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Streszczenie
Celem artykułu jest analiza zmian wprowadzonych do polskiego prawa wyborczego w za-
kresie kampanii wyborczej i agitacji wyborczej na podstawie ustawy z 11 stycznia 2018r. 
nowelizującej Kodeks wyborczy. Przeprowadzona analiza, poza omówieniem nowych re-
gulacji, obejmuje również próbę ich oceny z perspektywy standardów konstytucyjnych 
i międzynarodowych, a także wskazanie części z tych spraw, których nowelizacja nie ob-
jęła, a których potrzeba uregulowania wynika z problemów praktyki wyborczej w Polsce. 
Szczegółowe uwagi dotyczą trzech powiązanych ze sobą funkcjonalnie zakresów tematycz-
nych wydzielonych na potrzeby analizy, tj. kampanii wyborczej, agitacji wyborczej oraz 
nowych regulacji dotyczących finansowania komitetów wyborczych w trakcie kampanii.

1 Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. E-mail: wojciech.mojski@
poczta.umcs.lublin.pl.

2 Artykuł jest zmodyfikowaną wersją referetu wygłoszonego na zorganizowanej przez 
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwową Komisję Wyborczą oraz Krajowe Biuro Wy-
borcze Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt.: Prawo wyborcze do organów 
samorządu terytorialnego po nowelizacji z 2018 r., która odbyła się w Poznaniu 23 maja 2018 r.
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Summary

Amendments to the Election Code in 2018 in the area 
of election campaign and election agitation

The aim of the article is to analyze the changes introduced to the Polish electoral law in 
the scope of the election campaign and agitation campaign based on the act of 11 Janu-
ary 2018 amending the Election Code. The conducted analysis, apart from discussing the 
new regulations, also includes an attempt to assess them from the perspective of consti-
tutional and international standards, as well as indicating some of those matters which 
the amendment did not cover and which should be regulated beacause of the problems 
of electoral practice in Poland. The detailed remarks concern three functionally relat-
ed thematic areas separated for the purposes of the analysis, i.e. election campaign, ag-
itation campaign and new regulations regarding the financing of election committees 
during the campaign.

*

I.

Obowiązująca w Polsce Konstytucja z 2 kwietnia 1997r.3 nie zawiera szcze-
gółowych przepisów, które odnosiłyby się wprost do kampanii wybor-
czej i agitacji wyborczej, pozostawiając tym samym ustawodawcy dosyć 
szeroki zakres swobody regulacyjnej. Pośrednie ramy konstytucyjne dla 
tych instytucji wynikają jednak z bardziej ogólnych norm ustawy zasad-
niczej, co oznacza, że swoboda ta nie ma jednak charakteru absolutne-
go. Wiążąca jest bowiem konieczność respektowania właściwych dla obu 
instytucji norm szczegółowych wynikających w szczególności z zasady 
demokratycznego państwa prawnego z art. 2 Konstytucji i z zasady plu-
ralizmu politycznego z art. 11 Konstytucji, z zasad ogólnych prawa wy-
borczego z art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 2, art. 127 oraz z art. 169 ust. 2 Kon-
stytucji, jak też z niektórych przepisów dotyczących uprawnień jednostki, 
w tym przede wszystkim z gwarantującego wolność wypowiedzi art. 54 

3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
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ust. 1 Konstytucji4. Ponadto obie instytucje posiadają swoje normatyw-
ne umocowanie w wiążących Polskę aktach prawa międzynarodowego, 
w tym w art. 3 Protokołu Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności z 20 marca 1952 r.5 i w art. 19 Międzynarodo-
wego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.6 Wyraźnie wspo-
mniano o nich również w niewiążących formalnie zaleceniach zawartych 
w Kodeksie Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych, przyjętych przez 
Komisję Wenecką na 52. Sesji w Wenecji 18–19 października 2002 r.7 Pra-
wodawca określając szczegółowo kształt normatywny kampanii wybor-
czej i agitacji wyborczej jest zatem zobligowany do uwzględniania wska-
zanych norm ustawy zasadniczej i nadrzędnych względem ustawy norm 
aktów prawa międzynarodowego, mając zarazem pełną możliwość za-
stosowania się również do wskazanych zaleceń wynikających z między-
narodowego soft law. Jak się jednak wydaje, a co ma na celu udowodnić 
poniższa analiza, nie uczynił tego jednak wprowadzając w 2018 r. zmia-
ny między innymi do Kodeksu wyborczego8 (dalej również jako: k.wyb., 
Kodeks) na podstawie ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funk-
cjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych9 (dalej: usta-
wa nowelizująca, nowelizacja).

II.

