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Prawo do uczestnictwa w wyborach jest jednym z podstawowych praw 
obywatelskich. Odgrywa rolę gwarancji pluralistycznego systemu rządów. 
Ściśle wiąże się z przedstawicielską formą sprawowania władzy, ale także 
urzeczywistnieniem zasady wyborów bezpośrednich oraz zasady powszech-
ności wyborów. Przez dziesiątki lat polski system prawny określający proce-
durę głosowania przewidywał wyłącznie możliwość osobistego oddania głosu 
przez wyborcę w określonym lokalu wyborczym1. Skutkowało to wyłącze-
niem grupy obywateli uprawnionych do głosowania, a niemogących uczestni-
czyć w akcie wyborczym z przyczyn organizacyjnych bądź technicznych.       
Z przeprowadzonych w 2005 roku badań wynika, że absencja spowodowana 
barierami organizacyjnymi dotyczyła ok. 30% badanych2. Pięć lat później,     
w roku 2010, z badań wynikało, że ok. 1/3 osób uprawnionych nie uczestni-
czyło w wyborach z przyczyn od nich niezależnych3. Oznacza to, że obowią-
zujące wówczas przepisy prawa wyborczego nie gwarantowały urzeczywist-
nienia zasady powszechności4.  

Utrudnienie bądź uniemożliwienie prawa do uczestnictwa w wyborach,      
a także wiele innych regulacji związanych z realizacją prawa wyborczego 
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stanowiły przedmiot zainteresowania, a następnie wystąpień kolejnych rzecz-
ników praw obywatelskich. W okresie funkcjonowania instytucji ombuds-
mana w Polsce od 1987 roku regulacje w zakresie praw wyborczych uległy 
poważnej transformacji. Wynikało to przede wszystkim z uchwalenia nowej 
ustawy zasadniczej w 1997 roku. Gdy pierwszy rzecznik zaczynał kadencję 
obowiązywały w zakresie praw wyborczych unormowania Konstytucji PRL     
z 1952 roku5, a także Ordynacja wyborcza do Sejmu X kadencji

6. Wybory 
przeprowadzone według tej ustawy, zwane kontraktowymi, miały charakter 
większościowy. W następnych latach działalności kolejno wybranych rzeczni-
ków obowiązywały odrębne ustawy, tzn. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rze-

czypospolitej Polskiej oraz Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, a także ustawa o wyborze prezydenta RP. Odrębnymi przepisami 
uregulowana była także procedura wyborów do organów samorządu tery-
torialnego. Przepisy nowej Konstytucji RP z 1997 r.7 regulują po dzień dzi-
siejszy w sposób ogólny zagadnienia związane z udziałem obywateli w akcie 
wyborczym. Określają przede wszystkim liczbę posłów i senatorów (art. 96, 
97), zasady wyboru do Sejmu i Senatu i na urząd Prezydenta RP (art. 98, 
127), wymogi stawiane kandydatom do Sejmu i Senatu i na urząd Prezydenta 
RP (art. 99, 127), podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów (art. 100), 
niemożliwość równoczesnego kandydowania do Sejmu i Senatu (art. 102) 
oraz prawo wyborcy do zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko 
ważności tych wyborów (art. 101, 129). Szczegółowe zasady przeprowadze-
nia wyborów przez pierwsze lata obowiązywania Konstytucji RP określała na-
tomiast ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa     
o wyborze Prezydenta RP. Od 2011 roku obowiązuje kodeks wyborczy8,        
w którym kompleksowo są uregulowane kwestie wyborów. Kolejno obowią-
zujące przepisy prawa wyborczego były przedmiotem wielu wystąpień rzecz-
ników poszczególnych kadencji. Dotyczyły one przede wszystkim ochrony 
praw i wolności wyborców ze względu na uniemożliwienie, bądź znaczne 
utrudnienie, uprawnionym do głosowania zarówno w stałych obwodach, jak 
również w innym obwodzie terytorialnym lub za granicą uczestniczenia w ak-
cie wyborczym. W związku z powyższym ombudsman wchodził w relacje za-
równo z organami władzy ustawodawczej, organami samorządu terytorial-
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nego, ale przede wszystkim z instytucją związaną bezpośrednio z wyborami – 
Państwową Komisją Wyborczą. Spowodowane było to zwłaszcza tym, że 
właśnie do zadań PKW należy, między innymi: sprawowanie nadzoru nad 
przestrzeganiem prawa wyborczego, sprawowanie nadzoru nad prowadze-
niem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wy-
borców, powoływanie okręgowych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie 
okręgowych i obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawo-
wych zadań, rozpatrywanie skarg na działalność okręgowych komisji wybor-
czych, ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania i wyników wyborów oraz 
przedstawianie po każdych wyborach informacji o realizacji przepisów usta-
wy i ewentualnych propozycjach ich zmian. Z tego punktu widzenia, w zwią-
zku z ochroną praw i wolności wyborców, rzecznik kierował swoje wystą-
pienia do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, m.in. w kwestii 
zasad podziału mandatów w okręgach wielomandatowych, ustalonych w wy-
tycznych PKW, w sprawie przystosowania lokali wyborczych na potrzeby 
osób niepełnosprawnych czy w sprawie ograniczenia czynnego prawa wy-
borczego. Rzecznik wielokrotnie postulował także wprowadzenie do pol-
skiego prawa wyborczego alternatywnych metod glosowania, które jego zda-
niem miały służyć urzeczywistnieniu praw wyborczych wielu obywateli. 

