pu b li cz nych. Au to r -
ka wie lu ksi¹¿ek, ar ty ku³ów oraz ba dañ, ko men ta tor wy da rzeñ spo³ecz nych
i po li ty cz nych w me diach. 

Bart³omiej Mi cha lak – dr, ad iunkt w In sty tu cie Po li to lo gii Uni wer sy te tu
Miko³aja Ko pe r ni ka, se kre tarz Rady Pro gra mo wej Cen trum Stu diów Wy -
bo r czych oraz re da kcji „At he na e um. Pol skie Stu dia Poli tolo gi cz ne”.
W przesz³oœci pra co w nik, obe c nie wspó³pra co w nik De le ga tu ry Krajo we go
Biu ra Wy bo r cze go w To ru niu.

Anna Ra ko wska – dr pra wa, ad iunkt w Cen trum Stu diów Wy bo r czych Wy -
dzia³u Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu £ódz kie go, ad wo kat.

Ma r cin Ru l ka – pra wnik, asy stent w Cen trum Stu diów Wy bo r czych Wy -
dzia³u Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu £ódz kie go. Za j mu je siê pra wem
wy bo r czym po rów na w czym oraz wspó³cze s ny mi sy ste ma mi wy bo r czy mi.

Krzy sztof Sko t ni cki – dr hab., pro fe sor  Uni wer sy te tu £ódz kie go – kie ro w nik 
Cen trum Stu diów Wy bo r czych Wy dzia³u Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu 
£ódz kie go oraz Zak³adu Prawa Kon sty tucy jne go Po rów naw cze go. Od 2006
roku pra cu je rów nie¿ na sta no wi sku eks per ta do spraw le gi s la cji w Biu rze
Ana liz Se j mo wych Kan ce la rii Se j mu Rze czypo spo li tej Polskiej. Jest re da kto -
rem stwo rzo nych przez sie bie „Stu diów wy bo r czych”.

Ma rek So b czyk – dr, ad iunkt w Ka te drze Pra wa Rzy m skie go Wy dzia³u Pra -
wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Miko³aja Ko pe r ni ka, ra d ca pra w ny. Od mo -



men tu po wsta nia wspó³pra cu je z Cen trum Stu diów Wy bo r czych Uni wer -
sy te tu Miko³aja Ko pe r ni ka. W krê gu jego zain te re so wañ pra wem wy bo r czym
szcze gó l ne mie j s ce za j mu je sa morz¹dowe pra wo wy bo r cze.

An drzej So ka la – dr hab., pro fe sor Uni wer sy te tu Miko³aja Ko pe r ni ka – kie -
ro w nik Ka te dry Pra wa Rzy m skie go oraz Cen trum Stu diów Wy bo r czych Uni -
wer sy te tu Miko³aja Ko pe r ni ka. Dzie kan Wy dzia³u Pra wa i Ad mi ni stra cji
Uni wer sy te tu Miko³aja Ko pe r ni ka. W la tach 1991–2004 dy re ktor De le ga tu ry
Krajo we go Biu ra Wy bo r cze go w To ru niu. Obe c nie naj wiê cej uwa gi ba da w -
czej po œwiê ca za gad nie niom za sa dy po wszech no œci i wy bo rów kon tra kto -
wych.

Ja ros³aw Zbie ra nek – pra wnik i po li to log. Jest kie ro w ni kiem Pro gra mu Oby -
wa tel i Pra wo w In sty tu cie Spraw Pu b li cz nych.
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In sty tut Spraw Pu b li cz nych

Li sta pu b li ka cji z lat 2000–2009

W przy go to wa niu:

qMa g da le na Ar cze wska, Nie ty l ko jed na usta wa. Pra wo o or ga ni za cjach po -
zarz¹do wych. Wy da nie dru gie, po pra wio ne i uzu pe³nio ne

Pu b li ka cje ksi¹¿ko we

q Piotr Szu ka l ski (red.), Przy go to wa nie do sta ro œci. Po la cy wo bec sta rze nia
siê, Wa r sza wa 2009

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ag nie sz ka £ada (red.), Pol ska- Nie m cy. Wza je m -
ny wi ze ru nek i wi zja Eu ro py, Wa r sza wa 2009

q Lena Ko la r ska Bo bi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk (red.), De mo kra cja w Pol sce
2007–2009, Wa r sza wa 2009

qMe l chior Szcze pa nik, El ¿ bie ta Kaca, Ag nie sz ka £ada, The work of Poland’s
Me m bers of the Eu ro pe an Pa r lia ment. Go als, achie ve ments, and con c lu -
sions for the fu tu re, Wa r szawa 2009

qMe l chior Szcze pa nik, El ¿ bie ta Kaca, Ag nie sz ka £ada, Bi lans akty w no œci
pol skich pos³ów do Pa r la men tu Euro pe j skie go. Cele, osi¹gniê cia, wnio ski
na przysz³oœæ, Wa r sza wa 2009

q Ewa Boga cz-Wo jta no wska, Ma rek Ry m sza (red.), Nie ty l ko spo³ecz nie. Za -
trud nie nie i wo lon ta riat w or ga ni za cjach po zarz¹do wych, Wa r sza wa 2009

