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Streszczenie
W 2015 r. polski kodeks wyborczy został zmieniony mocą trzech ustaw. W niniejszym 
artykule dokonam analizy, moim zdaniem, najważniejszych zmian w polskim prawie 
wyborczym wynikających ze  wspomnianych ustaw. Zmiany wprowadzone do  prawa 
wyborczego w 2015 r. mają różny ciężar gatunkowy. Niektóre z nich są stricte technicz-
ne (np. te odnoszące się do kart do głosowania, przeźroczystych urn wyborczych), inne 
mają charakter dowodowy (jak możliwość nagrywania prac obwodowych komisji wy-
borczych), uzupełniający (odsyłający do odpowiedniego stosowania przepisów na temat 
ważności wyborów do rad względem organów wykonawczych, zadania Państwowej Ko-
misji Wyborczej), systemowy (określające kadencję członków PKW). Pomimo że po-
trzeba pewnych modyfikacji była postulowana w doktrynie, to częste zmiany prawa wy-
borczego mogą być uznawane jako przejaw jego instrumentalizacji.

Summary

The amendments to the Polish electoral law from 2015

In 2015 Polish electoral code was amended by  force of the three laws. In this article 
I will examine a catalog of the most important changes in the Polish electoral law sig-
naled from the three laws amending it. The amendment to the Electoral Code made in 

1 Autor jest adiunktem w  Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i  Doktryn Polityczno-
-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: radzy84@o2.pl.
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2015. Adopted the changes of various specific gravity. Some of them are technical (eg. 
voting cards, transparent ballot boxes), the evidence (the possibility of recording the 
work of electoral commissions), complementary (reference to the relevant provisions on 
the validity of elections to councils in respect of the election of the executive bodies of 
municipalities and cities, the tasks of National Electoral Commission), to the system-
ic (defining term of office of the members of the NEC). Although the need for certain 
amendments was postulated by some doctrine, it is frequent amendments of the elector-
al law should be regarded as a manifestation of its instrumentalization.

*

I.

W 2015 r. polski kodeks wyborczy2 został znowelizowany mocą trzech ustaw. Były 
to: ustawa z 25 czerwca 2015 r. – o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy3, usta-
wa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy4, ustawa z 25 czerwca 
2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw5.

Nowelizacja kodeksu wyborczego została uchwalona na 92. posiedzeniu Sej-
mu RP VII kadencji 15 maja 2015 r. Za nowelizacją zagłosowało 286 – posłów; 
jeden poseł był przeciwny; 148 – wstrzymało się od głosu6. Niektóre nowe regu-
lacje po raz pierwszy zostały odpowiednio zastosowane w referendum ogólno-
krajowym zarządzonym 6 września 2015 r.7, albowiem, zgodnie z art. 92 ust. 1 
ustawy z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym8, w sprawach nieure-
gulowanych ustawą stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu wyborczego.

2 Ustawa z  5 stycznia 2011  r.  – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr  21, poz.  112 ze  zm.). Dalej 
cytowany jako „k. w.”
3 Dz.U. 2015, poz. 1043.
4 Dz.U. 2015, poz. 1044.
5 Dz.U. 2015, poz. 1045.
6 Przezroczyste urny i mężowie zaufania. Sejm znowelizował kodeks wyborczy, http://www.
tvpparlament.pl/aktualnosci/przezroczyste-urny-i-mezowie-zaufania-sejm-znowelizowal-
kodeks-wyborczy/20067781 (24.08.2015).
7 Postanowienie Prezydenta RP z 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego refe-
rendum (Dz.U. 2015, poz. 852).
8 Dz.U. 2015, poz. 318.
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Poniżej przeanalizuję katalog – moim zdaniem – najważniejszych zmian 
w  polskim prawie wyborczym, wynikających z  trzech sygnalizowanych 
ustaw nowelizujących.

II.

Nowelizacja zakłada m.in. dziewięcioletnią kadencję sędziów Państwowej 
Komisji Wyborczej, która zacznie obowiązywać od  1 stycznia 2016  r. Jak 
do  tej pory, polskie prawo wyborcze nie regulowało kwestii tego, na  jaki 
okres prezydent powołuje wskazanych sędziów w skład PKW. A zatem z tre-
ści przepisów należało zasadnie wnioskować, że  jest to powołanie na czas 
nieokreślony9.