Na wstępie analizy znowelizowanych regulacji kodeksowych dotyczących 
kampanii wyborczej należy przede wszystkim zauważyć, że nowelizacja, 
podobnie jak wersja pierwotna Kodeksu, nie wprowadza definicji legalnej 
kampanii wyborczej. Kodeks nadal w tym kontekście ogranicza się jedynie 

4 Por. A. Rakowska-Trela, Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce, Łódź 
2015, s. 62–84.

5 Dz.U. 1995, Nr 36, poz. 175.
6 Dz.U. 1977, Nr 38, poz. 167.
7 Https://bisnetus.files.wordpress.com/2016/03/Kodeks_dobrej_praktyki_w_spra-

wach_wyborczych.pdf (15.07.2018).
8 T.j. Dz.U. 2018, poz. 754.
9 Dz.U. poz. 130.
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do określenia ram czasowych tego szczególnego etapu wyborczego. Zgodnie 
z art. 104 k.wyb. kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia aktu 
właściwego organu o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godzi-
ny przed dniem głosowania. Ponieważ datę zarządzenia wyborów parlamen-
tarnych oraz prezydenckich, a także ramy czasowe dnia głosowania, okre-
ślają normy konstytucyjne (odpowiednio art. 98 ust. 2 i 5 oraz art. 128 ust. 2 
Konstytucji), niemożliwe jest odmienne uregulowanie tej kwestii w ustawie. 
Oznacza to, że początek kampanii wyborczej przed tymi wyborami wynika 
wprost z przepisów ustawy zasadniczej, a ustawodawca zwykły może okre-
ślić wyłącznie datę zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz 
wyborów samorządowych, określając w ten sposób również datę początko-
wą kampanii wyborczej10.

Konstytucja nie stoi zarazem co do zasady na przeszkodzie uregulowaniu 
działań agitacyjnych podejmowanych przed formalnym początkiem kampa-
nii wyborczej, a więc w ramach tzw. „prekampanii”11. Mimo jednak występo-
wania w praktyce takich działań, przybierających de facto formę agitacji wy-
borczej, na co kilkakrotnie zwracała uwagę w swoich wystąpieniach choćby 
Państwowa Komisja Wyborcza12, nowelizacja nie wprowadziła stosownych 

10 Właśnie w odniesieniu do tych ostatnich wyborów skorzystano z tej możliwości 
dokonując zmiany art. 371 k.wyb. Pierwotnie przepis ten zakładał, że wybory do rad samo-
rządowych zarządzał w drodze rozporządzenia Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii 
Państwowej Komisji Wyborczej (dalej również jako: PKW), nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie 
później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad, wyznaczając datę wyborów na ostatni 
dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji tych rad. Po nowelizacji przepis nadal 
stanowi, że wybory do rad zarządza w drodze rozporządzenia premier po zasięgnięciu opinii 
PKW, jednak obecnie datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający 
nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad. Ponadto 
zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 371 § 2 k.wyb. rozporządzenie podaje się niezwłocznie 
do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nie później 
niż w terminie 2 dni od dnia zarządzenia wyborów, wobec poprzedniej reguły, która zakładała 
publikację rozporządzenia najpóźniej w terminie 80 dniu przed dniem wyborów. Według 
nowych przepisów najbliższe wybory samorządowe w 2018 r. powinny się odbyć pomiędzy 17 
października a 9 listopada, tj. 21października, 28 października albo 4 listopada. Z kolei rozpo-
rządzenie Prezesa Rady Ministrów powinno zostać wydane pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia.

11 Zob. szerzej P. Bała, Problematyka prekampanii w wyborach samorządowych na szczeblu 
gminy, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 3, s. 57–66.

12 Zob. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 20 czerwca 2012 r. o realizacji 
przepisów Kodeksu wyborczego oraz Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z 7 maja 
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przepisów w tej kwestii. Problem ten jest jednak również niejednoznacznie 
postrzegany i oceniany w doktrynie13, co w pewnej mierze tłumaczy również 
zaniechanie ustawodawcy. Głównie z uwagi na trudności w ustaleniu granic 
pomiędzy agitacją wyborczą a szerszą zakresowo generalną agitacją politycz-
ną, do której choćby partie polityczne mają konstytucyjne prawo wynikające 
z art. 11 ust. 1 w zw. z art. 54 ust. 1 Konstytucji14, trudne jest klarowne ure-
gulowanie tej sprawy. Podobnie niejednoznaczne oceny dotyczące instytucji 
obowiązujących po zakończeniu kampanii wyborczej, tj. ciszy wyborczej i ci-
szy sondażowej15, również jak się wydaje powstrzymały ustawodawcę przed 
zmianami w tej mierze. Także w odniesieniu do tych instytucji praktyka ich 
stosowania wywołuje jednak coraz więcej wątpliwości i w przyszłości warto 
jednak rozważyć zmianę ich kształtu normatywnego.

