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„PRAWNOCZŁOWIECZE” SPOJRZENIE NA CZYNNE 
PRAWO WYBORCZE 

WPROWADZENIE 

Czynne prawo wyborcze to prawo do udziału w akcie głosowania i dokony-

wania innych czynności wyborczych jak np. wniesienie protestu wyborczego 

czy branie udziału w pracach komisji wyborczej jako jej członek. Jest ono obok 

biernego prawa elementem pojęcia prawa wyborczego w znaczeniu podmio-

towym. Nazywane jest również prawem głosowania czy prawem wybierania
1
. 

Przyjmowane jest na ogół intuicyjnie, choć na gruncie rozumienia zasady 

powszechności wyborów, zwłaszcza gdy przymiotnik powszechności łączony 

jest z rzeczownikiem głosowanie a nie wybory
2
. Wedle postanowień polskiej 

ustawy zasadniczej uprawnionymi do udziału w wyborach i referendum są 

obywatele polscy, kończący najpóźniej w dniu głosowania 18 lat, którzy na 

mocy prawomocnego orzeczenia sądu nie zostali pozbawione praw publicz-

nych albo wyborczych
3
. Ponadto w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 

rad gmin i monokratycznego organu wykonawczego gminy w głosowaniu 

                                                           

 Dr, Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; e-mail: 

aniafryd.@umk.pl. 
1 Por. A. S o k a l a, B. M i c h a l a k, P. U z i ę b ł o, Leksykon prawa wyborczego i referen-

dalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013, s.v. czynne prawo wyborcze. 
2 Tak zasadę tę określały zarówno Konstytucja marcowa (art. 11 ustawy z dnia 

17.03.1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. R.P. nr 44, poz. 267), jak i Konsty-

tucja kwietniowa (art. 31 ustawy konstytucyjnej z dnia 23.04. 1935 r., Dz. U. R.P. nr 30, poz. 

227). Szeroko o rozumieniu zasady powszechności wyborów zob. K. S k o t n i c k i, Zasada 

powszechności w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii i praktyki, Łódź 2000, s. 9–22. 
3 Tak art. 62 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04. 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 

483 z późn. zm. 
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wziąć udział mogą obywatele Unii Europejskiej nie będący Polakami, którzy 

stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej
4
. Jak orzekł Trybunał Kon-

stytucyjny, przyznanie praw wyborczym obcokrajowcom – obywatelom Unii 

Europejskiej nie narusza postanowień polskiej Konstytucji ani w odniesieniu 

do wyborów do Parlamentu Europejskiego
5
 ani do wyborów samorządowych 

najniższego szczebla
6
.  

Nie można więc założyć, że prawa wyborcze, przede wszystkim czynne 

prawo wyborcze jest wyłącznie obywatelskim prawem politycznym. Konstytu-

cyjnie gwarantowanych praw wyborczych nie charakteryzuje bowiem „swoista 

ekskluzywność […] rozumiana w ten sposób, że jeśli dane prawo przyznane 

zostało obywatelowi polskiemu, to nie można go ponadto przyznać obywatelom 

innych państw. […] Tak pojmowana »ekskluzywność« konstytucyjnych praw 

obywateli nie znajduje jednoznacznego uzasadnienia w postanowieniach samej 

Konstytucji. W szczególności nie każde rozciągnięcie określonego prawa 

obywatelskiego na inne osoby prowadzi do naruszenia gwarancji konstytucyj-

nej udzielonej temu prawu”
7
.  

Takie rozumienie prawa głosowania, zainspirowane przystąpieniem Polski 

do Unii Europejskiej i wynikającymi z niego zobowiązaniami w zakresie orga-

nizacji i przeprowadzania wyborów było, w moim przekonaniu, jednym z czyn-

ników, które otworzyły drogę do spojrzenia na gwarantowanie praw wybor-

czych w szerszej perspektywie. Coraz częściej i głośniej zaczęto wysuwać po-

stulaty, czy wręcz żądania, zmian wynikających z statusu indywidualnego jed-

nostki, jako podmiotu praw politycznych na podstawie regulacji prawa mię-

dzynarodowego, również tych o charakterze soft law. Nie bez znaczenia były 

tu również dwa inne czynniki. 

Po pierwsze, ugruntowanie podejścia pozytywnego do rozumienia samej za-

sady powszechności wyborów i związanego z nim obowiązku organów państwa 

do takiego zorganizowania wyborów, w tym głosowania, by każdy uprawniony 

miał realną możliwość skorzystania ze swojego prawa
8
. W polskiej praktyce 

wyborczej najlepiej obrazowane wprowadzeniem alternatywnych procedur 

głosowania skierowanych do wyborców nie głosujących z przyczyn od nich 

                                                           

4 Zob. art. 10 § 1 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5.01. 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz. U. nr 21, 

poz. 112 z późn. zm., nazywanej dalej kodeksem wyborczym.  
5 Por. uzasadnienie do wyroku z dnia 31.05.2004 r., sygn. K 15/04. 
6 Por. uzasadnienie do wyroku z dnia 11.05. 2005 r., sygn. K 18/04. 
7 Z uzasadnienia wyroku z dnia 11.05. 2005 r., sygn. K 18/04, korzystałam z: A. F r y -

d r y c h, M. S o b c z y k, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wyborczych, 

Toruń 2011, s. 161. 
8 Por. A. S o k a l a, B. M i c h a l a k, P. U z i ę b ł o, Leksykon prawa..., s.v. powszechno-

ści wyborów zasada. 
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niezawinionych (tzw. absencja przymusowa) i ewolucją podejścia do realizacji 

praw wyborców niepełnosprawnych, np. prawa do otrzymania informacji 

o wyborach
9
 – rozwój orzecznictwa ETPCz w kierunku „gwarancyjnym”. 

Po drugie, ewolucję orzecznictwa sądów i trybunałów międzynarodowych, 

zwłaszcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z bardzo widocznym 

naciskiem na podnoszenie standardów ochronnych w zakresie praw wybor-

czych, w tym przede wszystkim zwiększanie efektywności prawa do głosowa-

nia połączone z zawężaniem granic swobody ustawodawcy, a nawet ustrojo-

dawcy krajowego do tworzenia wyłączeń czy ograniczeń w tej mierze
10

. 

Pozwala to wywieść wniosek, że w XXI wieku dużo większe przełożenie na 

kształtowanie i gwarantowanie prawa wybierania ma ujmowanie go w wymia-

rze „prawnoczłowieczym” – stawiającym je na pewnego rodzaju piedestale 

w ujęciu indywidualnym, nie tylko w odniesieniu do przyznania prawa, ale 

również jego zapewniania w praktyce. 

W tak zarysowanym kontekście na gruncie rodzimego prawa wyborczego 

napotykamy na wiele wyzwań i problemów. Były one już przedmiotem opra-

cowań
11

. W niniejszym artykule chciałabym skupić się na dwóch zagadnie-

niach. A mianowicie, w szerszym zakresie, na czynnym prawie wyborczym, 

a raczej jego braku, u osób ubezwłasnowolnionych, w węższym – wykonywa-

nia praw wyborczych więźniów. Różnica objętości wynika z ważkości pierw-

szego problemu dla współczesnego polskiego prawa wyborczego. Ze względu 

                                                           

9 Szerzej zob. J. Z b i e r a n e k, Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wy-

borczym – gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji 

wyborczej?, Warszawa 2013 oraz J. Z b i e r a n e k (red.), Gwarancje korzystania z czynnego 

prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami analiza i zalecenia, 

„Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskichˮ 2012, nr 8, Źródła. Zasada Równego Traktowania. 