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Nowe me to dy zarz¹dza nia w pa ñ stwach
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2009

q To masz Schi ma nek, Dia log oby wa te l ski Pol ska 2008, Wa r sza wa 2008

q Ja ros³aw Zbie ra nek (red.), Sub we ncje z bu d¿e tu pa ñ stwa dla pa r tii po li ty cz -
nych. Ja w noœæ i kon tro la, Wa r sza wa 2008

q Grze gorz Ma ko wski, To masz Schi ma nek (red.), Or ga ni za cje po zarz¹dowe
i w³adza pu b li cz na. Dro gi do par t ne r stwa, Wa r sza wa 2008

qMa rek Ry m sza (red.), Or ga ni za cje po zarz¹dowe. Dia log Oby wa te l ski. Po -
li ty ka pa ñ stwa, Wa r sza wa 2008

q To masz Grzegorz Gros se, Eu ro pa na roz dro ¿u, Wa r sza wa 2008

q To masz Ka Ÿ mie r czak, Ka mi la He r nik (red.), Spo³ecz noœæ lo ka l na w dzia -
³aniu. Ka pi ta³ spo³ecz ny. Po ten cja³ spo³ecz ny. Lo ka l ne go ve r nan ce, Wa r -
sza wa 2008



q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ma te usz Fa³ko wski (red.), Polska -Niem cy- Fran -
cja. Wza je m ne post rze ga nie po roz sze rze niu UE, Wa r sza wa 2008

q Pra ca zbio ro wa: Akty wi zo wa nie wy bo r ców, Wa r sza wa 2008

q Ju sty na Fre lak, Wi told Kla us, Ja kub Wi œ nie wski, Przy sta nek Pol ska. Ana -
li za pro gra mów inte gra cy j nych dla cu dzo zie m ców w Pol sce, Wa r sza wa
2007

qMa rek Ry m sza, Grze gorz Ma ko wski, Ma g da le na Du d kie wicz (red.), Pa ñ -
stwo a trze ci se ktor. Pra wo i in sty tu cje w dzia³aniu, Wa r sza wa 2007

q To masz Grzegorz Gros se, In no wa cyj na go spo dar ka na pe ry fe riach? Wa r -
sza wa 2007

q To masz Ka Ÿ mie r czak (red.), Zmia na w spo³ecz no œci lo ka l nej, Wa r sza wa
2007

q Ja cek Ko cha no wicz, S³awo mir Man des, Mi ros³awa Ma ro dy (red.), Ku l tu ro -
we aspe kty trans fo r ma cji eko no mi cz nej, Wa r sza wa 2007

q Ewa Gie r ma no wska (red.), M³odzi nie pe³no spra w ni o so bie. Ro dzi na, edu -
ka cja, pra ca, Wa r sza wa 2007

q Ewa Gie r ma no wska (red.), M³odzi nie pe³no spra w ni. Akty wi za cja za wo do -
wa i nie ty po we fo r my za trud nie nia, Wa r sza wa 2007

q To masz Ka Ÿ mie r czak, Ma rek Ry m sza, Ka pi ta³ spo³ecz ny. Eko no mia
spo³ecz na, Wa r sza wa 2007

q Jó ze fi na Hryn kie wicz, Od rzu ce ni. Ana li za pro ce su umie sz cza nia dzie ci
w do mach dzie cka, Wa r sza wa 2006

q An na Kwak (red.), Z opie ki za stê pczej w do ros³e ¿y cie, Wa r sza wa 2006

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), EU Ac ce sion Pro spects for Tur key and Ukra i -
ne. De ba tes in New Me m ber Sta tes, Wa r sza wa 2006

qMa te usz B³asz czyk, Ja cek Sro ka (red.), Sie ci czy stru ktu ry? Dia log spo³ecz -
ny na po zio mie re gio na l nym, Wa r sza wa 2006

qMa rek Ry m sza (red.), Ela sty cz ny ry nek pra cy i bez pie cze ñ stwo so cja l ne,
Wa r sza wa 2005 

qMa g da le na Ar cze wska, Nie ty l ko jed na usta wa. Pra wo o or ga ni za cjach
po za rz¹do wych, Wa r sza wa 2005

q El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Ko re pe ty cje – sza ra stre fa edu ka cji, Wa r sza wa 2005

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), The Vi se grad Sta tes be twe en Schen gen and
Neig hbou r ho od, Wa r sza wa 2005

qMa r cin Wa le cki, Mo ney and Po li tics in Po land, Wa r sza wa 2005
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q Do mi nik An to no wicz, Uni we r sy tet przysz³oœci. Wy zwa nia i mo de le po li -
ty ki, Wa r sza wa 2005

qMa rio la Rac³aw - Mar ko wska (red.), Po moc dzie ciom i ro dzi nie w œro do wi -
sku lo ka l nym, Wa r sza wa 2005