Nowelizacja nie wprowadziła jednak również żadnych zmian w zakresie 
kampanii wyborczej w programach nadawców radiowych i telewizyjnych, 
w tym w szczególności w odniesieniu do nadawców publicznych, co należy 
ocenić jednoznacznie krytycznie. Przepisy rozdziału 13 Kodeksu nie formu-
łują zatem nadal stanowiącej standard europejski zasady bezstronności me-
diów publicznych w czasie kampanii wyborczej. Do poruszanej tutaj kwestii 
odnosi się pośrednio wyrok Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK) z 20 lip-
ca 2011 r., sygn. K 9/11, w którym uznano między innymi, że zakaz umiesz-
czania w trakcie kampanii wyborczej wielkoformatowych plakatów oraz 
rozpowszechniania odpłatnie ogłoszeń wyborczych w programach telewi-
zyjnych i radiowych nie spełnia kryteriów zasady proporcjonalności ogra-
niczeń wolności wypowiedzi16. W uzasadnieniu tego wyroku TK wskazał 
w szczególności, że „Niepozbawiony racji jest przy tym argument, że tego ro-
dzaju ograniczenia, zwłaszcza dotyczące tzw. spotów wyborczych – telewi-
zyjnych, radiowych, mogą prowadzić do uzyskania przewagi nad opozycją 

2018r. w sprawach podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem 
kampanii wyborczej.

13 Zob. A. Rakowska-Trela, Kampania wyborcza..., s. 105–116.
14 Por. K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz,F. Rymarz, Kodeks wybor-

czy. Komentarz, LEX 2014.
15 Zob. A. Rakowska-Trela, Kampania wyborcza..., s. 116–138 oraz 312–322.
16 OTK ZU 2011, nr 6A, poz. 61. Syntezę uzasadnienia w tej sprawie opublikowano 

również w A. Frydrych, M. Sobczyk, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach 
wyborczych, Toruń 2011, s. 131–135.
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parlamentarną i pozaparlamentarną w mediach elektronicznych przez par-
tie będące przy władzy, bo partie rządzące mają na co dzień wiele okazji, aby 
przedstawiać w mediach, bezpłatnie, swoje dokonania i zamierzenia za po-
średnictwem swych członków czy zwolenników reprezentujących różne orga-
ny i agendy państwowe. Ograniczenia te nie wytrzymują testu proporcjonal-
ności na podstawie art. 31 ust. 3 Konstytucji”. Z tego fragmentu uzasadnienia 
wynika pośrednio, że tworząc regulacje wyborcze należy zachować równość 
szans w zakresie dostępu do różnych form przekazu treści wyborczych, w tym 
za pośrednictwem przekazów medialnych, co w konsekwencji prowadzi rów-
nież do wniosku, że z uwagi na swoją pozycję i rolę, w szczególności media 
publiczne powinny wystrzegać się stronniczości w relacjonowaniu przebiegu 
kampanii wyborczej. Również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wskazuje 
w tym kontekście, że najważniejszym zadaniem wszystkich mediów, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych, w trakcie kampanii wyborczej jest przekazy-
wanie wiadomości prawdziwych17. Z kolei Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka nie formułuje co prawda wyraźnych pozytywnych obowiązków pań-
stwa w zakresie regulacji art. 3 protokołu nr 1 do Konwencji odnośnie do roli 
mediów publicznych w trakcie kampanii wyborczej18, ale zasada bezstronno-
ści mediów publicznych wyrażana jest jednak wprost w „strasburskim mięk-
kim prawie międzynarodowym”, w tym w Zaleceniach CM/Rec(2007)15 Ko-
mitetu Ministrów dla państw członkowskich Rady Europy w sprawie działań 
dotyczących relacjonowania kampanii wyborczych w mediach19 oraz w Ko-
deksie Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych20.

17 Por. M. Miżejewski, Prawne gwarancje dostępu polityków do mediów publicznych w Polsce, 
„Studia Socialia Cracoviensia” 2015, nr 1 (12), s. 107–119.

18 Zob. J.-F. Akandji-Kombe, Positive Obligations Under the European Convention on Human 
Rights. A Guide to the Implementation of the European Convention on Human Rights, s. 48–50, 
https://rm.coe.int/168007ff4d (15.06.2018).

19 „Państwa członkowskie powinny podejmować działania mające zapewnić, że media 
należące do państwa w trakcie relacjonowania kampanii wyborczych działają w sposób uczciwy, 
wyważony i bezstronny, nie dyskryminując ani nie wspierając określonej partii politycznej 
lub kandydata”.

20 „3.1. a) Władze państwowe muszą przestrzegać obowiązku przestrzegania neutral-
ności. W szczególności, dotyczy to: 1. mediów [...] c) W przypadku naruszenia obowiązku 
neutralności oraz naruszenia swobody wyborców do kształtowania swej opinii – winny być 
nałożone sankcje”.
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Mimo powyższych wskazań obecna regulacja zasady bezstronności me-
diów publicznych w trakcie kampanii wyborczej na poziomie ustawowym 
znajduje w Polsce jedynie pośrednie odzwierciedlenie w ustawie z 29 grud-
nia 1992 r. o radiofonii i telewizji21. Ustawa ta w art. 21 ust. 1 i 2 zakłada ge-
neralnie, że publiczna radiofonia i telewizja realizując misję publiczną, zobli-
gowana jest do przestrzegania zasad pluralizmu, bezstronności, wyważenia 
i niezależności przekazu, a programy i inne usługi publicznej radiofonii i te-
lewizji powinny między innymi rzetelnie ukazywać całą różnorodność wy-
darzeń i zjawisk w kraju i za granicą, a także sprzyjać swobodnemu kształ-
towaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej22. 
Jednocześnie z art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy wynika, że podmiotom uczestni-
czącym w wyborach przeprowadzanych w Polsce zapewnia się możliwość 
rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznej radiofo-
nii i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Tymi przepi-
sami są przede wszystkim przepisy rozdziału 13 Kodeksu wyborczego oraz 
na podstawie art. 121 k.wyb. inne przepisy szczególne Kodeksu.