Jeszcze w 2007 roku rzecznik zwrócił się do przewodniczącego Państwo-
wej Komisji Wyborczej oraz do ministra spraw zagranicznych w związku       
z wyborami parlamentarnymi z tegoż roku. Pierwsze z wystąpień dotyczyło 
sposobu organizowania i przeprowadzania wyborów w Polsce i poza grani-
cami kraju9. Po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w dniu 21 paź-
dziernika 2007 roku, do ombudsmana napłynęło wiele listów, w których oby-
watele, którzy chcieli głosować, informowali, że napotykali na trudności albo 
zostali pozbawieni tej możliwości w ogóle. Skargi te dotyczyły nieprawidło-
wości związanych z elektronicznym rejestrowaniem obywateli polskich chcą-
cych głosować za granicą. W związku z powyższym RPO w innym wystąpie-
niu skierowanym do ministra spraw zagranicznych zwrócił uwagę na potrzebę 
podjęcia nadzwyczajnych środków umożliwiających sprawne oddanie głosu 
przez Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. Praktyka pokazała, że 
podjęte działania okazały się jednak niewystarczające. Mianowicie, liczba 
kart do głosowania w lokalach wyborczych okazała się niewystarczająca.      
W konsekwencji, osoby chcące oddać głos musiały oczekiwać na dowiezienie 
brakujących kart do lokali, a cisza wyborcza została wydłużona do godziny 
22:55. Rzecznik przy okazji wskazał także, iż niezmiennie problemem pozo-
staje kwestia udziału w wyborach osób niepełnosprawnych. W odpowiedzi na 
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pierwsze ze wskazanych pism Przewodniczący Państwowej Komisji Wybor-
czej w dniu 19 listopada 2007 roku poinformował, że PKW nie otrzymała in-
formacji na temat problemów związanych z rejestrowaniem się obywateli 
polskich chcących wziąć udział w głosowaniu za granicą. Jednakże, PKW 
zwróciła ministrowi spraw zagranicznych uwagę na konieczność utworzenia 
dodatkowych obwodów głosowania za granicą, m.in. w związku z otwarciem 
rynków pracy niektórych państw UE. W związku z tym, że podjęte działania 
okazały się niewystarczające, Komisja będzie apelowała o zapewnienie więk-
szej liczby obwodów głosowania, zwłaszcza w miejscach, w których były 
największe problemy sygnalizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Efektem tej interwencji było również to, że PKW w udzielonej Rzecznikowi 
odpowiedzi uznała za niezbędne dokonanie zmian w prawie wyborczym, 
zmierzających do usprawnienia organizacji głosowania, w szczególności 
wprowadzenia rozwiązań ułatwiających głosowanie osobom niepełnospraw-
nym i zobowiązała się wystąpić do Sejmu RP z wnioskiem sygnalizującym 
konieczność wprowadzenia do polskiego prawa wyborczego alternatywnych 
metod głosowania. 

W 2008 roku, w corocznej informacji dotyczącej stanu przestrzegania 
praw i wolności obywatelskich oraz w wystąpieniach generalnych Rzecznik 
podkreślał, iż obowiązujące wówczas rozwiązania prawne mogą ograniczać 
czynne prawo wyborcze Polaków zamieszkałych za granicą, osób niepełno-
sprawnych, a także innych obywateli, którzy z różnych przyczyn nie mogą     
w dniu wyborów stawić się w lokalu wyborczym. Zdaniem ówczesnego 
Rzecznika Polska pozostawała jednym z nielicznych krajów Europy, w któ-
rym prawo wymagało, aby obywatele posiadający czynne prawo wyborcze 
osobiście stawili się w lokalu wyborczym by oddać głos. Rzecznik kolejny już 
raz zgłosił postulat przyjęcia regulacji prawnych mających na celu wprowa-
dzenie alternatywnych sposobów głosowania, w tym przede wszystkim głoso-
wania korespondencyjnego. Wyraził też poparcie dla koncepcji uchwalenia 
jednolitego kodeksu wyborczego, który w kompleksowy sposób regulowałby 
kwestie związane z przeprowadzaniem wyborów i referendów w Polsce10.  

W związku z planowanymi na 2009 roku wyborami do Parlamentu Euro-
pejskiego Rzecznik skierował do Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, 
wystąpienie, w którym postulował przygotowanie pakietu najważniejszych re-
form zmierzających do unowocześnienia procedur wyborczych. Zdaniem ów-
czesnego Rzecznika, J. Kochanowskiego, „ordynacja wyborcza stanowi fun-
damentalny akt normatywny dla funkcjonowania mechanizmów demokratycz-
nych, gdyż dotyka najbardziej wrażliwej sfery państwa, związanej z party-
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cypacją w sprawowaniu władzy”. Zmiana tak ważnego aktu prawnego wyma-
ga prac długofalowych, dlatego zasadne wydaje się przygotowanie pakietu 
najważniejszych reform „zmierzających do unowocześnienia polskich proce-
dur wyborczych oraz umożliwienia oddania głosu wszystkim obywatelom 
wyrażającym chęć współdecydowania o losach państwa i narodu” 11. Ombuds-
man uznał znowelizowanie przepisów regulujących wymóg osobistego sta-
wiennictwa w lokalach wyborczych oraz ujednolicenie przepisów prawa wy-
borczego w zakresie ułatwień dla osób chorych i niepełnosprawnych za ko-
nieczne. Na szczególną uwagę, zdaniem Rzecznika, zasługuje rozważenie 
wprowadzenia do polskiego systemu prawnego alternatywnych metod głoso-
wania, tj. głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika 
lub głosowania za pomocą nośników elektronicznych12. W przywołanym 
wystąpieniu Rzecznik zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o roz-
ważenie możliwości podjęcia przez Radę Ministrów inicjatywy ustawodaw-
czej, w zakresie niezbędnych zmian polskiego prawa wyborczego, w terminie 
umożliwiającym ich wprowadzenie do polskiego porządku prawnego jeszcze 
przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Sekretarz 
Stanu – Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów w odpowiedzi 
udzielonej dnia 25.11.2008 r. poinformował, że możliwość uwzględnienia 
uwag przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika zostanie zbadana w trakcie 
prac nad zmianą przepisów dotyczących wyborów do Parlamentu Europej-
skiego. 

