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GLOSA DO WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 
Z 6 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE SYGN. AKT P 5/14 

Sentencja wyroku 

Art. 420 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wy-
borczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związ-

ku z art. 77 ust. 2 oraz z art. 165 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

ponadto postanawia: 
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybu-

nale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 

53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. 

Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 
1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) w związku z art. 134 pkt 3 ustawy z dnia 

25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) 

umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. 

W analizowanej sprawie, wszczętej na podstawie pytania prawnego Na-

czelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA), przedmiotem kontroli Trybu-

nału Konstytucyjnego (dalej: TK) były przepisy ustawy – Kodeks wyborczy
1
 

(dalej: k.w.), w tym: 

 art. 17 § 1 i 2 w związku z art. 420 § 1 k.w. w zakresie, w jakim powierza 

właściwemu komisarzowi wyborczemu wydanie postanowienia o po-

dziale gminy na okręgi wyborcze, co do którego sąd pytający wniósł o 

zbadanie zgodności z art. 94 i art. 87 ust. 2 w związku z art. 169 ust. 2 
i oraz art. 171 ust. 2 i art. 184 Konstytucji 

oraz 

                                                
1 Dz. U. nr 21, poz. 112, ze zm. 
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 art. 420 § 2 k.w. w zakresie, w jakim wyłącza przysługiwanie środka 

prawnego od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej (dalej: PKW), 

któremu NSA zarzucił niezgodność z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 
ust. 2 oraz art. 184 w związku z art. 169 ust. 2 Konstytucji. 

Dla przejrzystości prowadzonych rozważań na wstępie przywołam kwe-

stionowane przepisy. Pierwszy z nich, art. 17 § 1 k.w., stanowi, że 

[...] jeżeli właściwe organy gminy nie wykonują w terminie lub w sposób zgodny z pra-

wem, zadań dotyczących utworzenia obwodów głosowania lub ich zmiany, powołania lub 
zmian w składach komisji obwodowych, właściwy komisarz wyborczy wzywa te organy do 
wykonania zadań w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie, a w razie bezskutecz-
nego upływu terminu niezwłocznie wykonuje te zadania i powiadamia o tym Państwową Ko-
misję Wyborczą. 

Z kolei § 2 przywołanego artykułu k.w. przewiduje, że tę regułę stosuje się 

odpowiednio, jeżeli właściwy organ nie dokona podziału gminy, powiatu lub 

województwa na okręgi wyborcze w terminie lub w sposób zgodny z prawem. 
Natomiast art. 420 k.w. stanowi, że „na ustalenia rady gminy w sprawach 

okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo 

wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania 
do publicznej wiadomości uchwały” rady gminy w sprawie okręgów wybor-

czych. Komisarz wyborczy ma obowiązek rozpoznać sprawę w terminie pię-

ciu dni i wydać postanowienie, doręczając je niezwłocznie wnoszącym skargę 

oraz radzie gminy. Od postanowienia komisarza wyborczego przysługuje 
odwołanie do PKW w terminie 5 dni od daty jego doręczenia. Zarzut niekon-

stytucyjności postawiony przez sąd pytający dotyczył ostatniego zdania cyto-

wanego artykułu, przewidującego, że „od orzeczenia Państwowej Komisji 
Wyborczej nie przysługuje środek prawny”. 

Przechodząc do przedstawienia zarzutów NSA przedstawię najpierw te do-

tyczące niekonstytucyjności art. 17 § 1 i 2 w związku z art. 420 § 1 k.w. 
W tym zakresie sąd pytający wskazał, że w jego ocenie naruszenie norm kon-

stytucyjnych polega na tym, że wprowadza się możliwość stanowienia przepi-

sów powszechnie obowiązujących na terenie gminy przez organ wyborczy – 

komisarza wyborczego, mimo że komisarz wyborczy nie jest organem nadzo-
ru i nie może wkraczać w sferę samodzielności jednostki samorządu teryto-

rialnego, a także nie jest organem jednostki samorządu terytorialnego ani te-

renowym organem administracji rządowej. Postanowienia komisarza wy-
borczego nie mieszczą się w konstytucyjnym katalogu źródeł prawa po-

wszechnie obowiązującego na terenie gminy. Pozycja ustrojowa komisarza 

wyborczego i jego kompetencje nie dają podstawy do podejmowania aktów 



GLOSA 107 

 

prawa miejscowego, a więc – co oczywiste – jego postanowienia nie są to 

akty prawa miejscowego
2
. 