Prawo i Praktyka nr 4. 
10 Por. E. Ł ę t o w s k a, O systemowej interpretacji i prawie wyborczym, [w:] B. C u -

d o w s k i, J. I w u l s k i  (red.), Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecz-

nego. Księga jubileuszowa prof. Waleriana Sanetry, Białystok 2013, s. 286–287. 
11 Zob. np. P. U z i ę b ł o, Cenzusy wyborcze w XXI w. – potrzeba nowego podejścia?, To-

ruń 2014, M. R u l k a, Treść konstytucyjnej zasady powszechności głosowania na początku XXI 

wieku, [w:] S. B i e r n a t  (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach 

XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, War-

szawa 2013, s. 279–289, http://trybunal.gov.pl/uploads/media/Zagadnienia_nr_1_2012.pdf (od-

czyt 15.01.2016); K. K u r o w s k i, Prawa wyborcze osób niepełnosprawnych – zagadnienia 

teorii i praktyki, „Studia Wyborcze” 2011, t. 9; D. P u d z i a n o w s k a (red.), Prawa osób 

z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów 

ochrony praw człowieka, Warszawa 2014; A. B o d n a r, D. P u d z i a n o w s k a, A. P l o s z -

k a, M. W o l n y, Wybrane problemy prawa do udziału w wyborach, „Analizy i Ekspertyzy 

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka” 2015, nr 1, http://beta.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/ 

02/hfpc_analizy_i_rekomendacje_12015.pdf (odczyt 20.12. 2016). 
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na ograniczoną objętość tekstu nie odniosę się do ważnego, z punktu widzenia 

tematu artykułu acz obszernego w niezbędnej analizie, postulatu przyznania 

praw wyborczych cudzoziemcom nie będącym obywatelami Unii Europej-

skiej oraz poszerzenia zakresu tychże praw i poprawienia warunków korzy-

stania z już przysługujących dla obywateli UE niebędących Polakami
12

. 

OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONE 

Zgodnie z art. 62 ust. 2 Konstytucji RP osoby, które prawomocnym orze-

czeniem sądowym są ubezwłasnowolnione nie mają prawa udziału w referen-

dum oraz prawa wybierania. Ubezwłasnowolnienie to zasadniczo instytucja 

prawa cywilnego. Wyróżnić można ubezwłasnowolnienie całkowite i częścio-

we. Pierwsze może zostać orzeczone w odniesieniu do osoby powyżej 13 roku 

życia jeśli nie jest ona w stanie kierować swym postępowaniem wskutek choro-

by psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psy-

chicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii. Skutkuje ono pozbawie-

niem zdolności do czynności prawnych
13

. Ubezwłasnowolnienie częściowe, 

powodujące ograniczenie zdolności do czynności prawnych sąd orzeka w przy-

padkach gdy osoba wymaga zapewnienia jej pomocy przy prowadzeniu wła-

snych spraw
14

. Sądem właściwym w sprawach o ubezwłasnowolnienie jest 

sąd okręgowy
15

. Podstawowym powodem stosowania instytucji ubezwłasno-

wolnienia powinno być przede wszystkim dobro i ochrona interesów osoby 

ubezwłasnowolnianej, a także ochrona jej rodziny, zwłaszcza w kontekście 

majątkowym
16

. 

Na gruncie prawa wyborczego ubezwłasnowolnienie uznawane jest za kon-

kretno-indywidualne pozbawienie praw wyborczych ze względu na brak pełni 

władz umysłowych. W XX wieku traktowane było ono dość powszechnie jako 

                                                           

12 Warto jednak już w tym miejscu odesłać do raportu: S. Ł o d z i ń s k a , D. P u d z i a -

n o w s k a , M. S z a r a n o w i c z - K u s z  (red.), Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy 

nie?, Warszawa 2014, http://www.iom.pl/sites/default/files/Documents/prawa_wyborcze_web.pdf. 
13 Art. 12 i 13 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 

z późn. zm. 
14 Art. 15 i 16 kodeksu cywilnego. 
15 Orzeka on w składzie trzech sędziów. Art. 544 ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks po-

stępowania cywilnego, t.j. Dz. U. 2014, poz. 101 z późn. zm. Szczegóły przeprowadzenia po-

stępowania zostały unormowane w Rozdziale 2 Ubezwłasnowolnienie, Działu I, Tytułu II.  
16 Zob. K. Z a r a d k i e w i c z, Ubezwłasnowolnienie perspektywa konstytucyjna a instytu-

cja prawa cywilnego, [w:] D. P u d z i a n o w s k a (red.), Prawa osób z niepełnosprawno-

ścią…, s. 200. 
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naturalne wyłączenie, a nie dyskryminujący cenzus wyborczy. Jak wskazuje 

Marcin Dąbrowski „reguła ta [cenzus ubezwłasnowolnienia – dopisek A.F.-D.] 

jest głęboko zakorzeniona w polskiej kulturze i tradycji prawnej oraz prak-

tycznie od zawsze, z pewnymi modyfikacjami, występowała w obrocie praw-

nym. W nauce przyjęto, iż jest to norma zastana, jej ratio legis jest oczywiste 

i nie wymaga uzasadnienia. Podstawowym argumentem w tej materii jest 

twierdzenie, że jeżeli osoba nie posiada odpowiedniej sprawności intelektualnej 

do kierowania i zawiadywania własnymi sprawami oraz nie jest w stanie samo-

dzielnie dokonywać czynności prawnych to tym bardziej nie jest w stanie roze-

znać się w sytuacji politycznej państwa i dokonać racjonalnego, logicznego 

aktu wyborczego”
17

. 

Choć niekiedy wskazuje się, że w polskiej tradycji wnioskowanie o ubez-

własnowolnienie małżonka, brata lub siostry jest „ostateczną ostatecznością” 

i wiele osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną nie jest po-

zbawianych praw cywilnych i jednocześnie wyborczych
18

, to z drugiej strony 

statystyki pokazują wzrost liczby orzeczeń o ubezwłasnowolnieniu całkowi-

tym bądź częściowym. Obecnie osób ubezwłasnowolnionych jest w Polsce 

blisko 87 000
19

. 