W tym samym czasie odrębne wystąpienie skierował do Przewodniczą-
cego Państwowej Komisji Wyborczej, F. Rymarza. Wskazał w nim, że około 
2 milionom obywateli obowiązujące przepisy nie zapewniają wystarczających 
warunków do udziału w głosowaniu. Znaczący odsetek dotkniętych tą dyskry-
minacją to osoby niewidome i niedowidzące. Spowodowane jest to tym, że 
zgodnie z obowiązującymi regulacjami głosowanie odbywa się w ten sposób, 
że wyborca oddaje głos przez postawienie znaku „x” obok nazwiska wybra-
nego przez siebie kandydata na urzędowych kartach do głosowania. Ponieważ 
konieczny jest osobisty udział wyborcy w akcie głosowania, bez niczyjego 
pośrednictwa, skutkuje to faktycznym pozbawieniem czynnego prawa wybor-
czego osoby niewidome i niedowidzące13. Ponadto 5 czerwca 2009 roku 
Rzecznik wydał do mediów oświadczenie, w którym przypomniał, że wie-
lokrotnie wyrażał poparcie dla koncepcji uchwalenia nowoczesnego kodeksu 
wyborczego, który w kompleksowy sposób regulowałby kwestie związane      
z przeprowadzaniem wyborów i referendów w Polsce. Ombudsman słusznie 
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wskazywał, że zasada powszechności wyborów oznacza, że obowiązkiem 
organów państwa jest takie zorganizowanie procedury głosowania by umoż-
liwić każdemu obywatelowi, posiadającemu czynne prawo wyborcze, oddanie 
głosu. Nie budzi wątpliwości, że osoby niewidome i niedowidzące prawa do 
oddania głosu w sposób bezpośredni i tajny w obowiązującym wówczas sta-
nie prawnym zostały pozbawione14.  

Wśród inicjatyw Rzecznika Praw Obywatelskich, z tego okresu, na rzecz 
poprawy ochrony prawa do uczestniczenia w wyborach i zmiany obowiązu-
jących przepisów prawa wyborczego wskazać można także udział w zorgani-
zowanej przez Ruch na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych        
i Fundację im. J. Madisona konferencji: „Jaka ordynacja wyborcza do Sej-
mu?”15. W wystąpieniu inaugurującym spotkanie Rzecznik Praw Obywatel-
skich podkreślał istotną rolę ombudsmana w udostępnianiu przestrzeni pub-
licznej dla debaty nad ważnymi dla Polski sprawami: tworzeniem prawa, wy-
miarem sprawiedliwości czy wykluczeniem społecznym. Uznając rolę oby-
wateli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, jako swego rodzaju „le-
karstwo” na niską frekwencję wyborczą, ombudsman wskazywał potrzebę 
zmiany Konstytucji i wprowadzenie ordynacji większościowej w wyborach 
do Sejmu oraz jednomandatowych okręgów wyborczych, a także zakwestio-
nował obecny sposób rozumienia systemu proporcjonalnego, poprzez zmianę 
sposobu obliczania głosów, lub powołanie systemu częściowo większościo-
wego, a częściowo proporcjonalnego16. 

W ramach prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych działań w za-
kresie ochrony prawa tej grupy wyborców do uczestniczenia w wyborach 
Rzecznik wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji rozpoczął także 
akcję „Dostosowujemy lokale wyborczeˮ. Celem przedsięwzięcia był prze-
gląd tych lokali, które w ostatnich latach pełniły funkcje siedzib obwodowych 
komisji wyborczych pod kątem przystosowania ich dla osób niepełnospraw-
nych i osób w podeszłym wieku. Na skutek licznych skarg obywateli Rzecz-
nik zwrócił się do właściwych wójtów i burmistrzów z prośbą o rozważenie 
możliwości zmiany dotychczasowej siedziby lokalu wyborczego lub o dosto-
sowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych17.  

                                                 
14 Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich przed wyborami do Parlamentu Europej-

skiego z dnia 5.06.2009 r. 
15 Debata odbyła się w dniu 19.05.2009 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. 
16 http://www.rpo.gov.pl/pliki/12427270800.pdf. 
17 Dzięki tej akcji na 842 lokale wyborcze w Warszawie co najmniej 180 miało być dosto-

sowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, co stanowiło ok. 21% wszystkich lokali. Ozna-
cza to, że w wyborach parlamentarnych w 2007 r. było ich o 10 mniej. Więcej: http:// www. 
wiadomości24.pl/artykul/rosnie_liczba_warszawskich_lokali_wyborczych_przyjaznych_niepel
nosprawnym_93089.html. 
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Z początkiem 2010 roku, 27 stycznia, Rzecznik wystąpił do marszałka Sej-
mu w sprawie wprowadzenia do ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Se-
natu RP, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy o referendum lo-
kalnym instytucji tzw. alternatywnych form głosowania18. W piśmie tym czy-
tamy, że:  

 

[...] wprowadzona ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy        

o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wy-

borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy      

o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta instytucja 

pełnomocnika – jako alternatywna forma głosowania przewidziana dla 

osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku – jest odpowiedzią na 

wieloletnie oczekiwania środowiska osób z niepełnosprawnością oraz po-

stulaty kolejnych Rzeczników Praw Obywatelskich.  

 

Zmiany wprowadzone tą ustawą należy bezsprzecznie uznać za jeden         
z sukcesów funkcjonowania instytucji ombudsmana. Wszak podejmował on 
liczne działania w ramach skromnych kompetencji, jakie mu przysługują na 
rzecz ochrony praw osób, które nie z własnej winy pozbawione zostały moż-
liwości uczestniczenia w akcie wyborczym. Mimo tej zmiany, zdaniem 
Rzecznika, wciąż pilnej nowelizacji wymagają pozostałe ustawy regulujące 
prawo wyborcze w Polsce, tj. ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja 

wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym 
oraz ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym. Problem 
nierozwiązany dotyczy także osób przebywających w dniu wyborów poza 
granicami kraju lub osób, które z innych przyczyn nie mogą stawić się w lo-
kalu komisji wyborczej. W związku z tym ombudsman zaproponował by 
wprowadzić instytucję głosowania korespondencyjnego.  