W tym aspekcie NSA podkreślił, że akty dotyczące podziału gminy na 

okręgi wyborcze dotyczą podstawowych, konstytucyjnych praw i wolności 

jednostki, związanych z realizacją czynnego i biernego prawa wyborczego 
w wyborach samorządowych

3
, w związku z czym ich ustalanie jest tego ro-

dzaju czynnością władzy publicznej, która może być dokonywana tylko 

w drodze aktu normatywnego o charakterze powszechnie obowiązującym. 

Sąd pytający zaznaczył, że o ile walor ten przysługuje uchwałom organów 
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, to nie przysługuje aktom 

wydawanym przez komisarzy wyborczych. Zdaniem NSA, powierzenie ko-

misarzowi wyborczemu prawa wydawania aktów noszących de facto cechy 
prawa miejscowego narusza art. 94 i 87 ust. 2 Konstytucji

4
. 

Co do drugiego z zarzutów zgłoszonych w pytaniu prawnym, tj. podnoszą-

cego niekonstytucyjność art. 420 § 2 k.w w zakresie, w jakim wyłącza drogę 

sądową kontroli aktów administracji wyborczej
5
, NSA zauważył, że powie-

rzenie kontroli uchwał rady gminy w przedmiocie podziału gminy na okręgi 

wyborcze, stanowiących przecież akty prawa miejscowego, komisarzom wy-

borczym oraz – w drugiej instancji – PKW, prowadzi do wyłączenia właściwo-
ści sądów administracyjnych w tych sprawach, co jest w ocenie sądu pytającego 

rozwiązaniem niezgodnym z art. 184 konstytucji
6
. Taka regulacja, zdaniem 

NSA, narusza prawo obywateli do ochrony na drodze sądowej czynnego i bier-
nego prawa wyborczego w wyborach samorządowych, a nadto pozbawia jed-

nostkę samorządu terytorialnego prawa do ochrony sądowej. Takie wnioski 

pozwoliły sądowi pytającemu postawić zarzut co do niezgodności art. 420 § 2 

k.w. w zakresie, w jakim wyłącza środek prawny od orzeczenia PKW z art. 45 
ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 oraz art. 184 w zw. z art. 169 ust. 2 Konstytucji. 

Poprzedzając omówienie zapadłego w sprawie wyroku trzeba zaznaczyć, 

że TK, kierując się zasadą falsa demonstratio non nocet, przede wszystkim 
uznał, że uwzględniając istotę przedstawionej sprawy a nie jej oznaczenie, 

należy w zakresie norm prawnych będących wzorcami kontroli przyjąć, że 

stanowi ją także art. 165 ust. 2 Konstytucji.  

                                                
2 Uzasadnienie postanowienia NSA z 10.12.2013 r. w przedmiocie odwołań od postano-

wienia komisarza wyborczego dotyczącego podziału gminy na okręgi wyborcze, sygn. akt II 
OSK 2421/13, s. 11. 

3 Uzasadnienie postanowienia NSA, s. 12 i 13. 
4 Tamże, s. 14 i 15. 
5 Zob. także na ten temat: A. H a u s e r, M. M a s t e r n a k - K u b i a k, Dostęp do sądu 

w świetle Kodeksu wyborczego, [w:] B. B a n a s z a k, A. B i s z t y g a, A. F e j a - P a s z -
k i e w i c z  (red.), Aktualne problemy prawa wyborczego, Zielona Góra 2015, s. 147 i n. 