Współcześnie nie ulega wątpliwości, że na gruncie obecnie obowiązujących 

regulacji prawa głosowania w zestawieniu z obwiązującym Polskę prawem 

międzynarodowym, a dokładnie Europejską konwencją praw człowieka
20

 oraz 

ratyfikowaną w dniu 6 września 2012 roku Konwencją ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych
21

, instytucja ubezwłasnowolnienia i wynikające z niej 

                                                           

17 Tak M. D ą b r o w s k i, Ubezwłasnowolnienie częściowe a prawo wyborcze w świetle 

standardów europejskich, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2–3, s. 267–268.  
18 Niechęć i złe skojarzenia z instytucją może potwierdzać m.in. liczba tworzonych obwo-

dów odrębnych w domach pomocy społecznej czy w szpitalach przeznaczonych dla osób cho-

rych psychicznie. W wyborach do Sejmu i do Senatu w 2015 r. było ich 606. Zob. K. S k o t -

n i c k i, Zasada powszechności…, s. 146.  
19 Według stanu na dzień 31.12. 2013 r. liczba osób ubezwłasnowolnionych całkowicie wyno-

siła 65 981, natomiast liczba osób ubezwłasnowolnionych częściowo – 11 658. Co daje łącznie 

77 639. Podaję za: Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezydenta RP w sprawie praw osób 

ubezwłasnowolnionych z dnia 7.10.2015 r., https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do_Prezy 

denta_ RP_ws_praw_osob_ubezwlasnowolnionych.pdf (odczyt 20.01.2016). Zaś na koniec 2015 

r. było to odpowiednio: 74,5 tys. i 12,4 tys. Co daje łącznie 86,9 tys. Por. Z. B a r t u ś, 87 tys. 

ubezwłasnowolnionych. Lawinowo przybywa wniosków o pozbawienie praw babć i dziadków, 

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9353281,87-tys-ubezwlasnowolnionych-lawinowo-przy 

bywa-wnioskow-o-pozbawienie-praw-babc-i-dziadkow,id,t.html (odczyt 20.01.2016). 
20 Sporządzona w Rzymie dn. 4.11.1950 r. Europejska konwencja o ochronie praw czło-

wieka i podstawowych wolności, Dz. U. 1993, nr 61, poz. 284 z późn. zm. 
21 Dz. U. 2012, poz. 1169. 
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pozbawienie praw wyborczych nie wytrzymuje krytyki
22

. Pośrednio potwier-

dził to Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 20 maja 2010 

roku, w sprawie Alajos Kiss vs Węgry
23

, uznając automatyczne pozbawienie 

osób ubezwłasnowolnionych prawa głosowania za niezgodne z art. 3 Protokołu 

nr 1 do Europejskiej konwencji praw człowieka. Automatyzm przyjętych 

w kodeksie cywilnym rozwiązań i brak oceny indywidualnej zdolności podjęcia 

racjonalnej i świadomej decyzji wyborczej przez osobę, w stosunku do której 

wnioskuje się o ubezwłasnowolnienie podczas prowadzonego postępowania 

narażają Polskę na podobne skargi ze strony obywateli pozbawionych prawa 

głosu. Wprawdzie w roku 2012 przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego 

powołany został Zespół ds. zdolności do czynności prawnych osób niepełno-

sprawnych psychicznie, a efektem jego prac stał się projekt, w którym przewi-

dywano usunięcie instytucji ubezwłasnowolnienia z kodeksu cywilnego
24

, jed-

nak efekty jego prac do dziś nie zostały wprowadzone w życie i nie zaowoco-

wały nowelizacją obowiązującej regulacji
25

. W założeniach zakładano kładze-

nie nacisku na trzy podstawowe wartości: dobro osoby korzystającej z ochrony, 

ochronę zaufania osób trzecich oraz subsydiarność instytucji ochronnych. Jak 

wskazano w projekcie, nowelizacja miała „przyjąć zasadę pełnej zdolności do 

                                                           

22 Tak również K. S k o t n i c k i, Czy ubezwłasnowolnienie może pozostać w Polsce cenzu-

sem wyborczym?, [w:] J. J a s k i e r n i a  (red.), Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony 

praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, t. 2, Warszawa 2014, s. 36; E. Ł ę -

t o w s k a, O systemowej interpretacji..., s. 286; K. K u r o w s k i, Wolności i prawa człowieka 

i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, Warszawa 2014, s. 154, https:// 

www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wolnosci_i_prawa_srodki_5.pdf (odczyt 15.01.2016). 
23 Wyrok z dnia 20.05.2010 r. w sprawie Alajos Kiss vs Węgry, skarga numer 38832/06, 

http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-98800&filename=001-

98800.pdf&TID=nlznbgtpxd (odczyt 20.12.2015). Zob. także A. B o d n a r, Zmiana Konstytu-

cji jako konsekwencja wykonania wyroku ETPCZ. Glosa do wyroku w sprawie Alajos Kiss 

przeciwko Węgrom (skarga nr 38832/06, wyrok z 20 maja 2010 r.), „Europejski Przegląd Sądo-

wy” 2010, nr 10; M. R u l k a, Glosa do wyroku ETPC z dnia 20 maja 2010 r., „Państwo 

i Prawo” 2010, nr 12. 
24 O działalności zespołu i działaniach poprzedzających jego powstanie zob. więcej 

w M. S z e r o c z y ń s k a, Mozolna droga ku likwidacji instytucji ubezwłasnowolnienia, [w:] 

D. P u d z i a n o w s k a (red.), Prawa osób z niepełnosprawnością…, s. 164–189. 
25 Projekt ma obecnie status archiwalnego (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/ 

208000). Warto jednak wspomnieć o dwóch wystąpieniach RPO nawołujących do podjęcia 

inicjatywy ustawodawczej: 1) skierowanym do Prezesa Rady Ministrów z dn. 15.04.2014 r. 

(https://www.rpo.gov.pl/pl/content/prawo-do-g%C5%82osowania-os%C3%B3b-ubezw%C5% 

82asnowolnionych-u-premiera-art-29-%E2%80%93-udzia%C5%82-w-%C5%BCyciu-politycz 

nym) 2) skierowanym do Prezydenta RP z dnia 7.10.2015 r. (https://www.rpo.gov.pl/pl 

/content/do-prezydenta-rp-ws-praw-wyborczych-osob-ubezwlasnowolnionych), ponowionym 

w dniu 18.02.2016 r. (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/do-prezydenta-rp-ws-praw-wyborcz 

ych-osob-ubezwlasnowolnionych-1). 
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czynności prawnych osoby dorosłej i, jako wyjątki od niej, ograniczenia moż-

liwości korzystania z tej zdolności, gdy jest to konieczne za względu na stan 

osoby dotkniętej niepełnosprawnością. Zakres tych ograniczeń ma być jednak 

ustalony w sposób indywidualny, z uwzględnieniem sytuacji konkretnej oso-

by”
26

. Wiązałoby się to oczywiście z koniecznością wprowadzenia zmian 

w kodeksie wyborczym. Pozwalałoby to również nadal utrzymać „cenzus” 

zdolności umysłowej ważny z punktu widzenia zarówno interesu ogólnonaro-

dowego, jak i również dobra osoby korzystającej z ochrony. 