Praktyka co najmniej wątpliwego przestrzegania generalnej ustawowej za-
sady bezstronności mediów publicznych w Polsce, która w ostatnich latach 
uległa niestety znacznemu nasileniu, nakazuje wyrazić obawy odnośnie do re-
spektowania tej zasady również w trakcie kampanii wyborczych. Tym bar-
dziej negatywnie należy ocenić brak rozważenia w toku prac nad ustawą no-
welizującą kwestii wyraźnego wpisania do przepisów kodeksowych zasady 
bezstronności nadawców publicznych w czasie kampanii wyborczej. Zupeł-
nie nieprzekonujące i zarazem pozbawione podstaw normatywnych są zara-
zem w tym kontekście wyrażane niekiedy opinie o konieczności „zrównowa-
żenia” rynku medialnego w Polsce, przez uczynienie z mediów publicznych 
przeciwwagi politycznej dla mediów prywatnych. Żaden z obowiązujących 
w Polsce przepisów nie pozwala na takie sytuowanie nadawców publicznych, 
w tym w szczególności w czasie kampanii wyborczej, a ewentualne prakty-
ki nawiązujące do tej koncepcji muszą być traktowane jako naruszenie stan-
dardu konstytucyjnego i standardów międzynarodowych związanego z za-
sadą równości szans wyborczych.

21 T.j. Dz.U. 2017, poz. 1414.
22 Por. Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, red. S. Piątek, Warszawa 2014.



94 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2018/4

III.

Kolejno należy wskazać, że omawiana nowelizacja Kodeksu wyborczego wpro-
wadziła daleko idące zmiany w odniesieniu do agitacji wyborczej. Zmiany 
te dotyczą nie tylko redakcyjnych korekt w zakresie definicji legalnej tej in-
stytucji w art. 105 k.wyb.23, ale mają charakter bardzo istotnych zmian nor-
matywnych wprowadzonych do art. 106 Kodeksu w zakresie prawa wyborcy 
do prowadzenia agitacji wyborczej. Pierwotnie przepis ten w § 1. przewidy-
wał, że każdy wyborca może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandy-
datów, w tym zbierać podpisy popierające zgłoszenia kandydatów, wyłącznie 
po uzyskaniu pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego. Prowadzenie każ-
dej formy agitacji wyborczej, w tym w formie zbierania podpisów, wymagało 
zatem zgody pełnomocnika wyborczego. Po nowelizacji przepis ten zakłada, 
że agitację wyborczą może prowadzić każdy komitet wyborczy i każdy wybor-
ca, w tym zbierać podpisy popierające zgłoszenia kandydatów po uzyskaniu 
pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego. Zmiana w odniesieniu do każ-
dego wyborcy oznacza, że obecnie może on prowadzić agitację wyborczą 
w każdej formie niebędącej zbieraniem podpisów również bez zgody pełno-
mocnika wyborczego, a jedynie zbieranie podpisów wymaga tej zgody w for-
mie pisemnej24. Ze zmianą tą połączono zarazem uchylenie przepisu art. 499 
k.wyb., który przewidywał odpowiedzialność wykroczeniową za prowadze-
nie agitacji wyborczej bez zgody pełnomocnika wyborczego.

Wprowadzona zmiana jest bardzo dyskusyjna i może powodować wiele 
komplikacji związanych z rzetelnością i transparentnością kampanii i agitacji 
wyborczej. Jak bowiem wskazywano w doktrynie, ratio legis pierwotnej regu-

23 W pierwotnym brzmieniu art. 105 § 1 k.wyb. przewidywał, że „Agitacją wyborczą jest 
publiczne nakłanianie lub zachęcanie, do głosowania w określony sposób lub do głosowania 
na kandydata określonego komitetu wyborczego”. Po nowelizacji przepis ten zakłada, że „Agi-
tacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, 
w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego”. W § 2. 
przepis nadal przewiduje, że prowadzenie agitacji wyborczej jest możliwe dopiero po przy-
jęciu przez właściwy organ zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego na zasadach, 
w formach i w miejscach, określonych przepisami Kodeksu.