6 Uzasadnienie postanowienia NSA, s. 15–16. 
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W wyroku wydanym 6 kwietnia 2016 roku TK orzekł, że art. 420 § 2 zda-

nie drugie k.w., czyli przepis wyłączający drogę sądową kontroli aktów admi-
nistracji wyborczej jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 

oraz z art. 165 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał za decy-

dujące uznał dwa zasadnicze argumenty. Po pierwsze, TK w uzasadnieniu 
podniósł, że 

[...] musi istnieć środek prawny dostępny dla danej jednostki samorządu terytorialnego ce-
lem ochrony jej samodzielności w wykonywaniu przez nią zadań zleconych z zakresu prawa 
wyborczego. W obecnym stanie prawnym taka jednostka samorządu terytorialnego nie ma 

środka prawnego w tym zakresie, co narusza art. 165 ust. 2 Konstytucji7. 

Jednocześnie, 

[...] w ocenie Trybunału, możliwość odwołania się od postanowienia komisarza wyborcze-
go do PKW nie czyni zadość wymogowi sądowej ochrony samodzielności gminy. Konieczna 

jest sądowa instancja weryfikacji rozstrzygnięć wyborczych8. 

Po drugie, TK ocenił, że omawiane wyłączenie narusza także prawo do są-
du i zakaz zamykania drogi sądowej dla wyborców. Uwzględniając zarzut 

niezgodności art. 420 § 2 zdanie drugie k.w. z art. 45 ust. 1 w związku z art. 

77 ust. 2 Konstytucji, TK jako punkt wyjścia sformułował ogólne dyrektywy, 

wskazując że  

[...] konstytucja nakłada na prawodawcę obowiązek pozytywny utworzenia sprawnie funk-
cjonujących sądów i ustanowienia sprawiedliwej procedury oraz obowiązek negatywny, pole-
gający na zakazie zamykania lub nadmiernego ograniczania dostępu do sądu. 

Jednocześnie 

[...] zakaz zamykania drogi sądowej dotyczy kwestii dochodzenia wolności i praw konsty-
tucyjnych. Konstytucja nie wyklucza ustanawiania w ustawie pewnych ograniczeń prawa do 

sądu, jeżeli nie prowadzą do zamknięcia sądowej drogi dochodzenia konstytucyjnych wolności 
i praw. Ograniczenia te muszą mieścić się w ramach określonych w art. 31 ust. 3 konstytucji, 
wyznaczającym granice ingerencji organów władzy publicznej w sferę wolności i praw. Ogra-
niczenia prawa do sądu ustanawiane normą ustawową, stosownie do art. 31 ust. 3 Konstytucji, 
muszą uwzględnić zakaz zamykania drogi sądowej9. 

W świetle tych uwag ogólnych TK skonkludował, że kształt okręgów i ich 

granice mają znaczenie w realizacji praw wyborczych, w wypadku każdego 

rodzaju głosowania. Tym samym czynne i bierne prawo wyborcze w wybo-

                                                
7 Uzasadnienie prawne wyroku TK w sprawie P 5/14, teza 4.4. 
8 Tamże, teza 4. 
9 Tamże, teza 5.2. 
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rach samorządowych mają status praw gwarantowanych konstytucyjnie, a tym 

samym odnosi się do nich bezwzględny zakaz zamykania drogi sądowej (art. 
77 ust. 2 Konstytucji). W ocenie TK właściwy podział danego terytorium na 

okręgi wyborcze jest niekwestionowaną gwarancją przestrzegania równości 

prawa wyborczego. Oznacza to, że 

[...] możliwość weryfikacji działalności organu władzy publicznej w zakresie tworzenia 

okręgów wyborczych dotyczy bezpośrednio konstytucyjnego prawa wyborczego, określonego 
w art. 62 Konstytucji, i służy realizacji równości prawa wyborczego. Z tego względu brak 
sądowej kontroli określonej uchwały PKW w sprawie podziału okręgów wyborczych narusza 
prawo do sądu. Uniemożliwia bowiem ocenienie prawidłowości podziału na okręgi wyborcze 
w toku postępowania wyborczego przez niezależny sąd. Dochodzi do naruszenia art. 45 ust. 1 
w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji10. 