Przygotowując się do podjęcia decyzji co z przysłowiowym fantem zrobić 

warto mieć na uwadze również przepisy Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych, zwłaszcza jej art. 29, który stanowi:  
 

Państwa Strony zagwarantują osobom niepełnosprawnym prawa polityczne i możliwość 

korzystania z nich, na zasadzie równości z innymi osobami oraz zobowiązują się do: 

(a) zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą mogły efektywnie i w pełni uczestniczyć 

w życiu politycznym i publicznym, na zasadzie równości z innymi osobami, bezpo-

średnio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli, włączając w to 

prawo i możliwość korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego, między in-

nymi poprzez: 

(I) zapewnienie, że tryb głosowania oraz stosowane w związku z nim urządzenia 

i materiały będą odpowiednie, dostępne i łatwe do zrozumienia i zastosowania, 

(II) ochronę praw osób niepełnosprawnych do tajnego głosowania w wyborach i re-

ferendach publicznych bez zastraszania, a także do kandydowania w wyborach, 

efektywnego sprawowania urzędu i pełnienia wszelkich funkcji publicznych na 

wszystkich szczeblach rządzenia, ułatwianie korzystania ze wspomagających 

i nowych technologii tam, gdzie to właściwe, 

(III) gwarancje swobody wyrażania woli przez osoby niepełnosprawne występujące 

jako wyborcy i, w tym celu, tam gdzie to konieczne, zezwalanie osobom nie-

pełnosprawnym, na ich życzenie, na korzystanie z pomocy w głosowaniu ze 

strony wybranej przez nie osoby […]. 

 

Nawet kontrowersyjne i jak się zdaje niedopuszczalne zastrzeżenie do treści 

art. 12 KPON uznające ubezwłasnowolnienie za środek możliwy do stosowania 

zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w myśl tegoż artykułu, a zwłaszcza jego 

czwartego ustępu
27

, zdaje się nie zmieniać obowiązków wynikających z art. 29. 

                                                           

26 Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, s. 12, http://legislacja.rcl.gov.pl/ 

docs//1/208000/208041/208042/dokument152071.pdf (odczyt 20.12.2015). 
27 Na temat kontrowersyjności zgłoszonego zastrzeżenia i niepoprawności tłumaczenia tek-

stu samej Konwencji zob. A. B ł a s z c z a k, Zastrzeżenia i oświadczenie interpretacyjne Polski 

do Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, [w:] D. P u d z i a n o w s k a (red.), 

Prawa osób z niepełnosprawnością…, s. 30–35. 
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Uszczegółowienie ich zakresu oraz wskazówki jak je realizować odnajdujemy 

w opiniach Komitetu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Jak dotąd w rekomen-

dacjach kierowanych do wielu państw np. Tunezji
28

, Hiszpanii
29

, Azerbejdża-

nu
30

, Turkmenistanu
31

, Danii
32

, Republiki Czeskiej
33

, Ukrainy
34

, Niemiec
35

, 

Węgier
36

 czy Unii Europejskiej
37

 podkreślone zostało, że konieczne jest za-

pewnienie osobom niepełnosprawnym na równi z innymi dostępu do prawa 

głosowania, jak i kandydowania niezależnie od tego czy zostały pozbawione 

zdolności do czynności prawnych, znajdują się pod opieką lub przebywają w 

specjalnym zakładzie. Państwa powinny jak najszybciej i najpełniej stosować 

się do tych zaleceń, bo zgodnie z interpretacją art. 29 poczynioną przez Komi-

tet w opinii w sprawie indywidualnej
38

 „nie jest przewidziane żadne uzasad-

nione ograniczenie lub odstępstwo dla jakiejkolwiek grupy osób z niepełno-

                                                           

28 Concluding observation of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Tu-

nisia, 13 May 2011, CRPD/C/TUN/CO/1, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBody 

External/TBSearch.aspx (odczyt 20.12.2015). 
29 Concluding observation of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 

Spain, 19October 2011, CRPD/C/ESP/CO/1, tamże.  
30 Concluding observation of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 

Azerbaijan, 12May 2014, CRPD/C/AZE/CO/1 tamże. 
31 Concluding observation of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 

Turkmenistan, 13May 2015, CRPD/C/TKM/CO/1, tamże. 
32 Concluding observation of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 

Denmark, 30October 2014, CRPD/C/DNK/CO/1, tamże. 
33 Concluding observation of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 

Czech Republic, 15 May  2015 , CRPD/C/CZE/CO/1, tamże. 
34 Concluding observation of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 

Ukraine, 2 October 2015, CRPD/C/UKR/CO/1, tamże. 
35 Concluding observation of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 

Germany, 13 May 2015, CRPD/C/DEU/CO/1, tamże. Zob. także K. B r a u n, „Nothing about 

us without us”: the legal disenfranchisement of voters with disabilities in Germany and its 

compliance with international human rights standards on disabilities, „American University 

International Law Review” 2015, 30 (2), s. 315–346. 
36 Concluding observation of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 

Hungary, 22 October 2012, CRPD/C/HUN/CO/1, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ Treaty 

BodyExternal/TBSearch.aspx (odczyt 20.12.2015 ).  
37 Concluding observation of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Eu-

ropean 2 October 2015, CRPD/C/EU/CO/1, tamże.  
38 Opinia Komitetu ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami z dnia 16.10.2013 r. w sprawie 

Zsolt Bujdoso, Jánosné Ildikó Márkus, Viktória Márton, Sándor Mészáros, Gergely Polk i János 

Szabó vs Węgry CRPD/C/10/D/4/2011, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ treatybodyexternal 

/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/10/D/4/2011&Lang=en (odczyt 20.12.2015). Szerzej zob. 

A. B o d n a r, Międzynarodowe standardy praw człowieka a prawa wyborcze osób z niepełno-

sprawnościami intelektualnymi lub psychicznymi, [w:] D. P u d z i a n o w s k a (red.), Prawa 

osób z niepełnosprawnością…, s. 250–252. 
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sprawnościami. Stąd też wyłączenie prawa głosu na postawie postrzeganej lub 

rzeczywistej psychicznej lub intelektualnej niepełnosprawności, w tym ogra-

niczenie na podstawie zindywidualizowanej oceny, stanowi dyskryminację ze 

względu na niepełnosprawność w rozumieniu art. 2 KPON” a wyłączenia nie 

mogą być uznane za usprawiedliwione względami publicznymi czy integral-

nością systemu politycznego
39

. 

W wspomnianej wyżej opinii w sprawie Zsolt Bujdoso i inni przeciwko Wę-

grom Komitet jasno wskazał jakimi środkami państwa powinny zapewniać 

osobom z niepełnosprawnością możliwość oddania głosu świadomego (compe-

tent vote). Przede wszystkim odpowiednio dopasowane do potrzeb powinny być 

przepisy dotyczące głosowania a jego procedury muszą być „odpowiednie, 

dostępne i łatwe do zrozumienia i stosowania”, a tam gdzie jest to niezbędne, 

pozwalające osobom z niepełnosprawnościami uzyskać pomoc przy głosowaniu 

na ich prośbę
40

. Jako przykłady konkretnych zaleceń można wskazać np.: przy-

gotowywanie i udostępnianie materiałów wyborczych – informacji wybor-

czych, jak i materiałów kampanijnych w dostępnych formatach oraz rozpo-

wszechnianie ich za pośrednictwem mass mediów z odpowiednim wyprzedze-

niem co ma zachęcać do udziału w głosowaniu, konsultowanie rozwiązań na-

kierowanych na pomoc przy głosowaniu w ścisłym porozumieniu z organiza-

cjami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnościami tak by rzeczywiście speł-

niały one ich potrzeby, szkolenie asystentów w lokalach wyborczych do udzie-

lania adekwatnej pomocy
41

. Niezwykle ważne jest także, by informacje czy 

materiały były przygotowywane w języku przystępnym (także w języku migo-

                                                           