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Piotr Ma ciej Ka czy ñ ski
(red.), Mo sty przez At lan tyk? Po sta wy Po la ków, Cze chów, S³owa ków
 wobec Sta nów Zjed no czo nych, Wa r sza wa 2005

qMa te usz Fa³ko wski, Ja cek Ku cha r czyk (red.), Oby wa te le Eu ro py. In te -
gra cja eu ro pe j ska w pol skim ¿y ciu pu b li cz nym, Wa r sza wa 2005

q To masz Grze gorz Gros se, Po li ty ka re gio na l na Unii Eu ro pe j skiej. Przy -
k³ad Gre cji, W³och, Ir lan dii i Pol ski. Wy da nie drugie, uzu pe³nio ne i roz -
sze rzo ne, Wa r sza wa 2004

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Œwia do moœæ eko no mi cz na spo³ecze ñ stwa
i wi ze ru nek bi z ne su, Wa r sza wa 2004

q Krzy sztof Ko na rze wski, Re fo r ma oœwia ty. Pod sta wa pro gra mo wa i wa run -
ki kszta³ce nia, Wa r sza wa 2004

qMa rek Ry m sza (red.), Re fo r my spo³ecz ne. Bi lans de ka dy, Wa r sza wa
2004

q Ele o no ra Zie li ñ ska (red.), Miê dzy naro do wy Try bu na³ Ka r ny. USA i UE:
dwa ró ¿ ne po dej œcia, Wa r sza wa 2004

q András Sajó, Fre e dom of Ex pres sion, Wa r sza wa 2004 [an gie l ska i ro sy j ska
wer sja jê zy ko wa]

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Neig hbou r ho od ac ross a Di vi de?, Wa r sza wa
2004

q To masz Grze gorz Gros se (red.), Pol ska wo bec no wej po li ty ki spó j no œci
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2004

q El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Anna Wi³ko mi r ska, Szko³y pu b li cz ne i nie pub li cz ne:
po rów na nie œro do wisk edu ka cy j nych, Wa r sza wa 2004

q Te o dor Bu len da, Ry szard Mu sid³owski (red.), Sy stem peni ten cja r ny i post -
peni ten cjar ny w Pol sce, Wa r sza wa 2003

q Piotr Ma zur kie wicz (red.), Ko œció³ ka to li cki w prze de dniu wej œcia Pol ski do 
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

q Anna Ti t kow (red.), Szkla ny su fit: ba rie ry i ogra ni cze nia ka rier ko biet,
Wa r sza wa 2003

q Kry sty na Igli cka (red.), In te gra cja czy dys kry mi na cja? Pol skie wy zwa nia
i dy le ma ty u pro gu wielo kultu ro wo œci, Wa r sza wa 2003
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q Kry sty na Igli cka (red.), Mi gra tion and Its Im pact on La bo ur Mar kets in Po -
land and Ukra i ne, Wa r sza wa 2003 [an gie l ska i ukra i ñ ska wer sja jê zy ko wa]

q To masz Ka Ÿ mie r czak, Ma rek Ry m sza (red.), W stro nê akty w nej po li ty ki
spo ³ecz nej, Wa r sza wa 2003

qMa rek Zu bik (red.), Za po bie ga nie kon fli kto wi in te re sów w III RP, Wa r sza -
wa 2003

qMa riusz Jan Rad³o, Wy zwa nie konku rency j no œci. Stra te gia Li z bo ñ ska
w po sze rzo nej Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

q Be a ta £aciak (red.), Dzie c ko we wspó³cze s nej ku l tu rze me dia l nej, Wa r sza -
wa 2003

q Ewa Gie r ma no wska, Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska, Spo³ecz no œci lo ka l ne
wo bec pro ble mu bez ro bo cia m³od zie ¿y, Wa r sza wa 2003

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Ob raz Pol ski i Po la ków w Eu ro pie, Wa r -
sza wa 2003

q To masz Grze gorz Gros se, Zmierzch de cen tra liza cji w Pol sce? Po li ty ka roz -
wo ju w wo je wó dztwach w kon te k œcie in te gra cji eu ro pe j skiej, Wa r sza wa
2003

q Ur szu la Ku r cze wska, Ma³go rza ta Molê da - Z dziech, Lob bing w Unii Eu ro -
pe j skiej, Wa r sza wa 2002

q Ja nusz Ha lik (red.), Sta rzy lu dzie w Pol sce. Spo³ecz ne i zdro wo t ne sku t ki
sta rze nia siê spo³ecze ñ stwa, Wa r sza wa 2002

q Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), Prze ciw ubó stwu i bez ro bo ciu: lo ka l ne ini cja -
ty wy oby wa te l skie, Wa r sza wa 2002

q Hen ryk Do ma ñ ski, Ubó stwo w spo³ecze ñ stwach post komu nisty cz nych,
War sza wa 2002

q Adam Zie li ñ ski, Ma rek Zu bik (red.), Przysz³oœæ pol skie go wy mia ru spra -
wied li wo œci, Wa r sza wa 2002

