
Powiązanie ze sobą wyborów i demokracji nie budzi żadnych wątpliwo-
ści1. We współczesnych państwach demokratycznych wybory stanowią pod-
stawowy element realizacji kluczowej zasady suwerenności ludu (narodu), co 
wynika z powszechnego uznawania prymatu zasady przedstawicielstwa nad 
demokracją bezpośrednią, i jest skutkiem rozmiarów państw, liczby ludno-
ści, ale przede wszystkim efektywności, jaką wiąże się z demokracją przed-
stawicielską2. W związku z czym za w pełni zasadną należy uznać tezę, iż 
w państwach demokratycznych wybory są fundamentalną instytucją ustrojo-
wą i podstawową formą sprawowania władzy przez obywateli w państwie. Al-
bowiem to za ich przyczyną obywatele mają możliwość realnego oraz aktyw-
nego uczestnictwa w życiu publicznym3. 

Władza ta sprawowana jest według ściśle określonych norm prawnych. Ich 
analiza prowadzi do przekonania, iż wybory są procesem złożonym z wielu eta-
pów i czynności. Jednym z nich jest poprzedzająca dzień wyborów cisza wybor-
cza. I to jej problematyka – na kanwie orzecznictwa Sądu Najwyższego – będzie 

1  A. Antoszewski, Selekcja kandydatów: słaby punkt demokratycznych wyborów, [w:] J. Szymanek 
(red.), Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów, Warszawa 2016, s. 16.

2  P. Uziębło, Kampania wyborcza: reguły fair play czy raczej wszystkie chwyty dozwolone,  
[w:] J. Szymanek (red.), Niedemokratyczne wymiary…, op. cit., s. 237.

3  M. Mączyński, Wstęp, [w:] M. Mączyński (red.), Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego 
w Polsce, Źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy 
Kodeks wyborczy, Warszawa 2015, s. 9.
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przedmiotem dalszej analizy. Zainteresowanie tym obszarem badawczym wy-
nika ze swoistego dysonansu, pomimo tego bowiem, że w praktyce instytucja ta 
funkcjonuje nieprzerwanie od wielu lat (a obecnie zasadniczą konstrukcję na-
daje jej Kodeks wyborczy – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.4), określając pre-
cyzyjnie ramy czasowe, w których obowiązuje i wskazując na sankcje karne za 
jej naruszenie (art. 498 Kwyb), do tej pory nie doczekała się legalnej definicji. 
Taki stan faktyczny siłą rzeczy musi skutkować i skutkuje szeregiem wątpliwo-
ści dotyczących jej stosowania, z którymi mierzą się poszczególne sądy, w tym  
– przede wszystkim – Sąd Najwyższy.

Geneza i pojęcie ciszy wyborczej 
Rodowód ciszy wyborczej sięga m.in. powojennych Niemiec, które w opar-

ciu o złe doświadczenia dotyczące wyborów z początku dwudziestolecia mię-
dzywojennego poszukiwały instytucji, która byłaby panaceum na ówczesne nie-
dociągnięcia systemu wyborczego. W Polsce cisza wyborcza ma swój początek 
w art. 64 dekretu Naczelnika Państwa z 28 listopada 1918 r., o ordynacji wybor-
czej do Sejmu Ustawodawczego5. Przepis tego artykułu przewidywał, iż „w cza-
sie głosowania nie wolno ani w lokalu wyborczym, ani w budynku, w który ten 
lokal się znajduje, ani też na ulicy i na placu przed wejściem do budynku w pro-
mieniu stu metrów, wygłaszać przemów do wyborców i w jakikolwiek sposób agi-
tować”6. Regulacja ta została powtórzona w późniejszych ordynacjach wybor-
czych z lat 1922 i 1935, a także w ustawach o wyborach radnych samorządowych 
z lat 30. XX wieku. Na kanwie przytoczonych powyżej regulacji cisza wybor-
cza, w formie zbliżonej do obecnej, pierwszy raz pojawiła się w ustawie o wy-
borze Prezydenta z 1990 roku, wraz z wprowadzeniem zakazu agitacji obejmu-
jącym 36 godzin przed dniem głosowania7. Przy czym ordynacja wyborcza do 
Sejmu RP ograniczyła czas trwania ciszy wyborczej do 24 godzin przed dniem 
głosowania, a w wyborach samorządowych cisza wyborcza pojawiła się dopiero 
w 1998 roku 8.