24 Por. informacja na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, http://pkw.
gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/23988_Weszla_w_zycie_nowelizacja_Kodeksu_wyborczego 
(15.06.2018).
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lacji wymagającej zgody pełnomocnika wyborczego na wszelkie formy agita-
cji wyborczej i zabezpieczenie spełnienia tego wymogu sankcją wykroczenio-
wą, sprowadzała się przede wszystkim do możliwości „ustalenia podmiotu 
odpowiedzialnego za działania agitacyjne” oraz zapewnienia „przestrzega-
nia przepisów dotyczących finansowania kampanii”25. Na skutek noweliza-
cji oba te cele będą co najmniej trudne, o ile nie niemożliwe do osiągnięcia.

Niemożliwe będzie choćby dochodzenie ochrony sądowej w przypadku 
rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat kontrkandydatów 
bez zgody pełnomocnika wyborczego w tzw. trybie wyborczym z art. 111 
k.wyb. Przepis ten nie uległ bowiem zmianie i nadal przewiduje, że w przy-
padku rozpowszechniania materiałów wyborczych zawierających niepraw-
dziwe informacje, w szczególności w formie plakatów, ulotek i haseł, a tak-
że w formie wypowiedzi lub innych form prowadzonej agitacji wyborczej, 
kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wybor-
czego mają prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie stosow-
nego orzeczenia przyznającego ochronę poszkodowanemu. Również nie-
zmieniony art. 109. § 1. k.wyb. zakłada z kolei, że materiałem wyborczym 
jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalo-
ny przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami. Przepis 
ten nie przewiduje zatem materiału wyborczego pochodzącego od „każde-
go wyborcy”, co oznacza, że przy podawaniu nieprawdziwych informacji 
podczas agitacji prowadzonej przez „każdego wyborcę” wyłączony jest tryb 
wyborczy z art. 111 k.wyb. Interpretację taką potwierdza jednoznacznie do-
tychczasowe orzecznictwo sądowe (sprzed nowelizacji), w którym przyję-
to, że „Jeżeli osoba niewchodząca w skład komitetu wyborczego, niemająca 
nadto wskazanej w art. 106 § 1 tegoż Kodeksu zgody, podaje nieprawdziwe 
informacje, nawet w toku spotkania wyborczego, to takiego działania nie 
można kwalifikować jako działania w ramach kampanii wyborczej czy wę-
ziej – w ramach agitacji wyborczej. Taka konkluzja oznacza, że osoba będą-
ca kandydatem w danych wyborach czy też pełnomocnik wyborczy zainte-
resowanego komitetu wyborczego nie ma skutecznego prawa domagania się 
ochrony w oparciu o przywołany art. 111 § 1 niniejszej ustawy w związku 

25 A. Rakowska-Trela, Prawa wyborców w kampanii wyborczej, „Studia wyborcze” 2015, 
t. 20, s. 25–26.
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z postępowaniem wyżej określonej osoby”26. Po nowelizacji wskazana teza 
dezaktualizuje się tylko w zakresie generalnej możliwości uznania wypo-
wiedzi nieprawdziwych wyborcy za agitację (za którą oczywiście obecnie 
będą mogły być uznane), ale nie w zakresie braku możliwości dochodzenia 
ochrony w trybie wyborczym (co nadal nie będzie możliwe). Po zmianach 
wprowadzonych ustawą nowelizującą powyższe regulacje stają się tym sa-
mym zupełnie niespójne i dysfunkcjonalne z perspektywy osoby pomówio-
nej. Jednocześnie wobec długotrwałości ewentualnych postępowań w trybach 
ogólnych, tj. cywilnego o ochronę dóbr osobistych lub karnego prywatno-
skargowego, ochrona przed nieprawdziwą agitacją staje się również ochro-
ną iluzoryczną wobec praktycznej możliwości uzyskania stosownego pra-
womocnego orzeczenia na długo po dacie wyborów.

Ponadto wprowadzone zmiany powodować mogą również poważne za-
grożenie dla zasady przejrzystości w zakresie finansowania kampanii wy-
borczej. W doktrynie zasadnie podnoszony jest w tym kontekście argument 
o możliwym ograniczeniu przez analizowaną regulację konstytucyjnej za-
sady jawności finansowania partii politycznych z art. 11 ust. 2 Konstytucji, 
w tym szczególnie w zakresie możliwości omijania ustawowych limitów wy-
datków kampanijnych27. Poszerzenie praw wyborców do prowadzenia działań 
agitacyjnych ma zarazem charakter pozorny, gdyż również przed noweliza-
cją każdy wyborca w ramach choćby gwarancji wolnej wypowiedzi z art. 54 
ust. 1 Konstytucji miał (i ma nadal) pełne prawo wypowiadania się na tema-
ty poruszane w ramach agitacji wyborczej. Nowelizacja zrównując jednak 
niezasadnie to prawo z formalną możliwością prowadzenia agitacji prowa-
dzi do wskazanych powyżej komplikacji, całkowicie pomijając prawa innych 
uczestników kampanii wyborczej.