Ustawa nowelizująca z 25 czerwca 2015 r. – o zmianie ustawy – Kodeks 
wyborczy10 nadaje nowe brzmienie art. 160 w § 1 pkt 9 k.w.: „9) prowadzenie 
i wspieranie działań informacyjnych zwiększających wiedzę obywateli na te-
mat prawa wyborczego, w szczególności zasad głosowania oraz warunków 
ważności głosu w danych wyborach”.

Nowelizacja doprecyzowuje zadania PKW w  sprawach związanych 
z  przeprowadzaniem wyborów o  działania zmierzające do  przekazywania 
wiedzy o warunkach ważności głosu w danych wyborach. Ten zabieg legi-
slacyjny należy wiązać z przywróceniem do kodeksu wyborczego klasyfika-
cji głosów nieważnych we wszystkich rodzajach wyborów. Poniżej scharak-
teryzuję bliżej zmiany w tym zakresie.

III.

Nowelizacja przewiduje możliwość rejestracji pracy obwodowych komisji 
przez mężów zaufania przed rozpoczęciem głosowania np. podczas przygo-
towania lokalu wyborczego i po jego zakończeniu.
9 S.J. Jaworski, Państwowa Komisja Wyborcza organem kontroli i ochrony prawa, [w:] Iudices elec-
tionis custodes. Sędziowie kustoszami wyborów. Księga pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, 
red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 81; A. Sokala, Administracja wyborcza w obowiązującym prawie 
polskim. Struktura organizacyjna, charakter prawny, kompetencje, Toruń 2010, s. 68.
10 Dz.U. 2015, poz. 1043.
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W  dotychczasowym stanie prawnym, zakaz posiadania urządzeń reje-
strujących przez mężów zaufania wynikał ze Stanowiska Państwowej Ko-
misji Wyborczej z 1 sierpnia 2011 r. w sprawie uprawnień mężów zaufania 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej11, w którym podkreślono, iż „obserwacja czynności wykonywa-
nych przez komisję obwodową nie uprawnia mężów zaufania do utrwalania 
pracy komisji ani dokumentów komisji za pomocą aparatów fotograficznych 
lub kamer. Dopuszczalne jest natomiast fotografowanie oraz filmowanie 
protokołów głosowania podanych do wiadomości publicznej przez obwodo-
wą komisję wyborczą”.

A zatem, ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks wybor-
czy12 w art. 42 k.w. dodaje § 5–7 w następującym brzmieniu: „§ 5. Od podjęcia 
przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w § 113 (k.w. – 
dopisek R.Z.), do rozpoczęcia głosowania oraz od zamknięcia lokalu wybor-
czego do podpisania protokołu, o którym mowa w art. 75 § 114, czynności ob-
wodowej komisji wyborczej w obwodach głosowania na obszarze kraju mogą 
być rejestrowane przez mężów zaufania z  wykorzystaniem własnych urzą-
dzeń rejestrujących. § 6. Materiały zawierające zarejestrowany przebieg czyn-
ności, o których mowa w § 5, mogą być udostępniane wyłącznie na potrzeby 
postępowania przed sądami i organami prokuratury. § 7. Udostępnianie ma-
teriałów zawierających zarejestrowany przebieg czynności, o których mowa 
w § 5, w celach innych niż określone w § 6, jest zabronione”.

Mocą wskazanej wyżej ustawy nowelizującej dodano w  k.w. art.  504a 
w brzmieniu: „Art. 504a. Kto udostępnia materiały zawierające zarejestro-
wany przebieg czynności obwodowej komisji wyborczej, o  których mowa 
w art. 42 § 5, w celach innych niż określone w art. 42 § 6 – podlega karze 
grzywny od 1000 do 10 000 złotych”.