W tymże 2010 roku pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
przeprowadzili wizytacje lokali wyborczych na obszarze 18 miejscowości.      
W dniach 7–11 czerwca skontrolowali łącznie 97 lokali wyborczych. W wy-
niku zrealizowanych wizytacji, pracownicy Biura Rzecznika stwierdzili, iż 
ponad 1/3 skontrolowanych lokali wyborczych nie spełniała warunków okre-
ślonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji       
z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, albo z innych przy-
czyn jest niedostępna dla niepełnosprawnych wyborców. W związku z po-
wyższym, S. Trociuk, zastępca rzecznika, zwrócił się do przewodniczącego 

                                                 
18 Sygnatura: RPO/572441/07/I/112.1 RZ. 
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Państwowej Komisji Wyborczej, ministra spraw wewnętrznych i administra-
cji, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz pełnomocnika 
rządu do spraw równego traktowania, z prośbą o rozważenie możliwości pod-
jęcia działań – w zakresie przysługujących im kompetencji – zmierzających 
do zapewnienia skutecznej ochrony wolności i praw osób niepełnospraw-
nych19.  

Rzecznik zwrócił się ponadto do mediów z apelem do wójtów, burmist-
rzów i prezydentów miast w sprawie sposobu organizowania wyborów pow-
szechnych. Ombudsman podkreślił, że zasada powszechności oznacza, że 
„organy władzy publicznej powinny umożliwić oddanie głosu wszystkim 
obywatelom wyrażającym chęć współdecydowania o losach państwa i narodu, 
którzy nie zostali pozbawieni tej możliwości prawomocnym wyrokiem 
sądowym”. Oznacza to, że niestworzenie odpowiednich warunków zapewnia-
jących możliwość udziału w głosowaniu osobom niepełnosprawnym oraz oso-
bom starszym narusza tę zasadę. Dlatego Rzecznik zaapelował do wskaza-
nych wyżej podmiotów o takie przygotowanie lokali wyborczych, aby umoż-
liwić oddanie głosu wszystkim obywatelom wyrażającym chęć współdecydo-
wania o losach państwa i narodu. „Ponadto zaapelował o umożliwienie oso-
bom niepełnosprawnym skorzystania w dniu wyborów z bezpłatnego trans-
portu na terenie gminy, który pozwoli im dotrzeć do lokalu wyborczego,        
a także spopularyzowanie wiedzy na temat głosowania przez pełnomocnika – 
nowej instytucji prawa wyborczego” 20. 

21 kwietnia 2010 roku odbyły się w Polsce pierwsze wybory, w których 
cześć wyborców, uprawnionych na mocy ustawy, mogła ustanowić pełnomoc-
nika do głosowania21. Zgodnie z postanowieniami art. 49a, wówczas obowią-
zującej ustawy o wyborze Prezydenta RP, wyborca posiadający orzeczenie     
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie 
organu rentowego bez względu na datę jego wydania22, również wyborca, 
który najpóźniej w dniu głosowania kończył 75 lat mógł udzielić pełnomoc-
nictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Przy czym głosowanie za 
pośrednictwem pełnomocnika było wyłączone w przypadku głosowania odby-

                                                 
19 Wystąpienie z dnia 17.06.2010 r. do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, 

ministra spraw wewnętrznych i administracji, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych 
oraz pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania w sprawie niedostosowania lokali wy-
borczych do potrzeb osób niepełnosprawnych. RPO/572441/07/I/112.1 RZ. 

20 Wystąpienie RPO z dnia 24.05.2010 r.; Sygnatura: RPO/572441/07/I/112.1 RZ. 
21 21.04.2010 r. odbyły się wybory na urząd Prezydenta RP według procedury obowiązu-

jącej na mocy ustawy z 27 września 1990 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 72, poz. 467). 
22 Orzeczenie równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., nr 14, 
poz. 92 ze zm.). 
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wającego się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach 
pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddzia-
łach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, oraz w obwodach głosowania 
utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. Z obwieszczenia 
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 roku o wynikach ponow-
nego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
wynika, że liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika wyniosła 
11 613 osób23. W następstwie tych informacji Rzecznik wystąpił do Przewod-
niczącego PKW z prośbą przedstawienie opinii na temat funkcjonowania 
instytucji pełnomocnika w praktyce. Jednym z zagadnień interesujących 
ombudsmana, w związku z odbytymi wyborami, była analiza najczęściej 
zgłaszanych problemów, by uniknąć mankamentów regulacji na przyszłość, 
zwłaszcza że, jak wynika ze skarg kierowanych do Rzecznika, uprawnieni do 
ustanowienia pełnomocnika skarżyli się najczęściej na brak możliwości 
uzyskania przez pełnomocnika zaświadczenia o prawie do głosowania poza 
miejscem zamieszkania. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej     
w odpowiedzi udzielonej 2 sierpnia 2010 roku poinformował, że wprowadzo-
na w 2010 roku do polskiego prawa wyborczego instytucja głosowania przez 
pełnomocnika, pierwszy raz zastosowana w wyborach Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, generalnie spełniła swoją rolę.  

Po wielu latach pracy, ale także oczekiwań, 5 stycznia 2011 roku uchwa-
lony został Kodeks wyborczy

24, który wszedł w życie 1 sierpnia 2011 roku. Do 
dnia dzisiejszego był już kilkakrotnie nowelizowany25. Mimo iż zawierał       
w swej treści postanowienia dotyczące alternatywnych procedur głosowania, 
umożliwiających tym wyborcom, którzy dotychczas napotykali na trudności 
bądź bariery uniemożliwiające im dotarcie do lokali wyborczych, nie spowo-
dowało to zaprzestania działań Rzecznika Praw Obywatelskich w tym 
obszarze. Przeprowadzone badania socjologiczne (CBOS, lipiec 2011) wciąż 
wykazywały, że wyborcy, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, py-
tani o preferowany sposób głosowania, wskazywali w większości tradycyjne 
głosowanie w lokalu wyborczym. Wyniki innego badania (PENTOR, 2009) 
pokazały, że tylko 10% niepełnosprawnych wyborców uczestniczyło w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. W związku z tym, 
Rzecznik podjął działania mające na celu zmianę tego stanu. Ich przejawem 