Jednocześnie należy zauważyć, że ustawa nowelizująca wprowadziła tak-
że zmiany w zakresie art. 108 k.wyb. dotyczącego zakazu agitacji w określo-

26 Zob. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 19 listopada 2014r., I ACz 
1252/14, Lex nr 1544686.

27 Zob. P. Uziębło, Opinia prawna w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym wprowadzanych 
ustawą z dnia 14 grudnia 2017r., http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20opera-
cyjne/Masz%20Glos/Opinia%20prawna%20w%20sprawie%20zmian%20w%20Kodeksie%20
wyborczym%20wprowadzanych%20ustawa%20z%20dnia%2014%20grudnia%202017r.pdf 
(11.06.2018).
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nych miejscach28. Nowelizacja nie objęła art. 108 § 2 k.wyb, który nadal zaka-
zuje prowadzenia agitacji na terenie szkół wobec uczniów, a mimo drobnych 
zmian w redakcji § 3 tego przepisu, jego sens normatywny pozostał niezmie-
niony. Agitacją wyborczą nie jest nadal prowadzenie przez szkołę zajęć z za-
kresu edukacji obywatelskiej polegającej na upowszechnianiu wśród uczniów 
wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjono-
waniu demokratycznego państwa prawnego. Tym samym, mimo zastrzeżeń 
podnoszonych w doktrynie, normy kodeksowe nadal pozwalają na organi-
zowanie w szkołach spotkań polityków (kandydatów) z uczniami, byleby te-
matyka spotkań miała charakter edukacyjny. Słuszna w tym ujęciu pozostaje 
konstatacja o możliwości nadużywania tej formuły, wobec trudności prak-
tycznych w przejrzystym rozdzieleniu spotkań stricte wyborczych od spo-
tkań w założeniu edukacyjnych z udziałem kandydatów biorących udział 
w kampanii wyborczej. Wskazana sytuacja może być przy tym wykorzysty-
wana w szczególności przez kandydatów sprawujących funkcje w samorzą-
dowych organach prowadzących szkoły, np. przez urzędujących wójtów, bur-
mistrzów lub prezydentów miast, co stanowić może zagrożenie dla równości 
szans kandydatów w wyborach29.

Całkowitej zmianie uległa z kolei treść art. 108 § 4 Kodeksu. W prze-
pisie tym wprowadzono nowy obowiązek właściwego oznaczenia terenu 
i znajdujących się na nim budynków, gdzie zabroniona jest agitacja wybor-
cza, tj. na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorzą-
du terytorialnego oraz sądów, a także zakładów pracy, jednostek wojsko-

28 Zob. szerzej M. Borski, Agitacja wyborcza jako ważny element kampanii wyborczej, 
„Roczniki Administracji i Prawa” 2017, nr XVII (zeszyt specjalny), s. 37–50.

29 Zob. R. Balicki, K. Piech, Ograniczenia swobody prowadzenia kampanii wyborczej 
w świetle regulacji Kodeksu wyborczego, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 3 (13), s. 44. No-
welizacja nie wprowadziła również żadnych formalnych ograniczeń odnośnie do prowadzenia 
agitacji w miejscach kultu religijnego. Tym samym ta kontrowersyjna praktyka nadal może 
mieć miejsce, w szczególności wobec tego, że ewentualni duchowni zainteresowani tego typu 
działaniami zyskali wyraźną podstawę do prowadzenia agitacji wyborczej, nawet bez zgody 
pełnomocnika wyborczego, jako „wyborcy” w rozumieniu art. 106 § 1 k.wyb. Wobec takiej 
sytuacji normatywnej szczególne znaczenie zyskują normy wewnętrzne poszczególnych ko-
ściołów i związków wyznaniowych. Szerzej na ten temat zob. A. Pyrzyńska, Problem agitacji 
wyborczej w kościołach i innych miejscach kultu religijnego, „Studia z zakresu nauk prawnoustro-
jowych” 2017, t. VII, s. 151–165.
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wych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej, oddziałów obrony cywilnej, skoszarowanych jednostek podle-
głych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i na terenie szkół. 
Dotychczasową treść tego przepisu przeniesiono do nowego art. 108a Ko-
deksu, który zabrania organizowania loterii fantowych, innego rodzaju 
gier losowych oraz konkursów, w których wygranymi są nagrody pienięż-
ne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajo-
wo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych (§ 1), podawania 
lub dostarczania, w ramach prowadzonej agitacji wyborczej, napojów alko-
holowych nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzy-
skania, nie wyższych od ceny nabycia lub kosztów wytworzenia (§ 2) oraz 
nieodpłatnego rozdawania przedmiotów o wartości wyższej niż wartość 
przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promo-
cyjnych (§ 3). Naruszenie tych zakazów nadal jest penalizowane w formie 
przestępstw stypizowanych w art. 501, 502 i 504 Kodeksu.