11 ZPOW-503–41/11.
12 Dz.U. 2015, poz. 1043.
13 Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest 
pusta, po czym zamyka się urnę wyborczą i opieczętowuje ją pieczęcią komisji oraz sprawdza, 
czy na miejscu znajduje się spis wyborców i potrzebna liczba kart do głosowania właściwych 
dla przeprowadzanych wyborów, jak również czy w  lokalu wyborczym znajduje się odpo-
wiednia liczba łatwo dostępnych miejsc zapewniających tajność głosowania.
14 Obwodowa komisja wyborcza sporządza, w dwóch egzemplarzach, protokół głosowania 
w obwodzie właściwy dla przeprowadzanych wyborów.
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W  uzasadnieniu prezydenckiego projektu zmian w  kodeksie wybor-
czym napisano, że: „utrwalanie pracy komisji” będzie dopuszczalne wyłącz-
nie po zakończeniu głosowania i opuszczeniu siedziby komisji przez ostat-
nich wyborców. Odmienne rozwiązanie polegające na możliwości rejestracji 
przebiegu głosowania stałoby w sprzeczności z zasadą tajności głosowania 
i koniecznością ochrony prywatności”15.

Moim zdaniem, wyposażenie mężów zaufania w dodatkowe środki tech-
niczne pozwalające na  utrwalanie obrazu i  dźwięku w  prawem dozwolo-
nym czasie może spowodować problemy w sferze ich stosowania (szczególnie 
z uwagi na to, że nie uchwalono regulacji prawnych pozwalających na skutecz-
ne zabezpieczenie nośników zawierających takie nagrania). Niewątpliwie, na-
leży mieć na względzie ratio legis wprowadzenia tego istotnego novum – chęć 
zapewnienia transparentności aktu wyborczego. Ochrona tej wartości może 
być utożsamiana z wymogiem postępowania na podstawie prawa i jego grani-
cach. Taką finis stanowi możliwość udostępniania materiałów zawierających 
zarejestrowany przebieg czynności jedynie uprawnionym podmiotom w ści-
śle określonych celach. Nowelizacja uprawnia jedynie mężów zaufania do re-
jestrowania czynności obwodowej komisji wyborczej w obwodach głosowa-
nia na obszarze kraju z wykorzystaniem ich własnych urządzeń rejestrujących. 
Problematyczne jest zagadnienie dopuszczalności rejestrowania prac komisji 
przez obserwatorów międzynarodowych. Albowiem, na mocy art. 50 § 2 k.w., 
obserwatorzy posiadają uprawnienia mężów zaufania. Powołana norma praw-
na konstytuuje z tego odesłania tylko jeden wyjątek – nie uprawnia obserwa-
torów do wnoszenia uwag do protokołów. Natomiast nowelizacja (na gruncie 
ustawy) nie rozstrzygnęła kwestii ewentualnej dopuszczalności rejestrowania 
czynności obwodowej komisji wyborczej w obwodach głosowania na obsza-
rze kraju przez obserwatorów międzynarodowych z wykorzystaniem ich wła-
snych urządzeń rejestrujących. Kierunek interpretacji zmierzający ku przyzna-
niu tego uprawnienia jedynie mężom zaufania (i ich zastępcom) wyznaczyły 
wytyczne PKW z 27 lipca 2015 r.16 Moim zdaniem, kwestia ta wymaga expres-

15 Uzasadnienie do  prezydenckiego projektu zmian w  kodeksie wyborczym, http://www.
prezydent.pl/archiw um-bronislawa-komorowsk iego/legislacja/ustaw y/zgloszone/
art,28,prezydencki-projekt-zmian-w-kodeksie-wyborczym.html (1.09.2015).
16 Zob. I. 2. pkt 12) Wytycznych stanowiących załącznik do Uchwały Państwowej Komisji 
Wyborczej z 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących 
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sis verbis regulacji ustawowej. Taki zabieg legislacyjny lepiej odpowiadałby za-
sadzie exceptiones non sunt extendendae17.

IV.