4 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, dalej Kwyb.
5  Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnia 28 listopada 1918 r., Dz. U. 

z 1918 r. Nr 18, poz. 46.
6  B. Michalak, Czy polski model ciszy wyborczej wymaga zmiany?, „Przegląd Prawa Konstytucyj-

nego” 2017, nr 3 (37), s. 18.
7  Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1990 r.  

Nr 67, poz. 398.
8  M.M. Wiszowaty, Instytucja ciszy wyborczej – geneza, regulacja prawna, ratio existendi, „Studia 

Wyborcze” 2012, vol. 14, s. 2.
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Na przestrzeni kolejnych lat cisza wyborcza pomimo swej niezmiennej isto-
ty zyskiwała nowe definicje i kształt. Obecnie pod pojęciem tym zwykle rozumie 
się okres tuż przed dniem wyborów, w którym następuje tzw. „milczenie kampa-
nii”, obejmujący określony czas lub pewną liczbę dni bezpośrednio poprzedzają-
cych wybory, w których kampania nie jest w ogóle dozwolona albo istnieją ścisłe 
ograniczenia co do jej prowadzenia, włącznie z reglamentacjami dotyczącymi 
publikacji i emisji różnego rodzaju informacji i materiałów9. 

W rodzimej doktrynie M. Wiszowaty podkreśla, że zwrot „cisza wyborcza” 
odnosi się do okresu, w którym prawnie zakazane jest prowadzenie jakiejkol-
wiek agitacji wyborczej10, w tym przede wszystkim zwoływanie zgromadzeń, 
organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień czy rozpo-
wszechnianie materiałów wyborczych. Media nie mogą natomiast w tym czasie 
publikować wyników sondaży wyborczych. Cisza wyborcza obowiązuje zarów-
no przed wyborami, ale także przed głosowaniem referendalnym. Albowiem 
każdy z tych procesów wyborczych poprzedza prowadzenie kampanii wybor-
czej, która w Polsce trwa od momentu zarządzenia wyborów do czasu obowią-
zywania ciszy wyborczej, rozpoczynającej się 24 godziny przed głosowaniem.  
Jej końcem jest moment zamknięcia lokali wyborczych11. 

Pisząc o ciszy wyborczej, w podobnym tonie wypowiada się B. Michalak, 
stwierdzając, iż pod pojęciem ciszy rozumie się konkretnie określony przez 
przepisy prawa wyborczego czas rozpoczynający się  przed dniem głosowania  
– wtedy zwykle nazywa się go ciszą przedwyborczą – lub w momencie jego roz-
poczęcia i trwający podczas całego procesu głosowania, aż do jego zakończenia. 
W tym okresie zakazane pozostają wszelkie formy agitacji wyborczej, których 
celem jest zachęcanie i mobilizowanie, bądź odwrotnie – zniechęcanie i demobi-
lizowanie – pewnych osób lub ich grup, a niekiedy wręcz całego społeczeństwa 
do określonego zachowania polegającego na poparciu lub jego zmianie w sto-
sunku do kandydata bądź opcji politycznej w czasie głosowania12. 

Przy czym należy zauważyć, że o ile w Polsce pojęcie i nazwa – ciszy wy-
borczej pozostają rozumiane jednolicie, o tyle w piśmiennictwie obcym już 
nie. W literaturze obcej dla jej określenia używa się kilku wymiennych zwro-
tów w tym m.in. cisza wyborcza, cisza pre-wyborcza (pre-electoral silence), cisza 
kampanijna (campaign silence), ewentualnie „dzień ciszy wyborczej” (electoral 

19 Media in election campaigns, [online] http://aceproject.org/ace-en/topics/pc/pcc/pcc07.
10 M. M. Wiszowaty, op. cit., s. 2.
11  M. Musiał-Karg, Cisza wyborcza w dobie internetu, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 3 (116), s. 26; 

M. M. Wiszowaty, op. cit., s. 2.
12 B. Michalak, op. cit., s. 2–3. 
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silence day) – które to określenie używa się w państwach, gdzie cisza obowią-
zuje całą dobę bezpośrednio poprzedzającą dzień wyborów13. Warto również 
odnotować, że na świecie funkcjonują także instytucje o zbliżonej nazwie jak 
„ciche wybory” (Stille Wahl), niemniej ta nazwa dotyczy zupełnie innej insty-
tucji prawa14.