Kolejna zmiana w zakresie agitacji wyborczej dotyczy dodania do art. 110 
k.wyb. § 6a, który zakłada, że obowiązek pełnomocników wyborczych w za-
kresie usunięcia plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszenio-
wych ustawionych w celu prowadzenia agitacji wyborczej w terminie 30 
dni po dniu wyborów, nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wybor-
cze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji 
wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach 
niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, 
jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, ko-
munalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub 
udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich 
związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej, a po-
zostawienie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych 
po upływie terminu, o którym mowa w § 6, nastąpi za zgodą właściciela. 
Ze zmianą tą powiązana została nowelizacja art. 495 k.wyb., który obec-
nie nie sankcjonuje na zasadzie odpowiedzialności wykroczeniowej nie-
usunięcia w ustawowym terminie przez pełnomocnika wyborczego plaka-
tów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu 
prowadzenia kampanii, znajdujących się na terenach prywatnych. Wska-
zane normy pozwalają zatem na skodyfikowaną w istocie formę prekam-
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panii, która na nieruchomościach prywatnych może trwać nawet w cza-
sie całej kadencji danego organu. Nieuwzględnienie przez ustawodawcę 
istotnych względów ładu przestrzennego w odniesieniu do tej regulacji 
nakazuje ocenić ją co najmniej krytycznie.

Kolejną budzącą bardzo poważne wątpliwości zmianą dotyczącą agitacji 
wyborczej jest zmiana dokonana w art. 153 § 3 k.wyb30. Przepis ten dotych-
czas zakazywał członkom komisji wyborczej prowadzenia agitacji wyborczej 
na rzecz poszczególnych kandydatów oraz list kandydatów. Obecnie przewi-
duje, że komisarze wyborczy, członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, 
okręgowej, rejonowej i terytorialnej komisji wyborczej nie mogą prowadzić 
agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów lub list kandydatów. 
Urzędnicy wyborczy nie mogą prowadzić agitacji wyborczej, o której mowa 
w zdaniu pierwszym, z wyjątkiem agitacji na rzecz własnej kandydatury (par. 
3). W dodanym par. 4 art. 153 przewidziano z kolei, że członkowie obwodowej 
komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszcze-
gólnych kandydatów oraz list kandydatów wyłącznie w lokalu wyborczym, 
w trakcie czynności podejmowanych przez obwodową komisję wyborczą oraz 
w trakcie przygotowań do prac obwodowej komisji wyborczej. Kodeks przy-
znaje im więc obecnie ograniczone, ale jednak prawo do prowadzenia agitacji 
wyborczej. Wskazane regulacje ewidentnie naruszają właściwe dla państwa 
demokratycznego zasady niezależności i bezstronności organów wyborczych 
i w praktyce mogą zawsze wywoływać podejrzenia co do rzetelności proce-
su wyborczego. Wprowadzona regulacja pozostaje również w tym kontekście 
w jawnej sprzeczności z zaleceniami wynikającymi z Kodeksu Dobrej Prak-
tyki w Sprawach Wyborczych (3.1.b31).

30 Por. M. Chmaj, Ekspertyza prawna w przedmiocie zgodności z Konstytucją poselskiego 
projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybie-
rania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001), 
http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/0/05923D74C495DA93C12581E5003DED0F/%24File/
i2460_17A.rtf (15.06.2018).

31 Zalecenie to stanowi, że „ Tam, gdzie brak jest długotrwałej tradycji niezależności 
władz administracyjnych od tych, którzy władają siłą polityczną – muszą być powołane 
na wszystkich szczeblach niezależne, bezpartyjne komisje wyborcze, poczynając od szczebla 
krajowego do poziomu lokalu wyborczego”.
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IV.

Poważne wątpliwości wywołuje również nowelizacja art. 132 Kodeksu 
w odniesieniu do środków finansowych komitetu wyborczego. Zasadni-
czej zmianie uległ § 5 tego przepisu, który przed nowelizacją przewidywał, 
że komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych 
o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem nieodpłatnego rozpowszech-
niania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy 
w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne. Obecnie przepis ten 
zakłada, że komitetom wyborczym wolno będzie również przyjmować ko-
rzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym w postaci wykorzystania 
przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych 
nieodpłatnie przez osoby fizyczne oraz w postaci nieodpłatnego udostęp-
niania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizycz-
ne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy. Zmiana 
w tym zakresie została również powiązana z nowelizacją art. 507 k.wyb., 
który wyłącza z zakresu sankcji karnych przewidzianych w tym przepi-
sie udzielanie lub przyjmowanie korzyści majątkowych również w doda-
nych postaciach.