39 A. B o d n a r, Międzynarodowe standardy praw człowieka…, s. 251. Zob. także pkt. 3. 

Zalecenia CM/Rec (2011)14 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich 

w sprawie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu politycznym i publicznym; http://niepel 

nosprawni.gov.pl/container/dokumenty-miedzynarodowe/dokumenty-rady-europejskiej/Zalece 

nie%20CM%20Rec(2011)14.pdf (odczyt 15.01.2016), z którego wynika, że „Wszystkie osoby 

niepełnosprawne, bez względu na to, czy ich niepełnosprawność jest fizyczna, sensoryczna, 

intelektualna czy umysłowa, czy też cierpią na chorobę przewlekłą, mają prawo do oddania 

głosu na takiej samej zasadzie jak inni obywatele i nie wolno pozbawiać ich tego prawa przy 

użyciu żadnego prawa ograniczającego ich zdolność prawną, na mocy jakichkolwiek decyzji 

sądowych lub innych, czy też poprzez inne działanie z powodu ich niepełnosprawności, funk-

cjonowania poznawczego lub zdolności percepcji”. 
40 „[…] the State party is required to adapt its voting procedures, by ensuring that they are 

“appropriate, accessible and easy to understand and use”, and, where necessary, allowing per-

sons with disabilities, upon their request, assistance in votingˮ. Tak opinia przywołana w punk-

cie 9.6 Zaleceń [...] Komitetu Ministrów... cyt. w przyp. 39. 
41 Por. Concluding observation of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 

Sweden, 12 May 2014, CRPD/C/SWE/CO/1, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBody 

External/TBSearch.aspx (odczyt 20.12.2015 r.) oraz Concluding observation of the Committee on 

the Rights of Persons with Disabilities, Austria, 30 September 2013, CRPD/C/AUT/CO/1, tamże. 
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wym, alfabecie Braille’a, w wersji dźwiękowej, elektronicznej) i prostym, naj-

lepiej z użyciem ilustracji, oraz by odpowiednio przeszkoleni byli członkowie 

komisji wyborczych najniższego szczebla pod kątem wyjaśniania sposobu gło-

sowania osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną
42

. Podkre-

ślenia wymaga również kwestia zapewnienia możliwości wyboru osoby udzie-

lającej pomocy przy głosowaniu przez osobę z niepełnosprawnością. Przy czym 

pomoc oznaczać ma „pomaganie osobie niepełnosprawnej przy wyrażaniu jej 

decyzji, a nie podejmowanie decyzji zamiast niej”
43

. Jest to niezwykle istotne 

zarówno pod względem gwarantowania równych praw w kontekście czuwania 

nad swobodą wyboru wyborcy, jak i równością formalną prawa wyborczego. 

Jak więc należałoby zmienić obowiązujący stan prawny by pozbyć się pro-

blemu? Możliwe są dwa wyjścia. Po pierwsze usunąć z polskiego porządku 

prawnego ubezwłasnowolnienie, co wiązałoby się z zmianą Konstytucji RP, 

i tym samym zlikwidować „cenzus” zdolności umysłowej
44

. Po drugie przyjąć 

model indywidualnej oceny zdolności do podjęcia świadomej decyzji wybor-

czej w postępowaniu sądowym
45

. Wydaje się, że tylko pierwsze rozwiązanie 

zgodne jest zarówno z EKPCz, jak i KPON. Jednak drugie – pozostawiając 

wyłączenie możliwości głosowania osób, które obiektywnie nie są w stanie 

podjąć świadomej decyzji wyborczej i wyrazić co do niej swojej woli – moż-

na stosować zarówno obok postępowania o ubezwłasnowolnienie, jak również 

w przypadku braku tej instytucji w ramach np. proponowanego przez Zespół 

ds. zdolności do czynności prawnych osób niepełnosprawnych psychicznie 

                                                           

42 Raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Prawo osób cierpiących na zabu-

rzenia psychiczne i osób niepełnosprawnych umysłowo do udziału w życiu politycznym. Paź-

dziernik 2010, pkt. 3. Korzystam z roboczego tłumaczenia na język polski przedrukowanego w: 

D. P u d z i a n o w s k a (red.), Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną…, s. 384–385. 

Zob. również Plan działania Rady Europy  w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób nie-

pełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 

2006–2015. Rec (2006) 5 Komitetu Ministrów Rady Europy, pkt 3.1.3; http://www. pfon.org/ 

dokumenty-i-publikacje/dokumenty-miedzynarodowe/141-plan-dzialan-rady-europy-w-celu-pr 

omocji-praw-osob-niepelnosprawnych (odczyt 15.01.2016). Zalecenie CM/Rec (2011)14, pkt. 

2.3., 2.4 i 5. 
43 Patrz pkt 4 Zalecenia CM/Rec (2011)14.  
44 Zob. A. B o d n a r, Międzynarodowe standardy …, s. 263–264. 
45 Por. K. S k o t n i c k i, Czy ubezwłasnowolnienie…, s. 36; M. R u l k a, Treść konstytucyj-

nej zasady…, s. 285, A. R a k o w s k a - T r e l a, Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i psychiczną – perspektywa prawnoporównawcza, [w:] D. P u d z i a n o w s k a 

(red.), Prawa osób z niepełnosprawnością…, s. 280–281, K. K u r o w s k i, Wolności i prawa 

człowieka…, s. 155; M. D ą b r o w s k i, Ubezwłasnowolnienie częściowe..., s. 278. 
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postępowania o sprawie ustanowienia opiekuna. Wyłączenie to mogłoby przy-

jąć nazwę pozbawienia praw wyborczych
46

. 

Sprawa indywidualnych predyspozycji do rozstrzygania spraw publicz-

nych i ich predyspozycji jest w tej mierze kluczowa. Jeśli uznamy, że każdy 

dorosły niezależnie od stanu umysłu ma prawo decydować, to de facto absolu-

tyzujemy zasadę powszechności wyborów i nadajemy jej charakter nadrzędny 

w stosunku do innych zasad, w tym wolności wyborów. W ten sposób otwie-

ramy drzwi likwidacji pozostałych cenzusów wyborczych co np. doprowadzić 

nas może do uznania wyłączenia głosowania niepełnoletnich za dyskrymina-

cję. Przyznanie nieograniczonego prawa głosu osobom z niepełnosprawnoś-

ciami intelektualnymi i psychicznymi może ponadto osłabić ochronę interesu 

samej osoby z niepełnosprawnością – narażając ją na ryzyko zmuszenia jej do 

głosowania w sposób zgodny z wolą innej osoby, a nie własną, zwłaszcza jeśli 

przebywa w zakładzie leczniczym lub w przypadkach wymuszenia przez opie-

kuna udzielenia mu pełnomocnictwa do głosowania – co narusza nie tylko stan-

dard wolnych i równych wyborów, ale podważa również ich uczciwość i może 

prowadzić do deformacji wyniku. Podane przypadki są oczywiście skrajnymi, 

jednak prowadzą do konstatacji, że tylko w sytuacji gdy istnieje możliwość 

zagwarantowania wyrażenia samodzielnie powziętej woli można mówić o rze-

czywistym zapewnieniu realizacji prawa głosu osób z niepełnosprawnościami 

na równi z innymi. 