q Kry sty na Igli cka (red.), Mi gra cje po wro t ne Po la ków – po wro ty su kce su czy
roz cza ro wa nia?, Wa r sza wa 2002

q Bar ba ra Fa ty ga, Jo lan ta Ro ga la -Ob³êko wska, Sty le ¿y cia m³od zie ¿y a na r -
ko ty ki. Wy ni ki ba dañ em pi ry cz nych, Wa r sza wa 2002

qMa³go rza ta Fu sza ra (red.), Ko bie ty w Pol sce na prze³omie wie ków. Nowy
kon trakt p³ci?, Wa r sza wa 2002

q Ja cek Ku cha r czyk (red.), Eu ro pa – Ame ry ka. Trans at lan ty cki wy miar re -
form Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2002

qMa r cin Wa le cki (red.), Ku li sy fi nan so wa nia po li ty ki, Wa r sza wa 2002
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q Ochro na ucho dŸ ców w Pol sce, Wa r sza wa 2002 [wspó l nie z MSZ i UNHCR]

q Jan Barcz (red.), Czy zmie niaæ kon sty tu cjê? Ustro jowo- konsty tucyj ne aspek ty 
przyst¹pie nia Pol ski do UE, Wa r sza wa 2002

q Zmia ny w sy ste mie oœwia ty. Wy ni ki ba dañ em pi ry cz nych, Wa r sza wa 2002

q Ja nusz Bor ko wski, Jed no stka a ad mi ni stra cja pu b li cz na po re fo r mie ustro -
jo wej, Wa r sza wa 2001

qW³adys³aw Cza p li ñ ski, Anna Wy ro zu m ska, Sê dzia krajo wy wo bec pra wa
miê dzyna rodo we go, Wa r sza wa 2001

q Ry szard Chru œciak, Wi ktor Osia ty ñ ski, Two rze nie kon sty tu cji w Pol sce
w la tach 1989–1997, Wa r sza wa 2001

q Ju liusz Gar da wski, Zwi¹zki za wo do we na roz dro ¿u, Wa r sza wa 2001

q Bar ba ra G¹ciarz, W³od zi mierz Pa ñ ków, Dia log spo³ecz ny po pol sku – fi k cja 
czy szan sa?, Wa r sza wa 2001

q Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), Mie r ni ki i wska Ÿ ni ki w sy ste mie ochro ny zdro -
wia, Wa r sza wa 2001

q Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), De cen tra liza cja za dañ spo³ecz nych pa ñ stwa,
Wa r sza wa 2001

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, An drzej Ro s ner, Je rzy Wi l kin (red.), Przysz³oœæ
wsi pol skiej. Wi zje, stra te gie, kon ce pcje, Wa r sza wa 2001

q Krzy sztof Ko na rze wski (red.), Szko l ni c two w pie r wszym roku re fo r my sy -
ste mu oœwia ty, Wa r sza wa 2001

q An to ni na Ostro wska, Oso by nie pe³no spra w ne w Pol sce w la tach dzie wiêæ -
dzie si¹tych, Wa r sza wa 2001

q Ewa Pop³awska (red.), Kon sty tu cja dla roz sze rzaj¹cej siê Eu ro py, Wa r sza -
wa 2001

qMa rek Ry m sza (red.), Sa mo t ne ma cie rzy ñ stwo i po li ty ka spo³ecz na, Wa r -
sza wa 2001

q Jan Wi da cki, Ma rek M¹czy ñ ski, Ja ni na Cza p ska, Lo cal Com mu ni ty, Pu b lic
Se cu ri ty. Cen tral and Ea stern Co un tries un der Trans fo r ma tion, Wa r sza wa
2001

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Kon sty tucy j ne pod sta wy sy ste mu pra wa,
War sza wa 2001

q An drzej Zoll (red.), Ra cjo na l na re fo r ma pra wa ka r ne go, Wa r sza wa 2001

q Pol ska dro ga do Schen gen. Opi nie eks per tów, Wa r sza wa 2001

q Kate Han sen Bundt, No r we gia mówi „nie”, Wa r sza wa 2000
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q Ch³op, ro l nik, fa r mer? Przyst¹pie nie Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej – nad zie je
i oba wy pol skiej wsi, Wa r sza wa 2000

q Ja ni na Cza p ska, Bez pie cze ñ stwo lo ka l ne. Spo³ecz ny kon tekst pre wen cji kry -
mi na l nej, Wa r sza wa 2000

q Hen ryk Do ma ñ ski, Hie ra r chie i ba rie ry spo³ecz ne w la tach dzie wiê æ dzie -
si¹tych, Wa r sza wa 2000

qMi ros³aw Gra nat (red.), Or ga ni za cje po zarz¹dowe w Pol sce. Pod sta wy
praw no- fi nan so we, Wa r sza wa 2000