Analiza znowelizowanego przepisu art. 132 § 5 k.wyb. w powiązaniu 
ze wskazanymi powyżej wątpliwościami dotyczącymi zmian w odniesieniu 
do art. 106 § 1, prowadzi do wniosku, że istnieją zasadnicze wątpliwości, czy 
jest to regulacja zgodna z wynikającą z art. 11 ust. 2 Konstytucji zasadą jaw-
ności finansowania partii politycznych. Jak słusznie wskazuje się w doktry-
nie przepis ten z uwagi na brak wystarczającej precyzji może realnie prowa-
dzić do faktycznego obchodzenia regulacji kodeksowej w zakresie limitów 
wydatków kampanijnych, co w efekcie preferując komitety bardziej zasob-
ne, prowadzi w istocie do naruszenia konstytucyjnej zasady równości szans 
w wyborach32. W powiązaniu z wyrażanymi również wątpliwościami od-
nośnie do możliwości realnej kontroli sprawozdań finansowych przez orga-

32 Zob. A. Rakowska-Trela, Opinia prawna. Ocena zgodności z Konstytucją RP poselskiego 
projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wy-
bierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001), http://
orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/0/58D7A870E8C6C5D6C12581E5003DF23B/%24File/
i2460-17A_.rtf (15.06.2018).
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ny wyborcze33, nowelizacja w tym kontekście zdaje się prowadzić do odej-
ścia od również tak pojmowanej konstytucyjnej zasady równości wyborów. 
Zmiana pośrednio nawiązuje zarazem do wywodzącej się z orzecznictwa 
amerykańskiego Sądu Najwyższego koncepcji „money speech”34. Koncepcja 
ta w pewnym uproszczeniu zakłada, że bogatsze komitety wyborcze (w Pol-
sce dotyczy to głównie komitetów partii politycznych finansowanych prawie 
wyłącznie z budżetu państwa) mają prawo wykorzystać fakt swojej przewagi 
finansowej do właściwie nieograniczonego prowadzenia działań agitacyjnych 
na podstawie gwarancji wynikających z wolności słowa. Powstaje jednak za-
sadnicze, choć zarazem retoryczne pytanie o „przystawalność” tej koncepcji 
do polskiej ustawy zasadniczej i wyrażonej w niej zasady równości wyborów 
w aspekcie równości szans. W szczególności wobec budżetowego głównie fi-
nansowania partii politycznych w Polsce, w przeciwieństwie do rozwiązań 
amerykańskich, „przystawalność” ta jest co najmniej wątpliwa.

V.

Reasumując powyższe uwagi, należy wskazać, że wyrażane w doktrynie kry-
tyczne oceny dotyczące wielu zmian wprowadzonych w wyniku analizowanej 
nowelizacji Kodeksu wyborczego35, odnoszą się w równym stopniu do zmian 
w zakresie przepisów regulujących kampanię wyborczą i agitację wyborczą. 
Szczególne zastrzeżenia w tym kontekście budzą regulacje jedynie pozor-
nie poszerzające możliwości wyborców realnego wpływu na wynik wybo-

33 P. Uziębło, Kampania wyborcza do rady gminy – rozwiązania Kodeksu wyborczego 
a praktyka ustrojowa, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2015, t. XXXIV, s. 150–151.

34 Zob. Orzeczenie Sądu Najwyższego USA z 30 stycznia 1976 r. w sprawie Buckley v. 
Valeo, w której Sąd ten uznał ograniczenia wydatków na kampanie wyborcze za rozwiązanie 
niekonstytucyjne i naruszające wolność wypowiedzi kandydatów, http://cdn.loc.gov/service/
ll/usrep/usrep424/usrep424001/usrep424001.pdf (15.06.2018).

35 Zob. A. Sokala, Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania nie-
których organów publicznych (druk nr 2001) – w części dotyczącej proponowanych zmian w ustawie 
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), http://
orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/0/025661CFE88FA46EC12581E5003E0E1E/%24File/
i2460-17A.rtf (15.06.2018).
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rów. Wbrew bowiem dosyć oryginalnemu (i zarazem obiecującemu) tytułowi 
ustawy nowelizującej, która w części odnoszącej się do wyborów zapowiada 
„zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania”, ustawa ta nie spełnia 
wyrażonego w jej tytule celu w kontekście kampanii wyborczej i agitacji wy-
borczej. Choćby brak skodyfikowania zasady bezstronności mediów publicz-
nych, które bez trudu wobec braku wystarczających i rzeczywistych mechani-
zmów kontroli mogą pełnić funkcję organu propagandy rządzących, a także 
pośrednie nawiązanie do koncepcji „money speech” w zakresie finansowa-
nia kampanii, prowadzi do wniosku, że nowelizacja stwarza ramy formalne 
do zwiększenia udziału w procesie wybierania, ale opcji rządzącej, a nie wy-
borców generalnie. Nie jest to co prawda pierwszy przypadek w historii pol-
skiego prawa wyborczego, kiedy wykorzystując aktualną większość parlamen-
tarną dokonuje się zmian mających zwiększyć szanse na korzystniejszy wynik 
rządzących w nadchodzących wyborach36, ale niewiele ma to jednak wspól-
nego z zasadami tworzenia prawa wyborczego w demokratycznym państwie 
prawnym. Instrumentalne traktowanie prawa wyborczego jest bowiem cał-
kowicie sprzeczne z założeniami tej koncepcji ustrojowej. Tak jednak nieste-
ty generalnie ocenić należy omówioną w tym artykule nowelizację Kodek-
su wyborczego w odniesieniu do kampanii wyborczej i agitacji wyborczej.
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