Dlatego bezpieczniejszym, w mojej opinii, rozwiązaniem, biorąc pod uwagę 

polskie realia wyborcze, jest obranie drugiej drogi przy jednoczesnym nieustan-

nym podnoszeniu standardów realizacji praw wyborczych osób z niepełnospraw-

nościami. Wydaje się, że najistotniejszymi kwestiami przy ocenie indywidualne-

go stanu jest zbadanie świadomości kierowania swoim postępowaniem, zarówno 

pod względem podjęcia decyzji wyborczej, jak i wykluczenia możliwości wyko-

rzystania przez inną osobę – choćby opiekuna do głosowania zgodnie z jej ocze-

kiwaniami. Kolejnym aspektem, który należałoby brać pod uwagę jest ocena, czy 

niemożliwe jest podjęcie jakichkolwiek środków, których zastosowanie uczyni-

łoby wybory dostępnymi dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub 

psychiczną
47

. Jak jednak miałyby ją oceniać składy orzekające? Według obo-

                                                           

46 W takim ujęciu usunięcie instytucji ubezwłasnowolnienia spowodowałby konieczność, 

oprócz zmian na poziomie ustawowym, wykreślenia tego słowa z art. 62 ust. 2 Konstytucji RP. 

Zob. propozycja zgłoszona przez A. Bodnara podaję za R. C h r u ś n i a k, Ubezwłasnowolnie-

nie jako przesłanka pozbawienia praw wyborczych – aspekty konstytucyjne, [w:] D. P u d z i a -

n o w s k a (red.), Prawa osób z niepełnosprawnością…, s. 234. 
47 Por. R. R y b s k i, Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w ra-

porcie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2010 r. – wnioski dla Polski, [w:] 

D. P u d z i a n o w s k a (red.), Prawa osób z niepełnosprawnością…, s. 320. 
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wiązujących przepisów prawa i praktykę wyborczą, a nie nierealizowanych 

założeń i wytycznych
48

. Co do ustalenia indywidualnej zdolności do podej-

mowania decyzji wyborczych pomocny mógłby się okazać test karty wybor-

czej. Wykorzystanie materiałów wyborczych podczas badania/rozmowy mające 

ocenić świadomość wyborczą wydaje się bardzo wskazane. Ze względu na brak 

elementów obrazkowych na polskich kartach do głosowania przydatne byłyby 

również materiały kampanijne poszczególnych komitetów wyborczych. Oczy-

wiście umiejętność oddania ważnego głosu oceniania być powinna z uwzględ-

nieniem ograniczeń płynących z niepełnosprawności i zastosowaniem niezbęd-

nych, adekwatnych wyjaśnień ze strony „badającego”. Test taki pozwalałby 

również sprawdzić bardzo ważną kwestię a mianowicie – podatność osoby na 

wpływ ze strony ewentualnego pomocnika, jak również samodzielność w jego 

doborze. 

OSOBY ODBYWAJĄCE KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI 

Odróżnić od siebie należy sytuację pozbawienia praw publicznych od udzia-

łu w głosowaniu osób odbywających karę pozbawienia wolności. Polska regu-

lacja nie przewiduje bowiem obligatoryjności pozbawiania m.in. czynnego 

i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej więźniów
49

. Na 

mocy obowiązującego kodeksu karnego sąd może zastosować środek karny 

pozbawienia praw publicznych w razie skazania na karę pozbawienia wolności 

na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji 

zasługującej na szczególne potępienie
50

. Jeśli jednak środek taki nie został po-

wzięty, a osadzonego uznajemy za godnego moralnie do uczestnictwa w spra-

wowaniu władzy zwierzchniej należy mu zapewnić możliwość skorzystania 

z przysługującego prawa.  

Jednocześnie przepisy prawa międzynarodowego nie pozbawiają państw 

możliwości ograniczenia powszechności prawa wyborczego, o ile ograniczenia 

                                                           

48 Na konieczność podejmowania w tej mierze działań o charakterze pozytywnym zwraca 

uwagę R. R y b s k i, tamże, s. 322–323. 
49 W przeciwieństwie np. do Wielkiej Brytanii, co regularnie spotyka się z „krytyką” ze 

strony ETPCz; zob. np. Hirst vs Wielka Brytania (skarga nr 74025/01), Greens i M.T. vs Wiel-

ka Brytania (skargi nr 60041/08 i 60054/08), McHugh i inni vs Wielka Brytania (skarga nr 

51987/08 rozpatrzona łącznie z 1014 innymi). O wątpliwościach co do „łagodności” regulacji 

zobacz: K. S k o t n i c k i, Zasada powszechności…, s. 137 i wskazana tam literatura. 
50 Art. 40 § 2 ustawy z dnia 6.06. 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 

z późn. zm. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["51987/08"]}
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te nie mają charakteru nieuzasadnionego, nie są dyskryminujące
51

 i nie zagraża-

ją wolności wyborów opartych na tajnym głosowaniu
52

. Wiąże się z tym ko-

nieczność oddzielenia decyzji o wyroku skazującym od tej o pozbawieniu praw 

wyborczych, jak również stosowania tego pozbawienia w przypadku skazania 

za poważne przestępstwo
53

, a więc niedopuszczenie, by decyzje takie miały 

charakter arbitralny i blankietowy
54

. Jak słusznie wskazuje Marcin Rulka, pol-

ska regulacja wydaje się nie naruszać zasady wolnych wyborów ani zasady 

wyborów powszechnych
55

.  

Choć regulacja z kodeksu karnego czyni zadość „prawnoczłowieczym” 

standardom to jednak praktyczne aspekty udziału więźniów w głosowaniu 

w przypadku Polski budzą wątpliwości. Dobitnym tego przykładem może być 

przypadek p. Iwańczuka z 1993 roku. Osadzonemu w areszcie we Wrocławiu 

odmówiono zgody na wzięcie udziału w głosowaniu, ponieważ odmówił roze-

brania się i poddania szczegółowym oględzinom ciała
56

. Zgodnie z Europej-

skimi Regułami Więziennymi z 2006 roku – „Władze więzienne zapewniają, 

by więźniowie mogli uczestniczyć w wyborach, referendach i innych aspektach 

życia publicznego, w taki sposób na jaki pozwalają przysługujące im prawa. 

Pamiętając o poszanowaniu jednej z reguł podstawowych stanowiącej, iż re-

strykcje nałożone na osoby pozbawione wolności powinny być ograniczone do 

koniecznego minimum i proporcjonalne do uzasadnionego celu, dla którego 

zostały nałożoneˮ
57

. 

Pomimo upływu czasu i zwiększenia wymogów oraz nakładów na system 

penitencjarny problem nadal występuje. Na kwestie realizacji praw wyborczych 

                                                           

51 Art. 25 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Dz. U. 1977, nr 

38, poz. 167. 
52 Zob. art. 3 Protokołu Dodatkowego nr 1 do EKPCz. 
53 Por. pkt. 1.1. lit. d Kodeksu dobrych praktyk w sprawach wyborczych (CDL-AD (2002) 23 

rev), http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002) 023rev-e 

(odczyt 16.01.2016 ). 
54 Na podstawie orzeczenia Hirst vs Wielka Brytania. Por. także z orzeczeniem w sprawie 

Scoppola vs Włochy (skarga nr 126/05). 
55 Zob. M. R u l k a, Prawo do głosowania więźniów, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 

2010, nr 69, s. 78 i 86. 
56 ETPCz w sprawie Iwańczuk vs Polska (skarga nr 25196/94) nie stwierdził naruszenia art. 