Zresztą nie tylko nazwa odróżnia ciszę wyborczą w poszczególnych krajach 
na świecie. Poza nazwą istnieją odmienne regulacje prawne i partykularne orze-
czenia sądów, które czynią tę  instytucję bardzo zróżnicowaną. Tytułem powo-
łania przykładu – Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekając w sprawie 
Burson przeciwko Freeman w 1992 r. stwierdził, że kampania może być ograni-
czona tylko do dnia wyborów i to na małym obszarze wokół lokalu wyborczego. 
Argumentując, iż odmienna regulacja i szerszy zakaz wypowiedzi byłby sprzecz-
ny z Konstytucją15. 

Z kolei Sąd Konstytucyjny Węgier w 2007 r. orzekł, iż z jednej strony zakaz 
publikowania sondaży przedwyborczych jest niekonstytucyjny, ale równocze-
śnie utrzymał w mocy przepisy dotyczące ciszy wyborczej. W Bułgarii w 2009 r.  
Trybunał Konstytucyjny uznał, że zarówno cisza wyborcza, jak i zakaz głosowania 
przed wyborami stanowią naruszenie wolności słowa16. Natomiast w 2011 roku 
Trybunał Konstytucyjny Słowenii orzekł, że zakaz publikowania sondaży jest nie-
konstytucyjny17, a w 2016 r. zabroniono jakichkolwiek wzmianek o kandydatach 
w dniu wyborów18. 

Status prawny ciszy wyborczej w Polsce 
W Polsce cisza wyborcza została uregulowana na poziomie ustawowym 

w Kodeksie wyborczym z dnia 5 stycznia 2011 r. Artykuł 107 § 1 stanowi, iż 
„W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji 
wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifesta-
cji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest 
zabronione. § 2. Agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, 

13  Election silence, [Online] https://en.wikipedia.org/wiki/Election_silence#cite_note-Ace-2.
14  M. Musiał-Karg, op. cit., s. 26.
15  Supreme Court Of The United States BURSON v. FREEMAN, No. 90-1056. Argued October 8, 

1991 — Decided May 26, 1992, 504 U.S. 191 (1992), [online] supreme.justia.com/cases/federal/
us/504/191/case.html.

16  Decision 6/2007 (II. 27.) AB on 26. February 2007, [online] https://en.wikipedia.org/wiki/Elec-
tion_silence#cite_ref-5.

17  Decision U-I-67/09 on 24 March 2011, [online] http://odlocitve.us-rs.si/documents/a1/96/u-i-
67-09-up-316-09.pdf.

18  [Online] /www.dnevnik.si/1042614965; https://en.wikipedia.org/wiki/Election_silence.
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w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona”19. Rozwinięcie dla powyższych 
definicji zawierają dalsze przepisy Kodeksu wyborczego; w art. 105 § 1 czytamy, 
iż agitacją jest „publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony 
sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego”, nato-
miast „materiał wyborczy” to „każdy pochodzący od komitetu wyborczego upu-
bliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wy-
borami” (art. 109 § 1 Kwyb). Z aktu tego równolegle czerpiemy wiedzę, co nie 
jest agitacją. Art. 108 §3 Kwyb stanowi bowiem, że agitacją nie jest prowadzenie 
przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegających na upowszech-
nianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu 
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach 
organizacji wyborów. Z kolei art. 111 § 6 w zw. z art. 104 Kwyb mówi o tym, iż 
w okresie ciszy wyborczej dopuszczalna jest publikacja w prasie, radiu lub tele-
wizji sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin orzeczonych przez sąd w trybie 
wyborczym, w efekcie ustalenia, iż rozpowszechniane materiały wyborcze, wy-
powiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej zawierają informacje 
nieprawdziwe. Ponadto art. 498 Kwyb wskazuje, iż prowadzenie agitacji w czasie 
ciszy wyborczej jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny. Czyn ten ma cha-
rakter powszechny i może być popełniony umyślnie. Za podanie do publicznej 
wiadomości w czasie trwania ciszy wyborczej wyników przedwyborczych ana-
liz, badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań 
wyborczych bądź przewidywanych wyników wyborów grozi wysoka grzywna 
w wysokości od 500 tys. do 1 miliona zł (art. 500 Kwyb)20.