                                                 
23 http://pkw.gov.pl/g2/i/20/03/76/200376/II_tura.pdf. 
24 Dz. U. z 2011 r., nr 21, poz. 113. 
25 Por. K. S k o t n i c k i, Przebieg prac nad kodeksem wyborczym, [w:] K. S k o t n i c k i  

(red.), Kodeks..., s. 34. 
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było, między innymi, powołanie Koalicji „Sprawna Demokracjaˮ26. Jej celem 
miało być zjednoczenie działań wszystkich tych, którzy pragną występować 
na rzecz równych szans obywateli i prawdziwie demokratycznych wyborów. 
Wśród najważniejszych działań podjętych przez Koalicję wskazać można: 

− rozmowy z przedstawicielami wszystkich gmin w Polsce celem uwrażli-
wienia na problem; 

− konkurs na dostosowany lokal wyborczy27; 
− przygotowanie filmów instruktażowych; 
− kampania promocyjna w Programie III Polskiego Radia oraz „Gazecie 

Wyborczejˮ, „Newsweekuˮ; 
− dyżury pracowników BRPO z informacjami dla słuchaczy; 
− kontrola lokali wyborczych28. 
Pierwsze spotkanie Koalicji „Sprawna Demokracja” odbyło się 21 lipca 

2011 roku. Efektem podjętych prac było wydanie informatora „Wybory dla 
wszystkich”. W sierpniu z akcją „Wybory dla Wszystkich” pracownicy Biura 
RPO byli na Woodstocku (4–6.08.2011 r.). 

Jeszcze w tym samym miesiącu Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena 
Lipowicz, wystosowała także do wszystkich wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast list (18.08.2011 r.) w sprawie korzystania z praw wyborczych przez 
osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze. W piśmie tym zwrócił się        

                                                 
26 Z inicjatywą jej powołania wystąpiła Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. I. Lipowicz,   

w lipcu 2011 r. Do Koalicji przystąpili: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Program III Pol-
skiego Radia, Fundacja Wspomagania Wsi, Agencja Reklamowa ADV, Stowarzyszenie Pomoc 
Wzajemna, Związek Powiatów Polskich, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Forum Obywatel-
skiego Rozwoju, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Żoliborskie Stowarzyszenie Dom 
Rodzina Człowiek, Fundacja VIS MAIOR, Centrum Badań Opinii Społecznej, Koalicja Masz 
Głos – Masz Wybór, Fundacja im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Ma-
rek Sołtys – Szalony Wózkowicz, Związek Harcerstwa Polskiego, Urząd Dzielnicy Ursynów 
m.st. Warszawa, Stowarzyszenie „De Factoˮ, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Prze-
ciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, Kancelaria Senatu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Nie-
pełnosprawnych, MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, Krzy-
sztof Klusik – opracował nieodpłatnie grafiki przystosowanego lokalu wyborczego, Edukacyjne 
Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP, Wolters Kluwer Polska, Kancelaria Pre-
zydenta RP, Dolnośląskie Forum Integracyjne, OPENDOOR.pl: Mapa Barier.  

27 Konkurs „Wybory dla Wszystkichˮ jako jedna z akcji Koalicji „Sprawna Demokracjaˮ 
zorganizowany został w celu wyłonienia samorządu, który w największym stopniu będzie dbał  
o możliwość realizacji praw wyborczych przez swoich starszych lub niepełnosprawnych wy-
borców i wykaże przy tym wysokie zaangażowanie oraz pomysłowość. W Konkursie mogła 
wziąć udział każda gmina, która nawiąże współpracę z partnerem społecznym: fundacją lub 
stowarzyszeniem. W konkursie wyłoniony miał zostać samorząd, który zorganizuje wybory     
w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne i starsze mogły zagłosować bez przeszkód, jak rów-
nież dążyć będzie do zaktywizowania osób, które do tej pory ze względu na istniejące bariery 
nie uczestniczyły w wyborach.  

28 http://www.rpo.gov.pl/pliki/13218814510.pdf. 
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„z serdeczną prośbą do wójtów, burmistrzów i prezydentów polskich miast     
o dołożenie wszelkich starań, aby w czasie wyborów planowanych na 9 paź-
dziernika 2011 roku wszyscy obywatele mogli skorzystać ze swoich praw wy-
borczych. Aby decydujące znaczenie miała wola udziału w głosowaniu, a nie 
wiek czy stan zdrowia. Nasze wspólne działanie może sprawić, że polska 
demokracja będzie coraz sprawniejsza – coraz lepiej będzie służyć państwu    
i jego obywatelom”29. Rzecznik Praw Obywatelskich, mając świadomość, że 
ponad 2 miliony polskich obywateli ma problemy z korzystaniem ze swoich 
praw wyborczych, a w zdecydowanej większości są to osoby z niepełno-
sprawnością i osoby starsze, to właśnie za sprawą nowych regulacji praw-
nych, a także przy odpowiednim wysiłku władz samorządowych, możliwe jest 
stworzenie im możliwości uczestnictwa w procesie współtworzenia polskiej 
demokracji.  

Tradycyjnie już na dzień przed wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP, tj. 
w dniu 8 października 2011 roku, pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywa-
telskich przeprowadzili wizytacje 90 lokali wyborczych posiadających status 
lokalu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze 22 
miejscowości. Ocenie podlegały w pierwszej kolejności warunki techniczne 
lokali30. W wyniku przeprowadzonej kontroli, pracownicy Biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich stwierdzili uchybienia w 72 lokalach, co stanowiło 80% 
wszystkich wizytowanych budynków. W związku z tym, w ramach przysłu-
gujących mu kompetencji, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prze-
wodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, pełnomocnika rządu ds. osób 
niepełnosprawnych i przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecz-
nej i Rodziny w sprawie wyników kontroli lokali obwodowych komisji wy-
borczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, którą prze-
prowadzili przedstawiciele Biura31. 