Przechodząc do oceny rozstrzygnięcia TK w omówionym dotychczas za-

kresie, w pierwszej kolejności zauważyć należy, że w uczynionym wzorcem 

kontroli art. 165 konstytucji ustrojodawca uściślił pozycję ustrojową jedno-
stek samorządu terytorialnego i wprowadził gwarancje, które zapewniają im 

realny udział w sprawowaniu władzy publicznej. Konstytucyjna zasada samo-

dzielności samorządu terytorialnego oznacza, że wykonując zadania publicz-

ne, jednostki tego samorządu uczestniczą w sprawowaniu władzy i mają swo-
bodę wykonywania swoich uprawnień podczas realizacji zadań publicznych. 

Samodzielność ta przejawia się w wielu aspektach funkcjonowania samorzą-

du. Nie bez znaczenia jest tu także okoliczność, że organy jednostek samorzą-
du terytorialnego są konstytucyjnie upoważnione do wydawania aktów prawa 

miejscowego, mających charakter prawa powszechnie obowiązującego na 

obszarze działania organów, które je ustanowiły. Jedną z konstytucyjnych 
gwarancji samodzielności jednostek samorządu terytorialnego jest  jej sądowa 

ochrona (art. 165 ust. 2 Konstytucji). Oczywiście, jak wielokrotnie wskazywał 

TK i jak zgodnie przyjmuje się w doktrynie, zasada samodzielności samorzą-

du terytorialnego nie może być absolutyzowana i musi być określana 
z uwzględnieniem innych zasad konstytucyjnych, w tym przede wszystkim 

zasady jednolitości państwa i zasady dobra wspólnego. Może ona więc podle-

gać ograniczeniom, jednakże pod warunkiem, że ograniczenia te spełniają 
wymagania o charakterze formalnym (właściwa forma aktu prawnego wpro-

wadzającego takie ograniczenie), ale również – co nie mniej istotne – mate-

rialnym (treściowym). Każde ograniczenie samodzielności powinno znajdo-

wać uzasadnienie w innych wartościach i zasadach konstytucyjnych, nie może 
także godzić w istotę samej zasady samodzielności. Ingerencja taka powinna 

też spełniać warunek proporcjonalności, co oznacza, że nie może być nad-

mierna. 

                                                
10 Tamże, teza 5.9–5.10. 
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W świetle takiego rozumienia dyrektyw płynących z art. 165 Konstytucji, 

w szczególności zaś z jego § 2, nie sposób wskazać racjonalnego i wystarczają-
cego w świetle zasady proporcjonalności uzasadnienia dla wyłączenia dla gmi-

ny drogi sądowej w sporach z organami administracji wyborczej dotyczących 

podziału obszaru gminy na okręgi wyborcze. Podobnie nie sposób znaleźć uza-
sadnienie dla wyłączenia – wbrew dyspozycji art. art. 45 ust. 1 w związku  

z art. 77 ust. 2 – drogi sądowej dochodzenia naruszonych praw wyborczych 

wyborcom. Prawo do sądu w sprawach związanych z funkcjonowaniem ad-

ministracji wyborczej – tak samo jak i w innych sprawach – jest zarówno 
prawem osobistym jednostki, jaki stanowi gwarancję praw i wolności