19  Interesującą regulację zawierają natomiast przepisy indyjskie. Tam bowiem (zgodnie z The Re-
presentation of the People Act z 17.07.1951 r.) najdalej idącą formą ograniczenia zgromadzeń 
w czasie wyborów jest całkowity zakaz organizowania związanych z kampanią wyborczą zgro-
madzeń w ciągu 48 godzin, aż do zakończenia procesu głosowania. Zakaz ten jest elementem 
ciszy wyborczej obejmującej – podobnie jak w Polsce – np. publikowanie materiałów wyborczych 
w telewizji (sekcja 126 pkt 1c). Złamanie tego zakazu zagrożone jest surową sankcją – którą jest 
kara pozbawienia wolności do lat 2 lub grzywna (sekcja 126 pkt 2). Ponadto indyjski kodeks 
wyborczy przewiduje także sankcje (do 5 miesięcy więzienia lub grzywnę) dla każdego, kto na 
zgromadzeniu publicznym: „podejmuje działania bądź podburza innych do podjęcia działań 
zakłócających dla niedopuszczenia do realizacji celu zgromadzenia”, [online] http://lawmin.nic.
in/legislative/election/volume%201/representation%20of%20the%20people%20act,%201951.
pdf; http://eci.nic.in/eci_main/CurrentElections/Table-MCC.pdf.

20  Natomiast w odniesieniu do zarzutu naruszenia ciszy wyborczej w dniu wyborów do Sejmu i Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej konieczne jest przytoczenie treść art. 115 § 1 Kodeksu wybor-
czego, zgodnie z którym na 24 godziny przed dniem głosowania aż do zakończenia głosowania 
zabrania się podawania do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) 
opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz 
wyników sondaży przedwyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania. Postanowienie Sądu 
Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 22 listopada 
2011 r., III SW 137/11.
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Pisząc o ciszy wyborczej niezbędne jest przytoczenie także poszczególnych 
wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej. Otóż w tych z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie kampanii wyborczej prowadzonej na pojazdach uznano, że komite-
ty wyborcze i kandydaci nie mają obowiązku usunięcia z miejsc publicznych 
wszystkich materiałów wyborczych: billboardów, plakatów, ulotek itd. na dobę 
przed rozpoczęciem głosowania. Jednak „po zakończeniu kampanii wyborczej, 
czyli na 24 godziny przed dniem wyborów i w dniu wyborów, przemieszczanie 
się pojazdów komunikacji, na których umieszczono wyborcze materiały agita-
cyjne traktowane jest jako aktywna forma agitacji i naruszenie zakazu, zawar-
tego w art. 107 § 1 Kwyb”, przy czym „dotyczy to również plakatów wyborczych 
umieszczonych wewnątrz pojazdów przemieszczających się w okresie tzw. »ciszy 
wyborczej«. Ponadto w tych samych wyjaśnieniach Państwowa Komisja Wybor-
cza przypomniała również, że „mężowie zaufania obecni w lokali wyborczym są 
zobowiązani do noszenia identyfikatorów”, które mogą zawierać wyłącznie imię 
(imiona), nazwisko, funkcję („mąż zaufania”), a także nazwę komitetu wybor-
czego, który wyznaczył męża zaufania. Nie mogą natomiast zawierać żadnych 
elementów kampanii wyborczej, dlatego też „niedopuszczalne jest umieszczanie 
na nich symbolu graficznego komitetu wyborczego lub partii, która utworzyła ten 
komitet. Identyfikatory dla mężów zaufania zapewniają komitety wyborcze”21.

Powyższe wyjaśnienia można uzupełnić o kolejne z dnia 18 czerwca 2010 r. 
w sprawie tzw. ciszy wyborczej22, w których zawarto, iż „zakaz prowadzenia kam-
panii wyborczej w okresie tzw. ciszy wyborczej obejmuje również wszelką aktywność 
w Internecie. Oznacza to, że informacje mające nawet charakter agitacyjny umiesz-
czone w Internecie mogą w nim pozostać. W czasie ciszy wyborczej w Internecie 
można zamieszczać wyłącznie informacje niemające charakteru agitacji”23. 