Kolejna taka kontrola przeprowadzona została, tradycyjnie już, bezpośred-
nio przed następnymi wyborami, tym razem do Parlamentu Europejskiego. 
Kontynuując działania podejmowane przez rzeczników kolejnych kadencji, 
pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w dniach 23 i 24 maja 
2014 roku, przeprowadzili wizytacje 158 lokali wyborczych posiadających 
status dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się 
w 23 miejscowościach. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono 
uchybienia w 113 lokalach, co stanowiło więcej niż dwie trzecie (72%) wszy-

                                                 
29  RPO-572441-I/07/AB. 
30 Kontroli podlegała ocena warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruk-

tury z dnia 29.07.2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. nr 158, poz. 938). 

31 RPO-572441-I/07/AB. 
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stkich wizytowanych lokali wyborczych. We wnioskach z przeprowadzonych 
kontroli pracownicy BRPO zwrócili także uwagę na bezpośrednią okolicę 
lokali wyborczych. Z ustaleń wynika bowiem, że nawet najlepiej dostosowane 
lokale są w praktyce trudno dostępne dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na 
liczne przeszkody przed budynkiem. Rzecznik Praw Obywatelskich prze-
kazała wyniki kontroli właściwym organom państwa z prośbą o podjęcie dzia-
łań mających na celu ochronę praw wyborczych osób niepełnosprawnych32.  

20 stycznia 2014 roku Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego Sejmo-
wej Komisji Nadzwyczajnej w sprawie Propozycji zmian w ustawie Kodeks 

wyborczy. Zdaniem Rzecznika, podczas prac nad uzupełnieniem Kodeksu wy-

borczego o nowe instytucje ułatwiające udział w głosowaniu osobom z niepeł-
nosprawnościami i w zaawansowanym wieku, należy rozważyć propozycję 
rozszerzenia kręgu wyborców uprawnionych do korzystania z procedury gło-
sowania korespondencyjnego. Ponadto wyborcy poza granicami kraju są 
zobowiązani do uiszczenia częściowej opłaty za głosowanie korespondencyj-
ne, natomiast głosujący w kraju są zwolnieni z takiej opłaty, co zdaniem 
Rzecznika powoduje nierówność wyborców z uwagi na miejsce ich pobytu. 
Ombudsman zasugerował także rozważenie zmiany terminów na zgłoszenie 
przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego i przybliżenie ich do 
dnia wyborów. Rzecznik postuluje także wprowadzenie ustawowego obo-
wiązku organizowania przez gminy bezpłatnego transportu wyborców star-
szych i wyborców z niepełnosprawnościami do lokali wyborczych. Warto, jak 
podkreślał Rzecznik, wprowadzić rozwiązanie dotyczące głosowania w tzw. 
obwodach odrębnych (m.in. zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy spo-
łecznej), zgodnie z którym obwodowa komisja wyborcza musiałaby uzgad-
niać z komisją wyższego stopnia zarządzenie o stosowaniu i rezygnację ze 
stosowania urny pomocniczej33. 

Jak wynika z powyższych rozważań, alternatywne formy głosowania sta-
nowiły często przedmiot wystąpień Rzecznika. Jednak ombudsman zajmował 
się także innym problemem, związanym z realizacją konstytucyjnego prawa 
do uczestnictwa w wyborach, mianowicie zagadnieniem odrębnych obwodów 
do głosowania. W piśmie skierowanym do Przewodniczącego Państwowej 
Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2013 roku zwrócił uwagę na ko-
nieczność znowelizowania przepisów ustawy o referendum lokalnym, które 
stanowią, że referendum przeprowadza się w stałych obwodach głosowania 
utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego (art. 54). Zdaniem Rzecznika odrębne ob-

                                                 
32 http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/Kontrola%20lokali%20wyborczych%20-%20 

Raport%20RPO.pdf. 
33 Wystąpienie z dnia 20.01.2014 r.; sygn. 1.602.1.2014. JZ. 
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wody spowodują zwiększenie kręgu osób korzystających z podmiotowych 
praw wyborczych. Tworzenie odrębnych obwodów w zakładach opieki zdro-
wotnej, czy też domach pomocy społecznej, umożliwia czynny udział w gło-
sowaniu osobom niepełnosprawnym, osobom chorym, starszym, które często 
mają problemy z poruszaniem się i nie mogą udać się do lokali w stałych 
obwodach34. Takie rozwiązanie przewiduje kodeks wyborczy. Odpowiednie 
jego postanowienia określają tryb tworzenia obwodów odrębnych w zakła-
dach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych           
i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takich zakładów            
i aresztów. Ze względu na brak analogicznych zapisów w ustawie o referen-
dum lokalnym pojawiły się opinie, że tworzenie takich obwodów w przy-
padku referendum lokalnego nie jest ustawowo nakazane. Jednakże Państwo-
wa Komisja Wyborcza oraz Rzecznik Praw Obywatelskich uznają za koniecz-
ne tworzenie obwodów odrębnych w obecnym stanie prawnym. PKW wydała 
wprawdzie stosowne zalecenia dla komisarzy wyborczych, jednak w ocenie 
Rzecznika konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian do ustawy o re-
ferendum lokalnym. W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Przewodni-
czący Państwowej Komisji Wyborczej (08.10.2013 r.) w pełni podzielił po-
gląd ombudsmana o konieczności dokonania zmian w ustawie o referendum 
lokalnym, polegających na wprowadzeniu ustawowego obowiązku tworzenia 
odrębnych obwodów głosowania w referendach lokalnych.  