Przed kodyfikacją prawa wyborczego w wyborach samorządowych, zarów-
no do organów stanowiących, jak i w wyborach wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast istniał obowiązek wymieniania w protokole liczby głosów 
nieważnych z  podaniem przyczyn ich nieważności. Wskutek kodyfikacji 
obowiązek ten przestał dotyczyć wyborów do organów stanowiących pozo-
stał zaś w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Jak już wyżej wskazywałem, nowela przywraca do  kodeksu wyborcze-
go zasadę klasyfikowania głosów nieważnych. Mocą ustawy z d25 czerwca 
2015 r. – o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy18, art. 71 § 1 k.w. otrzymuje 
następujące brzmienie: „§ 1. Po wykonaniu przez obwodową komisję wybor-
czą czynności, o których mowa w art. 7019, przewodniczący komisji otwie-
ra urnę wyborczą, po czym komisja liczy wyjęte z urny karty do głosowa-
nia i ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych oraz, odpowiednio 
do  przeprowadzanych wyborów, liczbę głosów ważnych oddanych na  po-
szczególnych kandydatów albo na poszczególne listy kandydatów i każdego 
kandydata z tych list, a także liczbę głosów nieważnych”.

Natomiast art. 75 § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. W protokole, o którym 
mowa w § 120, wymienia się odpowiednio dane, o których mowa w art. 70 

przygotowania i  przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na  dzień 6 
września 2015 r. (M.P. 2015, poz. 743).
17 Z łac. zakaz wykładni rozszerzającej wyjątków. Zob. L. Morawski, Wstęp do prawoznaw-
stwa, Toruń 2005, s. 167; E. Gajda, B. Lubińska, Łacińska terminologia prawnicza. Ignoran-
tia iuris nocet, Toruń 2014, s. 590.
18 Dz.U. 2015, poz. 1043.
19 „§  1. Niezwłocznie po  zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji 
wyborczej zapieczętowuje otwór urny wyborczej. § 2. Obwodowa komisja wyborcza ustala, 
na podstawie spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wybor-
ców, którym wydano karty do głosowania. § 3. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart 
do głosowania, a następnie karty te umieszcza w zapieczętowanych pakietach”.
20 Zgodnie z  jego treścią: „obwodowa komisja wyborcza sporządza, w  dwóch egzempla-
rzach, protokół głosowania w obwodzie właściwym dla przeprowadzanych wyborów”.
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§ 221, oraz, odpowiednio do przeprowadzanych wyborów, liczbę głosów nie-
ważnych z podaniem przyczyny ich nieważności, liczbę głosów ważnych od-
danych na poszczególnych kandydatów albo na poszczególne listy kandyda-
tów i każdego kandydata z tych list”.

Ponadto następujące artykuły otrzymują brzmienie: art. 228 w § 1 pkt 5 
(wybory do Sejmu): „5) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nie-
ważności; ”; art. 229 zdanie trzecie: „Przepisy art. 69 § 3 i 3a, art. 71, art. 73 
i art. 228 stosuje się odpowiednio”; art. 270 w § 1 pkt 5 (wybory do Senatu): 
„5) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności; ”; art. 357 
w  §  2 pkt  5 (wybory do  Parlamentu Europejskiego): „5) głosów nieważ-
nych, z podaniem przyczyny ich nieważności; ”; art. 360 w § 2 pkt 5 (wybory 
do Parlamentu Europejskiego): „5) głosów nieważnych, z podaniem przyczy-
ny ich nieważności; ”; art. 442 w § 2 pkt 5 (wybory do organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego): „5) głosów nieważnych, z podaniem 
przyczyny ich nieważności”.

Po drugim czytaniu w Sejmie, kwestią niebudzącą emocji była propozycja 
obowiązkowego klasyfikowania w protokole głosowania liczby głosów nie-
ważnych z uwagi na przyczynę ich nieważności22.

V.

Pierwotnie projekt zakładał, że wybory mają się odbywać przy użyciu po-
jedynczej, jednostronnie zadrukowuje karty do głosowania, co oznaczało-
by wykreślenie obowiązku zapewnienia nakładek brajlowskich ze względu 
na niestandardowe rozmiary, jakie wówczas mogłaby mieć karta. W uzasad-
nieniu projektu napisano, że: „dotychczas art. 40a ustawy – kodeks wybor-
czy gwarantuje wyborcy niepełnosprawnemu możliwość głosowania w każ-
dych wyborach przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych 