Nawiązując do agitacji, cenną uwagę podaje M. Wiszowaty, zauważając, iż 
nie każde zgromadzenie, pochód, manifestacja czy przemówienie będzie agita-
cją, a wyłącznie takie, które wiąże się z publicznym nakłanianiem lub zachęca-
niem do głosowania w określony sposób lub na określonego kandydata. Wszyst-
kie inne działania, tj. niemające formy agitacji wyborczej, są dopuszczalne jako 
nienaruszające ciszy wyborczej (kulturalne, sportowe, religijne itp.)24. Innymi 
słowy rozróżnienia wymagają dwie sytuacje, o ile samo nawoływanie przedsta-
wicieli np. Kościoła Katolickiego do uczestnictwa w głosowaniu i do oddania 

21  A. Kicińska i inni, Ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów, „Przegląd Wyborczy” 
2011, nr 9–11, s. 23.

22  [online] ZPOW-603-125/10, http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip umz did=2011.
23  B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 224.
24  M. Wiszowaty, op. cit., s. 13.
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głosu zgodnie z sumieniem chrześcijanina nie jest formą agitacji wyborczej, to 
już nakłanianie do poparcia konkretnej partii politycznej czy też konkretnego 
kandydata – jak najbardziej tak25. 

W praktyce jednak oddzielenie agitacji wyborczej w „czystej formie”, jak 
np. w przypadku namawiania (małej liczby) wyborców do głosowania na kon-
kretną listę w czasie głosowania26, od akcji informacyjnej jest bardzo trudne, 
a często wręcz niemożliwe. Co gorsza, nierzadko dochodzi do wykorzystywania 
wyjątków od zasady obowiązywania ciszy wyborczej i omijania zakazów usta-
wowych27, co powoduje, że zakaz ten niekiedy pozostaje wyłącznie postulatem. 
Dzieje się tak chociażby w przypadku wyborów korespondencyjnych, w których 
głosy oddawane są 3–4 dni wcześniej, a więc nawet jeszcze przed rozpoczęciem 
ciszy wyborczej i wyborów przeprowadzanych poza granicami kraju, albowiem 
cisza wyborcza obowiązuje tylko na terytorium RP28.

Omówienie statusu prawnego ciszy wyborczej wymaga także wskazania 
celu obowiązywania takiej regulacji. F. Rumarz w pierwszej kolejności wymie-
nia pozostawienie czasu wyborcy na spokojne podjęcie decyzji wyborczej, na 
uspokojenie emocji związanych z intensywną, a niekiedy wręcz agresywną agi-
tacją i na refleksję nad znaczeniem oraz wagą samego aktu głosowania29. W po-
dobnym tonie wypowiada się Sąd Najwyższy, uznając, że racją zakazu agitacji 
jest zapewnienie wyborcom swobody podjęcia decyzji oraz uszanowanie powagi 
aktu wyborczego30. Niemniej warto zauważyć, że niejako „po drodze” do reali-
zacji tych celów cisza wyborcza spełnia równolegle inne zadania, m.in. zapo-
biega publikacji kontrowersyjnych informacji medialnych, których weryfikacja 
byłaby niemożliwa ze względu na niedługi czas pozostały do głosowania, a więc  
– w związku z tym – nie pozwala pozostawić wyborców w nieraz błędnym prze-
konaniu odnośnie do prawdziwości takich informacji. Dotyczy to w szczególno-
ści informacji oraz ankiet zleconych lub przeprowadzonych przez źródło, które 
nie jest bezstronne, ale także sondaży wyborczych, które również mogą podlegać 

25  S. Gebethner, Wybory do Sejmu i do Senatu. Komentarz do Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. 
– Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Warszawa 2001, s. 123.

26  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia 12 listopada 2001 r., III SW 84/01, OSNAPiUS 2002 nr 3, poz. 61.

27  Szerzej, M. Wiszowaty, op. cit., s. 13.
28  B. Banaszak, op. cit., s. 224.
29  F. Rumarz, Komentarz do art. 107 Kodeksu wyborczego, [w:] K. W. Czaplicki, B. Dauter i inni, 

Kodeks wyborczy. Komentarz Lex, Warszawa 2014, s. 276.
30  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 

z dnia 17 czerwca 2014 r., III SW 20/14.
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manipulacji na wielu poziomach: przy wyborze pytań, wyborze podmiotów 
podlegających badaniu, czasie zadawania pytań itd. Nie bez powodu bowiem 
uważa się, że ankiety i prognozy mogą zniekształcić głosowanie, a nie tylko od-
zwierciedlać nastroje społeczne31. 