Odmienny problem, tym razem związany z biernym prawem wyborczym, 
poruszył Rzecznik we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grud-
nia 2012 roku. Ombudsman wniósł o stwierdzenie niezgodności z art. 60          
w związku z art. 32 Konstytucji i art. 29 lit. a Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o bezpośrednim wyborze wój-
ta, burmistrza i prezydenta miasta oraz art. 492 § 1 pkt 6 kodeksu wybor-
czego, które przewidują wygaśnięcie mandatu wójta w przypadku orzeczenia 
niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji35. Co 

                                                 
34 Sygnatura: RPO/748842/13/I/114.1 RZ. 
35 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 5.12.2012 r. był następstwem wniesionej 

do Biura RPO skargi. Jej autorem był poruszający się o kuli obywatel z orzeczoną „trwałą nie-
zdolnością do pracy”. Skarżący chciał w wyborach samorządowych w 2010 r. kandydować na 
stanowisko wójta. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, podczas rejestracji komitetu 
wyborczego w Biurze Komisarza Wyborczego został on poinformowany, że zgodnie art. 26 
ust. l pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. O bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i pre-

zydenta miasta (Dz. U. z 2010 r., nr 176, poz. 1191) wskutek orzeczenia niezdolności do pracy 
lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w trybie określonym w przepisach o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej do końca kadencji nastę-
puje wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Otrzymał on więc informa-
cję, że w przypadku wygrania wyborów przez kandydata z takim orzeczeniem należałoby wy-
gasić jego mandat w pierwszym dniu jego urzędowania. 
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istotne unormowania te dotyczą wójta (burmistrza, prezydenta miasta), ana-
logicznych regulacji zaś nie zawierają ustawy normujące sprawowanie innych 
funkcji publicznych, np. funkcji posła lub senatora. Jak zauważył Rzecznik,   
w doktrynie przyjmuje się, iż jedyne ograniczenia w dostępie do służby pub-
licznej mogą obejmować wymóg posiadania obywatelstwa polskiego i pełni 
praw publicznych. Dopuszczalne jest wprawdzie formułowanie dodatkowych 
warunków, ale muszą one określać zobiektywizowane kryteria dostępu do da-
nego stanowiska, „uregulowane na jednakowych zasadach dla wszystkich 
obywateli polskich posiadających pełnię praw publicznych, bez jakichkolwiek 
form dyskryminacji lub faworyzacji i innych nieuzasadnionych ograniczeń”36. 
Dodatkowo nie ma argumentów, które uzasadniałyby różnicowanie sytuacji 
osób niepełnosprawnych kandydujących na stanowisko wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) oraz na stanowisko posła czy senatora. Zdaniem Rzecz-
nika, „nie można wskazać takich elementów wykonywania funkcji wójta, 
które powodowałyby, że osoba np. sprawująca mandat posła nie mogłaby wy-
pełniać obowiązków wójta.” Stanowisko Rzecznika w sprawie poparło Pol-
skie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) oraz Komisja Ustawodawcza 
(9.10.2013 r.). Marszałek Sejmu w piśmie z 18 października 2013 roku wniósł 
o stwierdzenie, że art. 492 § 1 pkt 6 k.w. w zakresie, w jakim dotyczy osób 
niepełnosprawnych, które zachowały faktyczną zdolność do pracy na stano-
wisku wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jest niezgodny z art. 60 w związ-
ku z art. 32 i art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 29 lit. a konwencji. W toku 
postępowania, w dniu 15 marca 2013 roku, prokurator generalny przedstawił 
stanowisko, z którego wynika, iż w jego ocenie art. 492 § 1 pkt. 6 kodeksu 
wyborczego jest zgodny z art. 60 w związku z art. 32 Konstytucji RP oraz nie 
jest niezgodny z art. 29 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  

Po rozpatrzeniu sprawy, która odbyła się 29 października 2013 roku, Try-
bunał orzekł 37, że art. 492 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112, ze zm.) rozumiany w ten sposób, że do-
tyczy orzeczenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji wydanego po nabyciu mandatu wójta, jest zgodny z art. 60 w zwią-
zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

38. Do orzeczenia tego 
zdanie odrębne zgłosił sędzia TK Wojciech Hermeliński. Jego zdaniem, Try-
bunał Konstytucyjny bezpodstawnie ograniczył zakres orzekania w niniejszej 
sprawie i nie rozpoznał jej w całości. Należało bowiem dodatkowo orzec, że 
art. 492 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – w za-

                                                 
36 Dz. U. z 2012 r., poz. 1169. 
37 Wyrok TK z dnia 23.01.2014 r., Sygn. akt K 51/12; wystąpienie RPO 4/1/A/2014. 
38 Tamże; zdanie odrębne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.01.2014 r., 

sygn. K 51/12. 
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kresie, w jakim dotyczy orzeczeń o niezdolności do pracy lub samodzielnej 
egzystencji wydanych przed rozpoczęciem kadencji wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta, jest niezgodny z art. 60 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 
Jednocześnie zgodził się z rozstrzygnięciami Trybunału Konstytucyjnego 
odnośnie do właściwych w sprawie wzorców kontroli, ich uzupełnienia o art. 
31 ust. 3 Konstytucji w ślad za wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich       
i uznania zbędności oceny zaskarżonego przepisu w kontekście art. 32 Kon-
stytucji oraz art. 29 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Podsumowując podkreślić należy, że rzecznicy kolejnych kadencji wypo-
wiadali się wielokrotnie na temat złej jakości prawa i wadliwości jego sto-
sowania39. W ramach przysługujących ombudsmanowi kompetencji podejmo-
wali różne działania mające na celu bądź zmianę obowiązujących przepisów, 
bądź wypełnienia luki w systemie bądź zmiany wadliwej praktyki. Rzeczni-
kowi wszak nie przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej, ale w wystą-
pieniach ombudsmana wielokrotnie odnajdujemy sugestie, postulaty czy 
wręcz nawet gotowe rozwiązania, które rzecznik postulował wdrożyć w celu 
usprawnienia funkcjonowania danej instytucji bądź usunięcia nieprawid-
łowości w regulacji40. W przypadku ochrony konstytucyjnego prawa do 
uczestnictwa w wyborach rzecznicy słusznie działali dwutorowo. Z jednej 
strony występowali w trybie art. 16 ust. 2 do organów – Sejmu, Prezesa Rady 
Ministrów czy też odpowiednich ministrów z postulatem zmiany obowiązują-
cych przepisów41. Z drugiej strony, rzecznicy kolejnych kadencji mieli świa-
domość, że zobowiązani są także podejmować działania mające na celu eli-
minację nieprawidłowości powstających w praktyce. W tym celu wielokrotnie 
występowali do PKW, do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ze sto-
sownymi apelami. Pracownicy Biura RPO dokonali licznych kontroli w loka-
lach wyborczych w celu nie tyle wykrycia nieprawidłowości ile wskazania 
sposobów uniknięcia ich na przyszłość w celu skutecznej ochrony praw wy-
borców. Rzecznicy prowadzili także działalność edukacyjną przez apele, wy-
stąpienia do mediów szeroko informując o nowych procedurach wyborczych.  