11
. Pra-

wo dostępu do sądu jest bowiem konstytucyjną gwarancją ochrony wolności  

i praw człowieka i obywatela, w tym też związanych z wyborami. Jest to 
„prawo uruchomienia procedury przed sądem – organem o określonej charak-

terystyce (niezależnym, bezstronnym i niezawisłym)”
12

. Podkreśla się przy 

tym, że „choć możliwe jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie korzystania 

z prawa dostępu do sądu (np. poprzez ustanowienie wymogów procedural-
nych), to w przypadku naruszeń praw i wolności ustawodawca nie może wy-

kluczyć” dostępu do sądu
13

. Nie sposób w szczególności w tym zakresie przy-

jąć za wystarczające uzasadnienie prezentowane przez przedstawicieli PKW 
podczas rozprawy przed TK, jakoby takie wyłączenie nie naruszało standar-

dów konstytucyjnych dlatego, że „prawodawca pozostawił PKW ostateczne 

rozstrzyganie w określonych sprawach i dlatego Państwową Komisję Wybor-
czą można nazwać »sądem wyborczym«”

14
 (jednocześnie zaznaczając jednak, 

że wyłącznie w potocznym rozumieniu tego słowa). Okoliczność, że w PKW 

zasiadają sędziowie, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, NSA oraz TK,  

a więc o najwyższych kompetencjach i najwyższym autorytecie, nie powoduje 
jednak, że PKW mogą być przyznane jakiekolwiek uprawnienia quasi-sądowe 

i że możliwość odwołania do PKW w jakikolwiek sposób mogłaby zastąpić 

sądową ochronę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, o której 
mowa w art. 165 § 2, czy prawo do sądu i drogi sądowej z art. art. 45 ust. 1 

i 77 ust. 2 Konstytucji. W zakresie tej działalności sędziowie wchodzący 

w skład PKW nie korzystają bowiem z podstawowego atrybutu urzędu sę-
dziego – niezawisłości sędziowskiej

15
. Warto przytoczyć przepis art. 178 Kon-

stytucji RP, który przewiduje, że sędziowie są niezawiśli „w sprawowaniu 

                                                
11 Zob. P. S a r n e c k i, Nota do art. 45, [w:] L. G a r l i c k i  (red.), Konstytucja Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003, uwaga nr 14. 
12 Wyrok TK z 9.06.1998 r., sygn. akt 28/97. 
13 A. H a u s e r, M. M a s t e r n a k - K u b i a k, Dostęp do sądu..., s. 137. 
14 Uzasadnienie wyroku TK, teza 4.6.  
15 Tamże; zob. też: A.  R a k o w s k a, K. S k o t n i c k i, Udział komisarzy wyborczych 

w rozpoznawaniu protestów wyborczych, „Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” 2008, 
z. 9–10, s. 30. 
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swojego urzędu”. Jeżeli rozumieć niezawisłość sędziowską jako nakazującą: 

bezstronność w stosunku do uczestników postępowania, niezależność wobec 
organów (instytucji) pozasądowych, samodzielność sędziego wobec władz 

i innych organów sądowych, niezależność od wpływu czynników politycz-

nych, zwłaszcza partii politycznych oraz wewnętrzną niezależność sędziego
16

, 
to oczywiście kształtowany przepisami prawa określającymi pozycję sędziów 

ich zawodowy nawyk działania w warunkach bezstronności, niezależności od 

wpływu czynników politycznych, w tym w szczególności od partii, oraz ich 

wewnętrzna niezależność stanowią istotną wartość także przy wykonywaniu 
czynności w ramach organów wyborczych. Z pewnością jednak sędzia, zasia-

dając w administracji wyborczej, nie może zachować niezależności i samo-

dzielności wobec organów (instytucji) pozasądowych, składających się na 
administrację wyborczą oraz sądów rozstrzygających sprawy wyborcze. 

W tym zakresie w istotny sposób różnią się pozycja, kompetencje i sposób ich 

realizowania przez sędziego piastującego urząd np. komisarza wyborczego 

czy członka PKW oraz tego samego sędziego orzekającego w postępowaniach 
sądowych. Także konstytucyjna regulacja podległości sędziego prawu z art. 