Wybrane rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego dotyczące ciszy wyborczej
Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego dotyczące ciszy wyborczej można po-

dzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią orzeczenia, w których najwyż-
sza instancja orzekała o sytuacjach, w których zarzut naruszenia ciszy wyborczej 
okazał się bezpodstawny. Natomiast do drugiej grupy można zaliczyć te orzecze-
nia, w których doszło do naruszenia przepisów w badanym obszarze. 

Pierwsza ze wskazanych grup nie jest liczna. Niemniej jednym z ciekaw-
szych orzeczeń wymagającym przybliżenia jest postanowienie Sądu Najwyższe-
go – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 15 czerwca 
2010 r. Jego rozstrzygnięcie dotyczy sytuacji oddawania głosów (głosowania) już 
po zakończeniu głosowania i tym samym zakończeniu ciszy wyborczej. Z takimi 
sytuacjami, w oparciu o zaistniały stan faktyczny, ma się do czynienia w przy-
padkach oddawania głosów po godzinie 20.00 przez wyborców przybyłych do 
lokali tuż przed ich zamknięciem. Sąd Najwyższy wskazywał, że jest rzeczą oczy-
wistą, że osoby takie – dla zrealizowania swego prawa wyborczego – muszą mieć 
możliwość oddania głosu nawet po zamknięciu lokalu obwodowej komisji wy-
borczej. W przeciwnym razie, dla zapewnienia oddania wszystkich głosów do 
godziny 20:00, konieczne byłoby zamknięcie lokali wyborczych przed tą godzi-
ną albo niewydawanie kart do głosowania części wyborców przybyłych do lo-
kali wyborczych na krótko przed ich zamknięciem. Taki sposób postępowania 
stanowiłby pogwałcenie zasady równości wyborów i udziału wyborców w wy-
borach na równych zasadach. Równość wyborów w sensie formalnym oznacza 
zagwarantowanie wyborcom możliwości oddania jednakowej ilości głosów oraz 
uczestnictwa w głosowaniu na identycznych zasadach. W związku z czym zasa-
da ta pozostawałaby naruszona w przypadku niewydawania kart do głosowania 
osobom przybywającym do lokali wyborczych na krótko przed godziną 20:00, 
gdyż w ten sposób pozbawiono by tychże wyborców czynnego udziału w głoso-
waniu – mimo zgłoszenia się do lokalu wyborczego w ustawowej porze32.

31  C. Gallagher QC, J. Price, Breaking the election silence: cross-border reporting of election day polls, http://
www.doughtystreet.co.uk/news/article/breaking-the-election-silence-cross-border-reporting-of
-election-day-polls; szerzej na temat sondaży: J. Kowalik, Sondaże wyborcze: odwzorowanie czy kształto-
wanie preferencji elektoratu?, [w:] J. Szymanek (red.), Niedemokratyczne wymiary, op. cit., s. 44–64.

32  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 
z dnia 15 czerwca 2010 r., III SW 177/10.
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Orzeczeniem reprezentującym drugą grupę rozstrzygnięć Sądu Najwyższe-
go dotyczących ciszy wyborczej będzie natomiast uchwała Sądu Najwyższego 
z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie ważności referendum konstytucyjnego prze-
prowadzonego w dniu 25 maja 1997 r. W uchwale tej został podniesiony pro-
blem formy agitacji w związku z umieszczeniem w dniu referendum w loka-
lu do głosowania plakatu niemającego charakteru „urzędowego obwieszczenia 
wyborczego”. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd Najwyższy przypomniał, że 
umieszczenie w dniu referendum w lokalu do głosowania jakiegokolwiek plaka-
tu niemającego charakteru „urzędowego obwieszczenia wyborczego” jest złama-
niem ciszy wyborczej i formą agitacji w każdym przypadku umieszczenia go „na 
terenie budynku”, w którym znajduje się lokal do głosowania. Taka interpretacja 
wynika z faktu, iż ustawodawca nie konkretyzował pojęcia „agitacja”, a zatem nie 
wykluczył rozumienia jej – zgodnie ze znaczeniem tego słowa – jako każdego 
oddziaływania na opinię w celu zjednania zwolenników dla jakiejś sprawy, po-
glądu czy idei, a w badanej sprawie – przyjęcia Konstytucji33.