Biorąc pod uwagę ubogi zakres kompetencji RPO w zakresie zmiany obo-
wiązującego prawa czy wadliwej praktyki i faktycznie dokonane zmiany        
w zakresie ochrony prawa do uczestnictwa w wyborach działania podejmowa-
ne przez kolejnych ombudsmanów były skuteczne. Wszak w kilku przypad-
kach zaowocowały pożądanymi zmianami. Jak wynika z przeprowadzonej 

                                                 
39 Szerzej A. D o m a ń s k a, Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Łódź 2012, s. 165–212. 
40 Tamże, s. 165. 
41 Ustawa z dnia 15.07.1987 r. O Rzeczniku Praw Obywatelskich; Dz. U. z 2001 r., nr 14, 

poz. 147 ze zm. 
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analizy obok PKW, RPO był organem najbardziej zaangażowanym w propa-
gowanie zmian ułatwiających, a w przypadku niektórych grup obywateli 
umożliwiających uczestniczenie w akcie wyborczym. Kolejni ombudsmani 
byli orędownikami wprowadzenia do polskiego prawa wyborczego nowych – 
alternatywnych metod głosowania. Słusznie podkreślali w wystąpieniach, że 
podmiotami uprawnionymi do skorzystania z tych form uczestnictwa w wy-
borach miały być grupy obywateli, którzy mieli uniemożliwiony bądź znacz-
nie utrudniony dostęp do lokali wyborczych, przede wszystkim osoby nie-
pełnosprawne. Od wielu lat rzecznicy podejmowali działania mające na celu 
uchwalenia jednolitego aktu regulującego prawo wyborcze – Kodeksu wybor-

czego. Nie oznacza to, że sytuacja osób znajdujących się w sytuacji uniemoż-
liwiającej bądź utrudniającej możliwość uczestniczenia w akcie wyborczym 
jest idealna, ale z całą pewnością działania podejmowane przez rzeczników 
przyczyniły się do jej poprawy. 
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Streszczenie 
 
Kolejno obowiązujące przepisy prawa wyborczego w okresie funkcjonowania instytucji 

ombudsmana w Polsce były przedmiotem wielu wystąpień rzeczników poszczególnych kaden-
cji. Dotyczyły one przede wszystkim ochrony praw i wolności wyborców ze względu na unie-
możliwienie bądź znaczne utrudnienie, uprawnionym do głosowania uczestniczenia w wy-
borach. W związku z powyższym ombudsman wchodził w relacje zarówno z organami władzy 
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ustawodawczej, organami samorządu terytorialnego, ale przede wszystkim z Państwową Ko-
misją Wyborczą. W swych wystąpieniach rzecznicy wielokrotnie sygnalizowali konieczność 
wprowadzenia do polskiego prawa wyborczego alternatywnych metod głosowania tj. głoso-
wania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika lub głosowania za pomocą noś-
ników elektronicznych. Ombudsman wyrażał też poparcie dla koncepcji uchwalenia jednolitego 
kodeksu wyborczego. Pracownicy Biura RPO dokonali licznych kontroli w lokalach wybor-
czych w celu nie tyle wykrycia nieprawidłowości ile wskazania sposobów uniknięcia ich na 
przyszłość w celu skutecznej ochrony praw wyborców. Rzecznicy prowadzili także działalność 
edukacyjną przez apele, wystąpienia do mediów szeroko informując o nowych procedurach 
wyborczych. Przeprowadzona analiza dowodzi, że RPO był jednym z najbardziej zaangażo-
wanych organów w propagowanie zmian ułatwiających, a w przypadku niektórych grup oby-
wateli umożliwiających uczestniczenie w akcie wyborczym. 

 

Słowa kluczowe: Rzecznik Praw Obywatelskich, prawo wyborcze, alternatywne metody 
głosowania, osoby niepełnosprawne, wybory. 

 

 

 

 
ACTION OF THE OMBUDSMAN FOR THE PROTECTION  
OF THE RIGHT TO VOTE  
Summary 

  
Consecutively applicable provisions of electoral law pertaining to the operation of the 

institution of ombudsman in Poland have been subject to many instances of particular term 
Advocates. They mainly considered the safeguarding of rights and freedoms of voters by 
ensuring that they were in no way prevented or hindered the from participating in elections. To 
achieve this goal, the Ombudsman entered into relationships with both bodies of the legislature 
and local government bodies. Above all the ombudsman forged relationships with the National 
Electoral Commission. In their speeches spokesmen repeatedly indicated the need of introduc-
ing alternative voting methods to Polish electoral law, that is postal voting, voting by proxy or 
voting by electronic media. The ombudsman also expressed support for the concept of 
enactment of a uniform election code. The Ombudsman officials made a number of inspections 
at polling stations in order to not so much detect irregularities, but to identify some ways of 
avoiding them in the future and effectively protect the rights of voters. Spokesmen also 
conducted educational activities through appeals to the media, widely informing the public 
about new electoral procedures. The analysis shows that the Ombudsman was one of the 
authorities most involved in promoting changes, facilitating such changes and – in the case of 
certain groups of citizens – enabling participation in the electoral act. 

 
Keywords: ombudsman, the right to vote, alternative voting methods, people with disabilities, 
elections. 
 
 
 
 
 
 
 