3 Protokołu Dodatkowego, jednak uznał, że naruszono art. 3 EKPC. Zob. również: B. G r o -

n o w s k a, Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 15 listopada 

2001 r. w sprawie Iwańczuk przeciwko Polsce (dot. praktyki stosowania tymczasowego aresz-

towania), „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 2, s. 161–167; http://www.pg.gov.pl/numer-2-1066/ 

numer-2-990.html (odczyt 21.12.2015). 
57 Por. pkt. 24.11 i 3 aneksu do Rekomendacja Rec (2006) 2 Komitetu Ministrów do państw 

członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych z 11.01.2006 r.,: 

http://www.cossw.pl/file/redir.php?id=5853 (odczyt 21.12.2015). 
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osadzonych zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Opierając się na 

licznych zgłaszanych mu sprawach ustalił on, że bariery w udziale w głosowa-

niu mają dwojaki charakter. Po pierwsze wynikają z niedostosowanego systemu 

wyborczego. Po drugie generuje je brak właściwej informacji o wyborach
58

.  

Na mocy obowiązujących przepisów kodeksu wyborczego w zakładach kar-

nych, aresztach śledczych i oddziałach zewnętrznych takich zakładów tworzy 

się odrębne obwody głosowania, jeśli w dniu głosowania przebywa w nich co 

najmniej 15 wyborców. Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba kierująca daną 

jednostką złoży wniosek o nieorganizowanie głosowania i uznany on zostanie 

za uzasadniony
59

. Powodami mogą być tu np.: względy bezpieczeństwa czy 

potrzeba utrzymania porządku. Gdy w wyborach samorządowych w przedmio-

towej jednostce przebywa mniej niż 15 wyborców ujętych w rejestrze wybor-

ców właściwych dla gminy, na terenie której położona jest ta jednostka co do 

zasady obwodu odrębnego się nie tworzy, jednak rada gminy może taki obwód 

utworzyć po zasięgnięciu opinii jej kierownika
60

. W wyborach parlamentar-

nych 2015 roku w kraju utworzono łącznie 191 odrębnych obwodów głoso-

wania, o trzy mniej niż w wyborach prezydenta RP z tego samego roku
61

. 

W wyborach prezydenckich łącznie udział wzięło 43 506 osadzonych z 76 815 

uprawnionych, czyli frekwencja wyniosła 56,6%
62

. 

Wspomniane wyżej niedostosowanie systemu wyborczego nie wynika więc 

z zasad tworzenia obwodów głosowania w jednostkach osadzenia. Związany 

jest on z regulacją dotyczącą tworzenia spisu wyborców w obwodach odręb-

nych. Zestawienie art. 29 § 1 z § 2 tegoż artykułu powoduje, że, dla przykładu, 

przebywający w zakładzie karnym w Bydgoszczy mieszkaniec gminy Białe 

Błota – ujęty w rejestrze wyborców w tejże gminie nie zostanie ujęty w spisie 

wyborców w obwodzie głosowania w zakładzie karnym jako uprawniony do 

udziału w wyborach do Rady Gminy miasta Bydgoszczy i prezydenta miasta 

Bydgoszczy. Będzie mógł jednak oddać głos w wyborach Sejmiku Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego. Pozbawiony będzie zatem możliwości głosowa-

                                                           

58 Zob. Pismo RPO z dnia 20.10.2015 r. skierowane do dyrektora Generalnej Służby Wię-

ziennej, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/do-dgsw-ws-praw-wyborczych-osadzonych (odczyt 

21.12.2015) 
59 Art. 12 § 4 kodeksu wyborczego. 
60 Za art. 12 § 5 i 6 kodeksu wyborczego. 
61 Oficjalne dane PKW, http://parlament2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/7_Statystyka (odczyt 

12.01.2016). 
62 [Db] Komorowski zdobył „za kratkami” ponad 80 proc. głosów, http://www.tvn24.pl/wiado 

mosci-z-kraju,3/glosowanie-za-kratami-wiezniowie-za-komorowskim,545473.html (odczyt 12.01. 

2016). 
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nia w wyborach rady gminy, wójta i radnych powiatu
63

. Osoba taka nie może 

pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania, bo w wyborach samorządo-

wych nie są one wydawane
64

. Nie przysługuje jej również możliwość zagło-

sowania korespondencyjnego
65

, ponieważ jest ono wyłączone w wyborach 

samorządowych
66

, ponadto w pozostałych wyborach nie przeprowadza się go 

w  obwodach odrębnych
67

. Wydaje się jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie 

by osadzony w zakładzie o charakterze półotwartym lub otwartym skorzystał 

z przepustki i udał się do miejsca stałego zameldowania i zagłosował osobi-

ście we właściwym obwodzie głosowania
68

. Powinna mu ona zostać udzielo-

na, o ile jego postawa w czasie odbywania kary uzasadnia przypuszczenie, że 

w czasie pobytu poza zakładem karnym będzie przestrzegał porządku praw-

nego oraz jeśli odbył co najmniej połowę tej części kary, po której mógłby 

być warunkowo przedterminowo zwolniony
69

. 

Zasadniczo nie powinien już występować problem pozbawienie prawa gło-

sowania osadzonych, przeniesionych do innej jednostki w okresie między pią-

tym dniem przed dniem głosowania a „przedwyborczą” sobotą
70

. Zgodnie z § 6 

ust. 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie spisu wybor-

ców
71

 – „[...] w przypadku konieczności dopisania do spisu wyborców, o któ-

rym mowa w ust. 1, osób przybyłych do zakładu po sporządzeniu wykazu, ale 

nie później niż na 2 dni przed dniem wyborów, kierujący tym zakładem nie-

zwłocznie przekazuje właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wykaz tych 

wyborców. Oczywiście powinien on zostać uwzględniony przed dokonaniem 

wydruku spisów wyborców. Na wypadek zaś przybycia osadzonego do zakładu 

czy aresztu przed dniem głosowania i nieuwzględnienie go w spisie wyborców 

                                                           

63 Z takim samym problemem spotka się pacjent szpitala, przebywający w nim w dniu gło-

sowania. 
64 Art. 32 § 3 kodeksu wyborczego. 
65Warto zaznaczyć, że w punkcie 5 Rezolucji (62) 2 Komitetu Ministrów Rady Europy – 

Wyborcze, obywatelskie i socjalne prawa skazanych (przyjętej w dniu 1.02.1962 r.) czytamy 

„Jeżeli prawo przewiduje możliwość głosowania w wyborach bez konieczności osobistej obec-

ności w miejscu głosowania, osoba pozbawiona wolności powinna mieć możliwość skorzysta-

nia z takiej formyˮ. Cyt. za: „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2011, nr 72–73, s. 196. 
66 Art. 53 a § 2 kodeksu wyborczego. Na zasadzie wyjątku z tej formy głosowania mogą 

skorzystać wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – art. 53 a § 3 

kodeksu wyborczego. 
67 Na mocy art. 53 a § 4 kodeksu wyborczego. 
68 Zob. art. 91 pkt 7, art. 92 pkt 9, ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy, 

Dz. U. nr 90, poz. 557.  
69 Art. 138 pkt. 8 i art. 139 kodeksu karnego wykonawczego. 
70 Na potrzebę zmian w kodeksie wyborczym z tym związaną wskazywali A. B o d n a r, 

D. P u d z i a n o w s k a, A. P l o s z k a, M. W o l n y, Wybrane problemy prawa ..., s. 6. 
71 Rozporządzenie z dnia z dnia 29.12.2014 r., Dz. U. 2015, poz. 5. 
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właściwym i najprostszym środkiem wydaje się skorzystanie z dopisania do 

spisu wyborców przez członków obwodowej komisji wyborczejˮ
72

. 