Warto przytoczyć także postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, 
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 20 lipca 2010 r. dotyczące 
kwestii agitacji w Internecie. Wskazano w nim bowiem, że materiały agitacyj-
ne, które już zostały wykonane (wyemitowane) i udostępnione w czasie trwania 
kampanii wyborczej, mogą pozostać dostępne także po jej zakończeniu, co do-
tyczy również czasu od zakończenia kampanii do ogłoszenia wyników wyborów. 
Nie ma bowiem rozróżnienia między materiałami agitacyjnymi w zależności od 
nośnika informacji użytego do rozpowszechniania tego rodzaju materiałów. Za-
tem decydujące znaczenie dla oceny, czy doszło do owej agitacji w trakcie trwa-
nia ciszy wyborczej, czy też nie doszło, ma data wyemitowania i udostępnienia 
treści zamieszczonych na stronie internetowej, a nie data zapoznania się z nimi34.

Obserwując jednak statystyki, najczęstsze przypadki rozstrzygnięć Sądu 
Najwyższego nawiązujące do ciszy wyborczej wiążą się z podnoszeniem zarzutu 
jej naruszenia w ramach składanych protestów wyborczych. Jednakowoż, jak po-
kazuje historia, dotychczasowa praktyka w tym zakresie zazwyczaj okazywała się 
błędna35. Przykładem może być uchwała Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych 

33  Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie ważności referendum konstytucyjnego przeprowadzone-
go 25 maja 1997 r z 15 lipca 1997 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 490), sygn. skt III SW 435/97.

34  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 
z dnia 20 lipca 2010 r., III SW 83/10.

35  Należy wspomnieć, że postępowanie sądowe w tzw. sprawach wyborczych przebiega według 
podobnego schematu we wszystkich wyborach i referendach, M. Laskowska, Prawo do sądu 
w tzw. sprawach wyborczych, czyli o granicach swobody ustawodawcy, [w:] M. Paździor, B. Szmu-
lik (red.), Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, Lublin 2011, s. 66.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydoobtgeza
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i Spraw Publicznych z dnia 24 czerwca 2003 r., w której stwierdzono, że naruszenie 
przez jeden z programów informacyjnych w przeddzień dwudniowego referen-
dum akcesyjnego tzw. ciszy przedreferendalnej nie jest przestępstwem przeciwko 
referendum, ponieważ znajduje się poza sferą przepisów „dotyczących głosowa-
nia, ustalenia wyników głosowania lub wyniku referendum”, a w związku z tym 
może stanowić co najwyżej wykroczenie36. Oczywiście pod warunkiem, że jego 
treścią będzie zwoływanie w okresie od zakończenia kampanii referendalnej aż do 
zakończenia głosowania zgromadzeń, organizowanie pochodów lub manifestacji, 
wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek lub w jakikolwiek inny sposób pro-
wadzenie kampanii referendalnej37. W analogiczny sposób Sąd Najwyższy wypo-
wiedział się w ramach rozstrzygania o ważności wyborów, uznając, że naruszenie 
zakazu agitacji wyborczej jest – stosownie do art. 498 w związku z art. 516 kodek-
su wyborczego – wykroczeniem przeciwko wyborom, o którym mowa w art. 82  
§ 1 pkt 1  kodeksu wyborczego38. Nie jest natomiast przestępstwem wymienio-
nym w rozdziale XXXI Kodeksu karnego przeciwko wyborom, mającym wpływ 
na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów39. 

Podsumowanie
Podsumowując przedstawione uwagi należy stwierdzić, że cisza wyborcza 

w formie zbliżonej do obecnej w polskiej rzeczywistości wyborczej funkcjonuje 
nieprzerwanie od 1989 r. I choć jej kształt poddawany był kosmetycznym zmia-
nom, to nie zmienił cel, któremu istnienie ciszy wyborczej ma służyć. Celem tym 
jest przede wszystkim danie czasu wyborcy na podjęcie spokojnej decyzji wy-
borczej. Takowa, przy rozwiniętych mediach, zmasowanych kampaniach wybor-
czych i agresji uprawiania polityki40, wydaje się być wręcz niemożliwa. Dlatego
właśnie– w moim przekonaniu – pozostawienie 24 godzin przed głosowaniem  

36  Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 
24 czerwca 2003 r., III SW 100/03.