178 odnosi się jedynie do orzekania w konkretnych sprawach sądowych, 

a więc do wymierzania sprawiedliwości. Sędzia, zasiadając w organie wybor-
czym, działa jako organ administracji wyborczej, nie ma więc, wynikającej 

z podległości jedynie konstytucji i ustawom, kompetencji np. do odmowy 

zastosowania przepisu rozporządzenia, sprzecznego w jego ocenie z normami 
o wyższej mocy prawnej, co stanowi jeden z aspektów jego niezawisłości 

i niezależności w orzekaniu. 

Ustalenia TK co do niezgodności z konstytucją art. 420 § 2 k.w. w zakre-

sie, w jakim przepis ten wyłącza środek prawny od orzeczenia PKW należy 
więc przyjąć z pełną aprobatą. Zaangażowanie sądów w kontrolę procesów 

wyborczych jest zrozumiałe i konieczne, ma bowiem zapewnić prawidłowy 

przebieg wyborów. Ma ono gwarantować, że organy administracji wyborczej 
(także te o sędziowskim składzie) nie będą nadużywać swoich kompetencji, 

ingerując ponad zakreślone w konstytucji, k.w. i innych ustawach granice 

w prawa wyborcze obywateli
17

. 
Należy na marginesie zaznaczyć, że skarżony przepis to nie jedyny przy-

padek, w którym ustawodawca wyłączył kontrolę sądową aktów administracji 

wyborczej. Rozważając więc skutki omawianego orzeczenia dla prawa wy-

borczego w ogólności, w tym dla zagwarantowania właściwej sądowej kon-

                                                
16 M. M a s t e r n a k - K u b i a k, Nota do art. 178, [w:] M. H a c z k o w s k a  (red.), Kon-

stytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2014, uwaga nr 1.  
17 Por. P. H o f m a ń s k i, Prawo do sądu u ujęciu Konstytucji i ustaw oraz standardów 

prawa międzynarodowego, [w:] L. W i ś n i e w s k i  (red.), Wolności i prawa jednostki oraz ich 
gwarancje w praktyce, Warszawa 2006, s. 267. 
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troli administracji wyborczej, konsekwentnie postuluję, aby ustawodawca 

przeprowadził analizę wszystkich przepisów k.w., które wyłączają możliwość 
odwołania do sądu od rozstrzygnięć organów administracji wyborczej. Jeżeli 

jest wśród nich więcej takich, którym można postawić zarzut bądź zastępo-

wania źródeł prawa powszechnie obowiązującego, bądź zamykania drogi 
sądowej w sprawach wolności i praw konstytucyjnych, to przepisy te wyma-

gają nowelizacji. 

Rozstrzygając w przedmiocie drugiego z zarzutów postawionych przez NSA, 

tj. dotyczącego niekonstytucyjności art. 17 § 1 i 2 w związku z art. 420 § 1 k.w. 
w zakresie, w jakim powierza właściwemu komisarzowi wyborczemu wydanie 

postanowienia o podziale gminy na okręgi wyborcze, TK umorzył postępowanie, 

uzasadniając zapadłe orzeczenie w tym zakresie w ten sposób, że  

[...] skoro NSA dostrzega brak konstytucyjnych kompetencji w zakresie kontroli admini-

stracji wyborczej, gdyż kodeks wyborczy uniemożliwia mu rozpatrzenie skargi kasacyjnej na 
orzeczenie PKW w wymienionej powyżej sprawie, to w momencie kierowania pytania prawne-
go do TK problematyka konstytucyjności pozycji prawnej komisarza wyborczego i jego 
uprawnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego nie mają bezpośredniego związku z 
toczącą się przed sądem administracyjnym sprawą18.  