Na gruncie tego problemu powstaje jednak pytanie o rzeczywisty charakter 

związków osadzonego z jego miejscem zamieszkania. Czy odbywanie kilku-

nastoletniej kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym o charakterze 

zamkniętym nie pozbawia de facto osadzonego związków z gminą, w której 

mieszkał przed pojmaniem? Czy nadal miejsce to pozostaje centrum jego 

życiowych interesów, choć ze względów oczywistych w nim nie przebywa? 

Jaki jest dostęp przez niego do informacji wydarzeniach z jego „małej ojczy-

zny”
73

? Czy ma on możliwość rozeznania się w sprawach dla niej istotnych? 

Pamiętać przy tym należy, że według art. 16 ust. 1 Konstytucji RP wspólnotę 

samorządową stanowi z mocy prawa ogół mieszkańców jednostek zasadniczego 

podziału terytorialnego. Wydaje się, że więźniowie, zwłaszcza osadzeni na wie-

le lat, przebywający stale w zakładzie karnym zamieszkują gminę, w której 

położony jest ten zakład. Należałoby więc zastanowić się nad możliwością 

przyznania im prawa do złożenia wniosku  o dopisanie do rejestru wyborców 

w gminie miejsca osadzenia. Wymagałoby to jednak uznania, że osadzenie 

w zakładzie spełnia wymóg stałego zamieszkiwania bądź zmiany kryterium 

oceny na stałe przebywanie czy też dodania do art. 19 kodeksu wyborczego 

§ 2a o treści – „Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy odbywające-

go karę pozbawienia wolności, przebywającego stale na obszarze gminyˮ
74

. 

Rozwiązanie takie może doprowadzić do sytuacji w której, liczba wyborców 

osadzonych stanowić będzie znaczną lub nawet przeważającą cześć uprawnio-

nych z danego okręgu wyborczego w wyborach radnego, tym samym uzyskując 

decydujący wpływ na wynik wyborów. Co w połączeniu w zwiększoną podat-

nością na manipulacje wyborcze i ograniczeniami w prowadzeniu kampanii 

wyborczych na terenie takich jednostek wydaje się zbyt dużym ryzykiem 

z punktu widzenia transparentności procedury wyborczej
75

. 

                                                           

72 Według art. 51 § 4 kodeksu wyborczego. 
73 Dostęp do informacji potrzebnych do świadomego podjęcia decyzji wyborczej powinien 

być zapewniany przez umożliwienie korzystania z radia, telewizji, książek, prasy i materiałów 

wyborczych Zob. art. 102 pkt 6 kodeksu karnego wykonawczego. 
74 Por. art. 19 i 20 kodeksu wyborczego. 
75 Ostatnio media informowały np. o nieprawidłowościach w prowadzeniu kampanii i możli-

wości popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom w więzieniu w Chmielowie koło Tarnobrze-

ga. Zob. M. G ą s i o r, Powyborczy skandal w więzieniu. Ktoś przekupił więźniów kawą i pa-

pierosami, by głosowali na kandydata PiS?, http://natemat.pl/106085,powyborczy-skandal-w-

wiezieniu-ktos-przekupil-wiezniow-kawa-i-papierosami-by-glosowali-na-kandydata-pis (odczyt 

12.01.2016 r.). 
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ZAKOŃCZENIE 

Powyższe rozważania pozwalają stwierdzić, że czynne prawo wyborcze 

jako podmiotowe prawo polityczne nie ma charakteru nieograniczonego. Jed-

nak jego posiadanie jest zasadą, a brak wyjątkiem. Wyjątki, jeśli są w prawie 

krajowym ustanawiane, czynią zadość „prawnoczłowieczym” wymaganiom, 

o tyle o ile nie są dyskryminujące i co do zasady mają charakter konkretno- 

-indywidualny, potwierdzony prawomocnym orzeczeniem sądu. Bardzo istotne 

jest nie tylko samo przyznanie uprawnienia, ale przede wszystkim sposób jego 

gwarantowania w prawie i praktyce wyborczej, gdyż bez możliwości skorzy-

stania z niego samo uprawnienie staje się iluzoryczne.  
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Streszczenie  

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu czynnego prawa wyborczego jako podstawowego 

prawa politycznego przysługującego w oparciu o przepisy i standardy prawa międzynaro-

dowego. Spojrzenie „prawnoczłowiecze” na prawo do głosowania przedstawione zostało 

w oparciu o dwa zagadnienia, ukazujące niewłaściwe wywiązywanie się Polski z ciążących na 

niej zobowiązań międzynarodowych. Pierwsze – kwestia pozbawienia prawa wyborczego osób 

ubezwłasnowolnionych – to problem najbardziej palący dla rodzimego ustawodawcy i ustrojo-

dawcy. Drugie – zapewnienie prawa głosu osobom odbywającym karę pozbawienia wolności – 

ma wymiar bardziej praktyczny. Nie można bowiem poprzestać na nadaniu jednostce prawa 

udziału w głosowaniu w przepisach prawa np. rangi konstytucyjnej, ale należy przede wszyst-

kim obudować je niezbędnymi gwarancjami korzystania z niego przez wszystkich uprawnio-

nych. To bowiem nadaje mu w pełni realny „prawnoczłowieczy” wymiar. 

 

Słowa kluczowe: czynne prawo wyborcze, pozbawienie praw wyborczych osób ubezwła-

snowolnionych, prawa wyborcze więźniów, prawa człowieka, głosowanie, kodeks wyborczy. 

HUMAN RIGHT DIMENSION OF THE RIGHT TO VOTE 
(summary) 

The article discusses the issue of the right to vote as a basic political right expressed in rules 

and standards of international law. Right to vote as a crucial human right has been presented 

based on two examples, showing lack of or problematic compliance of Polish electoral law with 

international human rights law. As first is analyzed the question of disenfranchisement of per-

sons being incapacitated – this is the most important dilemma for the domestic legislator. The 

second – implementation of the voting rights of persons held imprisonment – is more practical. 

For it is not enough to grant voting rights in the legal acts eg. in the constitution. It is essential 

to build the necessary guarantees, which allows to use it by all eligible voters. Only then we can 

say that right to cast a vote has an actual “human right” dimension. 

 

Keywords: right to vote, disenfranchisement of persons being incapacitated, prisoners voting 

rights, human rights, voting, electoral code. 

 