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Con sti tu tio nal Cu l tu res, Wa r sza wa 2000

q To masz Grze gorz Gros se, Po li ty ka re gio na l na Unii Eu ro pe j skiej i jej
wp³yw na roz wój go spo da r czy. Przyk³ad Gre cji, W³och, Ir lan dii i wnio ski
dla Pol ski, Wa r sza wa 2000

q Ja cek Klich (red.), Nad zie ja ryn ku pra cy. Ma³e i œred nie przed siê bio r stwa
w go spo da r ce, Wa r sza wa 2000

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Czte ry re fo r my – od kon ce pcji do re a li za -
cji, Wa r sza wa 2000

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), The Se cond Wave of Po lish Re forms, Wa r -
sza wa 2000

qMark Le o nard, Spo sób na Eu ro pê. Po miê dzy fede ra li z mem a Eu rop¹ na ro -
dów, Wa r sza wa 2000

q Be a ta £aciak, Ja cek Ku r cze wski (red.), Ko ru p cja w ¿y ciu spo³ecz nym, War -
sza wa 2000

qMa r cin Wa le cki (red.), Fi nan so wa nie po li ty ki. Wy bo ry, pie ni¹dze, pa r tie po -
li tycz ne, Wa r sza wa 2000

Eks per ty zy, ra po r ty z ba dañ, re ko men da cje

q To masz Grzegorz Gros se, Nowa po li ty ka spó j no œci: Wy bra ne nu r ty de ba ty
eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2008

q Piotr Szu ka l ski (red.), To idzie sta roœæ. Po sta wy osób w wie ku przed emery -
ta l nym. Ra port z ba dañ, Wa r sza wa 2008

q Ewa K. Siel lawa- Kol bo wska (red.), Ag nie sz ka £ada, Ja ros³aw Æwie k-Ka r -
po wicz, Edu ka cja oby wa te l ska w Nie mczech i Pol sce. Ra port z ba dañ, Wa r -
sza wa 2008

q Be a ta Ocie p ka, Ag nie sz ka £ada, Ja ros³aw Æwie k-Ka r po wicz, Po li ty ka eu ro -
pe j ska Wa r sza wy i Be r li na w pra sie nie mie c kiej i pol skiej, Wa r sza wa 2008
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q Grze gorz Ma ko wski (red.), U pro gu zmian. Piêæ lat usta wy o dzia³al no œci
po ¿y t ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie, Wa r sza wa 2008

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Ja ros³aw Zbie ra nek (red.),
De mo kra cja w Pol sce 2005–2007, Wa r sza wa 2007

q Ja cek Ku cha r czyk, Piotr Ka Ÿ mier kie wicz, Le a r ning from ex pe rien ce
of West Eu ro pe an think thanks: a stu dy in think tank ma na ge ment, Wa r -
sza wa 2007

q To masz Grze gorz Gros se (red.), Za po bie ga nie ko ru pcji w wy ko rzy sta niu
fun du szy uni j nych, Wa r sza wa 2007 

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz, The Po lish Ex pe rien ce in Con trol ling Il le gal Mi gra -
tion. Les sons for EU Can di da tes and Nei g h bo urs, Wa r sza wa 2007

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Emi gro waæ i wra caæ. Mi gra cje za ro b ko we
Po la ków a po li ty ka pa ñ stwa, Wa r sza wa 2007

q Jen ni fer El rick, Ju sty na Fre lak, Pawe³ Hut, Pol ska i Nie mcy wo bec ro da ków 
na Wscho dzie. Po len und De ut s chland gegenüber ihren Dia spo ras im
Osten, Wa r sza wa 2006

qMa te usz Fa³ko wski, Ag nie sz ka Po pko, Po la cy i Nie mcy. Wza je m ny wi ze ru -
nek po roz sze rze niu Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2006

qMi cha³ Wa r cha la, Les Po lo na is et les Français. Leur ima ge re ci pro que
apres l’adhesion a UE, Wa r sza wa 2006

qMi cha³ Wa r cha la, Po la cy i Fran cu zi. Wza je m ny wi ze ru nek po roz sze rze niu
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2006

q Ja ros³aw Æwie k-Ka r po wicz, Piotr Ma ciej Ka czy ñ ski, As si sting Ne go tia ted
Trans ition to De mo c ra cy. Les sons from Po land 1980–1999, Wa r sza wa
2006

q Kon sty tu cja RP a cz³on ko stwo Pol ski w Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2006

qMa te usz Fa³ko wski, Ag nie sz ka Po pko (red.), Po len und De ut s che Ge gen -
sei ti ge Wahr ne h mun gen nach der Oste rwe i te rung der Europäischen Union, 
Wa r sza wa 2006