37  Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 
z dnia 2 lipca 2003 r. III SW 75/03; uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń 
Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 2 lipca 2003 r., III SW 86/03.

38  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 
z dnia 10 czerwca 2015 r., sygn. akt III SW 36/15.

39  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 
z dnia 17 czerwca 2014 r. III SW 20/14; Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubez-
pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 czerwca 2015 r., III SW 57/15.

40  A przecież nie można zapominać, że polityka jest sensem demokracji, J. Oniszczuk, Podstawa, 
tradycja i sens zaufania w demokracji, [w:] B. Banaszek, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), 
Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działo-
sze z okazji osiemdziesiątych urodzin, Wrocław 2012, s. 141.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgyydimzwg42tcltqmfyc4mjvgy4dgnzzge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgyydimzwg42tcltqmfyc4mjvgy4dgobsgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgyydimzwg42tcltqmfyc4mjwha4tanztg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgyydimzwg42tcltqmfyc4mjwha4tanztg4


ZESZYTY NAUKOWE UJW. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 10

41

bez wrzawy kampanii wyborczych wydaje się być w pełni uzasadnione, a pew-
ną satysfakcję daje fakt, że praktyka orzecznicza wspomaga funkcjonowanie ci-
szy wyborczej. Niemniej obserwując właśnie tę praktykę, ale i przepisy prawa, 
można dojść do dwóch wniosków. Po pierwsze, mimo że pojęcie ciszy wybor-
czej nie budzi większych wątpliwości, w praktyce zarzut dotyczący jej narusze-
nia jest bardzo często błędnie podnoszony w kontekście nieważności poszcze-
gólnych rodzajów wyborów czy referendum. Taki stan rzeczy wynika natomiast 
z niemającego oparcia w przepisach prawa przekonania, iż najczęściej poprzez 
agitację wyborczą w czasie ciszy wyborczej dochodzi do naruszenia przepisów 
dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyniku wyborów 
czy referendum. Co oczywiście jest możliwe, ale zazwyczaj są to dwa odmienne 
czyny. Naruszenie ciszy przybiera postać wykroczenia, podczas gdy naruszenia 
przepisów dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyniku 
wyborów czy referendum jest przestępstwem. A po drugie ustawodawca chy-
ba nazbyt oszczędnie podchodzi do regulacji ciszy wyborczej w kontekście jej 
funkcjonowania w środkach nowoczesnej komunikacji i w Internecie. Można 
bowiem mieć wątpliwości, czy regulacja z jaką mamy dzisiaj do czynienia, rze-
czywiście pozwala na faktyczne wypełnianie roli ciszy wyborczej w procesie wy-
borczym, wydaje się bowiem, że nie. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że ustawo-
dawca podejmie działania nakierowane na zmianę tego stanu rzeczy.
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Streszczenie

Instytucja ciszy wyborczej w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Instytucja ciszy wyborczej funkcjonuje w wielu krajach na świecie. W każdym jed-

nak kraju, niezależnie od swej istoty, zyskuje partykularny wymiar. W polskim systemie 
wyborczym cisza wyborcza funkcjonuje od roku 1989. I od tego czasu obowiązuje nie-
przerwanie, realizując swój podstawowy cel – pozostawienie czasu wyborcy na podjęcie 
spokojnej decyzji wyborczej. W artykule tym autorka podejmuje analizę orzecznictwa 
Sądu Najwyższego dotyczącą wskazanego obszaru i dokonuje jej oceny.

Słowa kluczowe: wybory, cisza wyborcza.

Summary

The institution of electoral silence in the case law of the Supreme Court
The electoral silence institution operates in many countries around the world. In 

every country, regardless of its essence, it gains a particular dimension. In Poland, in 
polish electoral system, this institution has been operating since 1989. Since then, it has 
continued to pursue its basic goal of giving electoral time for a peaceful electoral deci-
sion. In this article the author analyzes the case law of the Supreme Court concerning 
the area and assesses it.

Keywords: elections, electoral silence.
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