Tym samym więc należy przyjąć, że TK ocenił sprawę wywołaną wnio-

skiem złożonym w omawianym zakresie za przedwczesną. Z tego względu 

TK uznał brak przesłanki funkcjonalnej pytania prawnego i umorzył postę-
powanie dotyczące oceny konstytucyjności art. 17 § 1 i 2 w związku z art. 420 

§ 1 k.w.
19

 

Warto zaznaczyć, mimo że TK umorzył w tym zakresie postępowanie, to 
jednocześnie w dalszej części uzasadnienia dostrzegł, że „uchwała rady gminy 

w sprawie podziału na okręgi wyborcze jest aktem prawa miejscowego, na-

tomiast postanowienie komisarza wyborczego zmieniające tę uchwałę nie ma 
takiego charakteru, podobnie jak orzeczenie Państwowej Komisji Wyborczej 

tego dotyczące”
20

, w tym zakresie więc nie uszło uwadze TK, że postanowie-

nia komisarzy wyborczych, a także „orzeczenia” PKW nie są to akty wyda-

wane przez organy administracji rządowej ani przez organy jednostek samo-
rządu, więc zgodnie z zasadami konstytucyjnymi nie powinny one zatem wy-

znaczać sytuacji prawnej jednostki (wyborców)
21

 i w tym zakresie Trybunał 

podzielił ocenę prawną sądu pytającego, nie wyciągając jednak wniosków co 
do konstytucyjności zaskarżonych przepisów. 

                                                
18 Uzasadnienie prawne wyroku TK, teza 2.4.3. 
19 Tamże. 
20 Tamże, teza 4.2. 
21 Tamże, teza 4.5. 
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Tytułem krótkiego komentarza warto podkreślić, że postanowienia komisa-

rza wyborczego w sprawie podziału na okręgi wyborcze nie są aktami należą-
cym do katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego wymienionych 

w konstytucji. Faktycznie jednak – jak podniósł to sąd pytający i zauważył 

TK – dotyczą one zagadnień takich jak konstytucyjne prawa wyborcze, które 
powinny być regulowane w drodze aktów powszechnie obowiązujących. 

W dotyczącym tej problematyki rozdziale III ustawy zasadniczej sformuło-

wano podział na źródła prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego, 

a założeniem ustrojodawcy było „zamknięcie” systemu źródeł prawa po-
wszechnie obowiązującego, czyli ograniczenie tego katalogu zarówno w sen-

sie podmiotowym, jak i przedmiotowym. Oznacza to konstytucyjne ograni-

czenie katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego oraz katalogu 
podmiotów, które mają kompetencję je wydawać. Nie sposób nie odnotować, 

że w tym zakresie więcej aktów wydawanych przez organy administracji wy-

borczej budzi wątpliwości. Dotyczy to właśnie w szczególności aktów po-

wstających w wyniku wykonywania przez nie zadań o charakterze nadzorczo-
kontrolnym. Z konstytucyjnego punktu widzenia, wydając akty tego typu 

o treści generalnej i skierowane do abstrakcyjnego, niepozostającego w sto-

sunku podległości, adresata, organy administracji wyborczej, w tym PKW, 
w praktyce wychodzą poza określone konstytucyjne możliwości działania, 

wykracza bowiem poza dopuszczalną treść aktów wewnętrznie obowiązują-

cych. Choć w tym zakresie – jak dotąd – brak rozstrzygnięcia konstytucyjne-
go, to w swoim pytaniu prawnym NSA zwrócił uwagę na istotny problem, tj. 

zagadnienie wykraczania – na mocy upoważnienia ustawowego przez admini-

strację wyborczą w wydawanych przez nią aktach – poza granice zakreślone 

konstytucyjnym unormowaniem źródeł prawa
22

. 

                                                
22 Na ten temat zob. więcej: A. P y r z y ń s k a, O aktach Państwowej Komisji Wyborczej 

mających cechy przepisów prawa, [w:] M. Z u b i k, R. P u c h t a  (red.), Źródła prawa z per-
spektywy piętnastu lat obowiązywania Konstytucji, Warszawa 2013, s. 149–150. 