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Ja ros³aw Zbie ra nek (red.),
Akty w ny oby wa tel, no wo cze s ny sy stem wy bo r czy, Wa r sza wa 2006

q Ewa Ba r t nik, Krzy sztof Ko na rze wski, Ali na Kowa l czy ko wa, Zbi g niew
Ma r ci niak, To masz Me r ta, Pod sta wa pro gra mo wa kszta³ce nia ogó l ne go.
Pro jekt, War sza wa 2005

q Od pola do sto³u. Eu ro pe j skie do œwia d cze nia we wdra ¿a niu uni j nych wy -
mo gów wete ryna ry j nych i bez pie cze ñ stwa ¿y w no œci, Wa r sza wa 2005
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q Bar ba ra Fedy szak- Radzie jo wska, Pro ces demar gina li za cji pol skiej wsi,
Wa r sza wa 2005

q Jo an na Ko r czy ñ ska, wspó³pra ca Ma ciej Du sz czyk, Zapo trze bo wa nie na
pra cê cu dzo zie m ców w Pol sce, Wa r sza wa 2005

q To masz Grze gorz Gros se (red.), Ana li za mo ¿ li wo œci wpro wa dze nia re gio -
nal ne go sy ste mu zarz¹dza nia fun du sza mi re gio nal ny mi UE w Pol sce w la -
tach 2007–2013, Wa r sza wa 2005

q Anna Wi³ko mi r ska, Oce na kszta³ce nia na uczy cie li w Pol sce, Wa r sza wa 2005

q Ro man Do la ta, Bar ba ra Mu ra wska, El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Wspa r cie roz wo ju
za wo do we go a po trze by na uczy cie li w tym za kre sie, Wa r sza wa 2005

q An drzej Ole cho wski, Pol ska agen da w Eu ro pie, Wa r sza wa 2005

q Pol ska po li ty ka eu ro pe j ska: cele i mo ¿ li wo œci, Wa r sza wa 2005

qMa te usz Fa³ko wski, Ka i -O laf Lang, Wspó l ne za da nie. Pol ska, Nie mcy
i Ukra i na w prze ob ra ¿aj¹cej siê Eu ro pie. Ge me in sa me Au f ga be. De ut s ch -
land, Po len und die Ukra i ne im sich wan de len Eu ro pa, Wa r sza wa 2004

q Pol ska sce na po li ty cz na w 2004 r. kon ty nu a cja czy zmia na?, Wa r sza wa
2004

qMa te usz Fa³ko wski (red.), Pie r wsze kro ki w Unii. Po li ty ka Pol ski w pra sie
eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2004

q Ewa Gie r ma no wska, Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska (red.), Ab sen cja cho ro -
bo wa w Pol sce, Wa r sza wa 2004

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Se cu ring Ame ri ca and Eu ro pe, Wa r sza wa 2004

q To masz Grze gorz Gros se (red.), Po land and the New EU Co he sion Po li cy,
Wa r sza wa 2004 

qMa³go rza ta ¯ytko (red.), Ma³e dzie c ko w sy ste mie opie ki spo³ecz nej i edu -
ka cji, Wa r sza wa 2004 

q Ro man Do la ta, El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Anna Wi³ko mi r ska, Re fo r ma eg za mi -
nu ma tu ral ne go – oce ny i re ko men da cje, Wa r sza wa 2004

qMa rek Ry m sza (red.), Wspó³pra ca se kto ra oby wate l skie go z ad mi ni -
stracj¹ pu bliczn¹, Wa r sza wa 2004

q Krzy sztof Ko na rze wski, Kszta³ce nie i wy cho wa nie w szko³ach pod sta wo -
wych i gi mna zjum w roku szko l nym 2002/2003, Wa r sza wa 2004 

q Ry szard Her but, Ja cek Sro ka, Piotr Sula, Dia log spo³ecz ny na po zio mie re -
gio na l nym, Wa r sza wa 2004 

qMa rio la Rac³aw - Mar ko wska, S³awo mir Le gat (red.), Opie ka za stê pcza nad
dzie c kiem, Wa r sza wa 2004 
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q Bar ba ra Mu ra wska, Se gre ga cje na pro gu szko³y pod sta wo wej, Wa r sza wa
2004

q Kry sty na Ka mi ñ ska, Sa morz¹dy lo ka l ne wo bec obo wi¹zku wdra ¿a nia edu -
kacy j ne go sze œcio la t ków, Wa r sza wa 2004

q Ar tur No wa k - Far, Ar ka diusz Mi cho ñ ski, Krajo wa ad mi ni stra cja w uni j nym 
pro ce sie po dej mo wa nia de cy zji, Wa r sza wa 2004

q Jan Barcz (red.), Ustro jo we aspe kty cz³on ko stwa Pol ski w Unii Eu ro pe j skiej,
War sza wa 2004

q Te o dor Bu len da, Ry szard Mu sid³owski (red.), Po stê po wa nie z wiê Ÿ nia mi
w la tach 1989–2002, Wa r sza wa 2003

q Krzy sztof Pan ko wski, Pa r la ment Eu ro pe j ski, Wa r sza wa 2003 [pol ska i an -
gie l ska wer sja  jêzykowa]

q Jan Barcz, Ce za ry Mik, Ar tur No wa k - Far, Oce na tra kta tu kon sty tucy jne go:
wy zwa nia dla Pol ski, Wa r sza wa 2003 

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Tu r ning Thre ats into Oppo r tu ni ties, Wa r sza -
wa 2003

q To masz Szlen dak, Za nie dba na pia sko w ni ca. Sty le wy cho wa nia ma³ych
dzie ci a pro blem nie rów no œci i szans edu ka cy j nych, Wa r sza wa 2003 

q Kry sty na Igli cka, Piotr Ka Ÿ mier kie wicz, Mo ni ka Ma zur - Ra fa³, Zarz¹dza -
nie mi gracj¹. Przy pa dek i do œwia d cze nia Pol ski w od nie sie niu do dy re k tyw
 Komisji Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003 [pu b li ka cja wy da na wspó l nie z Cen -
trum Sto sun ków Miê dzyna ro do wych]

qMi ros³aw Gre wi ñ ski, Eu ro pe j ski Fun dusz Spo³ecz ny w Sa kso nii. Wnio ski
dla Pol ski, Wa r sza wa 2003

q Przed re fe ren dum eu ro pe j skim – ab sen cja, sprze ciw, po pa r cie, Wa r sza wa
2003

q Zbi g niew Dr¹g, Krzy sztof Go r lach, Zy g munt Se rê ga, M³ode po ko le nie wsi
III RP. Aspi ra cje w przed dzieñ in te gra cji z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2003

q To masz Schi ma nek, Wy bra ne aspe kty bez zwro t nej po mo cy za gra ni cz nej
dla Pol ski, Wa r sza wa 2003

qMa r ta Za ho r ska (red.), Edu ka cja przed szko l na w Pol sce – za gro ¿e nia
i szan se, Wa r sza wa 2003

q Ja kub Bie r nat, Ka ta rzy na Gmaj, Ma³go rza ta Wo kacz, Nie ty l ko wizy.
Ob wód Kali nin gra dz ki a roz sze rze nie UE, Wa r sza wa 2003

qMa rzen na Gu z - Vet ter, Szan se i za gro ¿e nia pol sko- nie miec kiego po gra ni cza
w per spe kty wie przyst¹pie nia Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003
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q Han na Bo jar, Jo an na Ku r cze wska, Kon se k wen cje wpro wa dze nia uk³adu
z Schen gen – wy ni ki ba dañ spo³ecz no œci po gra ni cza wschod nie go, Wa r sza -
wa 2002

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Mie sz ka ñ cy wsi o in te gra cji eu ro pe j skiej:
opi nie, wie dza, poin for mo wa nie, Wa r sza wa 2002

qMa riusz Jan Rad³o, Stra te gia Li z bo ñ ska Unii Eu ro pe j skiej. Kon klu zje dla
Pol ski, Wa r sza wa 2002

q Be a ta Ro gu ska, Mi cha³ Strze sze wski, Zain tere so wa nie spo³ecz ne, wie dza
i poin for mo wa nie o in te gra cji Pol ski z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2002

q El ¿ bie ta Tar ko wska, Ka ta rzy na Ko rze nie wska, M³od zie¿ z da w nych
PGR-ów, Wa r sza wa 2002

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Przysz³oœæ pol skiej sce ny po li ty cz nej po
wy bo rach par la men tar nych 2001, Wa r sza wa 2002

qMi cha³ Wa r cha la (red.), Wi ze ru nek Pol ski w pra sie kra jów Unii Eu ro pe j -
skiej, Wa r sza wa 2002

q Ire na Bo ru ta, Stra te gie za trud nie nia or ga ni za cji miê dzyna ro do wych: UE,
MOP, OECD, Wa r sza wa 2002

q Xy me na Do li ñ ska, Ma te usz Fa³ko wski, Pol ska – Nie mcy. Wza je m ny wi ze -
ru nek w okre sie roz sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2001

qMa rzen na Gu z - Vet ter, Pha re 2000 dla Pol ski Wschod niej i Œl¹ska. Oce na
przy go to wa nia ad mi ni stra cji, Wa r sza wa 2001

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Po la cy wo bec wie l kiej zmia ny. In te gra cja
z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2001 

q Jo an na Ko nie cz na, Pol ska – Ukra i na. Wza je m ny wi ze ru nek, Wa r sza wa 2001

q El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Ma r ta Za ho r ska, Spo³ecz ne nie rów no œci edu ka cy j ne.
Stu dium sze œciu gmin, Wa r sza wa 2001

q Be a ta Ro gu ska, Ja cek Ku cha r czyk, Wy bo ry par la men tar ne 2001 a in te gra -
cja Pol ski z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2001

qMi ros³aw Stec (red.), Re fo r ma ad mi ni stra cji pu b li cz nej 1999 – do ko na nia
i dy le ma ty, Wa r sza wa 2001

qMi cha³ Wa r cha la, Pol ska – Fran cja. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz sze -
rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2001

qMa rek Zu bik (red.), Nie do sta t ki wy mia ru spra wied li wo œci, Wa r sza wa
2001

qWspó l na Eu ro pa. G³os pol skich po zarz¹do wych oœro d ków ana li ty cz nych,
Wa r sza wa 2001
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q Xy me na Do li ñ ska, Mi cha³ Wa r cha la (red.), Ob raz Pol ski w pra sie kra jów
cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej (ra po r ty kwa r ta l ne), Wa r sza wa 2000

qMa ciej Du sz czyk, Do ro ta Po przê cki, Roz sze rze nie Unii Eu ro pe j skiej
w opi nii zwi¹zków za wo do wych oraz or ga ni za cji pra co da w ców, Wa r sza -
wa 2000

q Ja nusz Grze lak, Do mi ni ka Ma i son, Gra ¿y na W¹so wi cz- Ki ry³o, Ku l tu ra
nego cja cy j na Po la ków w kon te k œcie in te gra cji z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza -
wa 2000

q Da riusz Ry szard Ki jo wski (red.), Dwu in stan cyj ne s¹do wni c two admi ni -
stra cyj ne, Wa r sza wa 2000

q Adam Mie l cza rek, Ma³go rza ta Si ko r ska, Pol ska – Hi sz pa nia, Pol ska – Szwe -
cja. Wza je m ne wi ze run ki w okre sie roz sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza -
wa 2000

q Prze mys³aw Mie l cza rek, Przed siê bio r cy o szan sach i za gro ¿e niach dla
 sektora ma³ych i œred nich przed siê biorstw, Wa r sza wa 2000

qMa³go rza ta Si ko r ska, Pol ska – Au stria. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz -
sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2000

q Ja d wi ga Sta ni sz kis, Post komu nisty cz ne pa ñ stwo: w po szu ki wa niu to ¿ sa mo -
œci, Wa r sza wa 2000

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Odpo wie dzia l noœæ w³adzy pu b li cz nej za
wyrz¹dzon¹ szko dê w œwie t le ar ty ku³u 77 ustêp 1 Kon sty tu cji Rze czypo spo -
li tej Pol skiej, Wa r sza wa 2000

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Mo del ustro jo wy pro ku ra tu ry. Dys ku sja
nad pro je ktem Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci z dnia 15 ma r ca 1999 roku,
Wa r sza wa 2000

q Ja nusz Za le ski (red.), Efe kty w ne me to dy zarz¹dza nia w ad mi ni stra cji pu b licz -
nej, Wa r sza wa 2000

„Trze ci Se ktor”
Kwa r ta l nik o pro ble ma ty ce spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go

q „Trze ci Se ktor” nr 17 – lato 2009. Edu ka cja oby wa te l ska

q „Trze ci Se ktor” nr 16 – wio s na 2009. In te gra cja i akty wi za cja. Or ga ni za cje
po zarz¹dowe wo bec osób nie pe³no spra w nych

q „Trze ci Se ktor” nr 15 – zima 2008. Se ktor oby wa te l ski a Ko œció³

q „Trze ci Se ktor” nr 14 – je sieñ 2008. Me dia a or ga ni za cje po zarz¹dowe

q „Trze ci Se ktor” nr 13 – lato 2008. Po li ty cz nie i oby wa te l sko. Po li ty ka a or -
ga ni za cje po zarz¹dowe
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q „Trze ci Se ktor” nr 12 – zima 2007/wio s na 2008. Do cho do wo i u¿y te cz nie.
Bi z nes a or ga ni za cje po zarz¹dowe

q „Trze ci Se ktor” nr 11 – je sieñ/zima 2007. Do œwia d cze nie i przysz³oœæ or ga ni -
za cji po zarz¹do wych w Pol sce

q „Trze ci Se ktor” nr 10 – la to 2007. Par t ne r stwo or ga ni za cji po zarz¹do wych.
Nie mcy i Pol ska

q „Trze ci Se ktor” nr 9 – wio s na 2007. Eko no mia spo³ecz na

q „Trze ci Se ktor” nr 8 – zima 2006. De ba ta o or ga ni za cjach po zarz¹do wych

q „Trze ci Se ktor” nr 7 – je sieñ 2006. Fi nan se or ga ni za cji po zarz¹do wych

q „Trze ci Se ktor” nr 6 – lato 2006. Rze cz ni c two i lob bing or ga ni za cji po za -
rz¹do wych

q „Trze ci Se ktor” nr 5 – wio s na 2006. Wi ze ru nek or ga ni za cji po zarz¹do wych

q „Trze ci Se ktor” nr 4 – je sieñ 2005/zi ma 2006. Za trud nie nie i wo lon ta riat
w or ga ni za cjach po zarz¹do wych

q „Trze ci Se ktor” nr 3 – lato 2005. Par t ne r stwo czy kon ku ren cja?

q „Trze ci Se ktor” nr 2 – wio s na 2005. Eko no mia spo³ecz na

q „Trze ci Se ktor” nr 1 – je sieñ/zima 2004. Po da t ki

Kwa r ta l nik do stê p ny rów nie¿ w pre nu me ra cie pó³ro cz nej i ro cz nej.

Zamó wien ia na wy dawn ictwa
In styt utu Spraw Pu bliczn ych przyj muje:

Fun dac ja In styt ut Spraw Pu bliczn ych
tel. 022 55 64 299, fax 022 55 64 262

e-mail: pu blik acje@isp.org.pl
www.isp.org.pl/ksie garn ia
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