21 „§  2. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na  podstawie spisu wyborców, liczbę osób 
uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania”.
22 Dodatkowe sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o przed-
stawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o  zmianie ustawy  – 
Kodeks wyborczy, Druk sejmowy nr  3348-A, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp? 
nr=3348-A (22.10.2015).
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w alfabecie Braille’a. W projekcie zaproponowano uchylenie tego przepisu. 
Wprowadzenie – co do zasady – stosowania jednostronicowych kart z za-
rejestrowanymi listami kandydatów w wyborach proporcjonalnych wyklu-
cza utrzymanie takiej gwarancji z powodu niemożności unifikacji rozmiaru 
jednostronicowej karty do głosowania w skali całego kraju. Pomimo szero-
ko zakrojonych działań, mających na celu umożliwienie i ułatwienie głoso-
wania wyborcom niepełnosprawnym, nakładki w  alfabecie Braille’a  – nie 
spełniły swojej roli. Zaobserwowano znikome zainteresowanie tej grupy wy-
borców udziałem w głosowaniu (w 2010 r. było to zaledwie około 800 osób 
w całym kraju). Wskazać trzeba również na koszty (koszt druku kart do gło-
sowania wzrósł w skali kraju z 22 mln zł w 2010 r. do 74 mln zł w 2014 r., 
dodatkowo koszt wytworzenia nakładek w  alfabecie Braille’a  wyniósł 0,5 
mln zł23)”.

Sejm zdecydował, że wybory mają się obywać przy użyciu jednostronnie 
zadrukowanej karty do głosowania. Jednak gdyby ze względu na zbyt duże 
rozmiary takiej karty, jej użycie było niemożliwe, wówczas karta do głoso-
wania miałaby mieć formę broszury, czyli spiętych ze sobą kartek. Oznacza 
to pozostawienie przepisów prawa o nakładkach brajlowskich.

Mocą ustawy z 25 czerwca 2015 r. – o zmianie ustawy – Kodeks wybor-
czy24, art. 40 k.w.:

a) § 2 i 3 otrzymują brzmienie: „§ 2. Na karcie do głosowania zamiesz-
cza się informację o sposobie głosowania oraz warunkach ważności 
głosu. § 3. Karta do głosowania jest jedną kartką zadrukowaną jed-
nostronnie. Wielkość i  rodzaj czcionek oraz wielkość kratek prze-
znaczonych na  postawienie znaku „x” są  jednakowe dla oznaczeń 
wszystkich list i nazwisk kandydatów”,

b) po § 3 dodaje się § 3a i 3b w brzmieniu: „§ 3a. W przypadku, gdy 
opracowanie lub wykonanie karty do głosowania zgodnie z przepi-
sem § 3 zdanie pierwsze nie jest możliwe lub powodowałoby znacz-
ne trudności w posługiwaniu się kartą, Państwowa Komisja Wybor-
cza może zdecydować, że karta do głosowania w danych wyborach 

23 Uzasadnienie do  prezydenckiego projektu zmian w  kodeksie wyborczym, http://www.
prezydent.pl/archiw um-bronislawa-komorowsk iego/legislacja/ustaw y/zgloszone/
art,28,prezydencki-projekt-zmian-w-kodeksie-wyborczym.html (1.09.2015).
24 Dz.U. 2015, poz. 1043.
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będzie składać się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostron-
nie, trwale połączonych kartek. § 3b. W przypadku, o którym mowa 
w § 3a, na pierwszej kartce karty do głosowania zamieszcza się wy-
łącznie informację o sposobie głosowania i warunkach ważności gło-
su, natomiast na drugiej kartce karty do głosowania – spis treści kar-
ty do głosowania”.

Nowelizacja określa zatem, że karta do głosowania będzie zawierać in-
formacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. W przypad-
ku broszury taka informacja znajdowałaby się przed spisem treści, a na ko-
lejnych umieszczane będą listy komitetów wyborczych.

VI.

W uzasadnieniu do prezydenckiego projektu zmian w kodeksie wyborczym 
napisano o „powszechnie zgłaszanym postulacie zmiany prawa wyborcze-
go dotyczącym urny wyborczej, która według przeważającej opinii powin-
na być przezroczysta”25. W dalszej części tego uzasadnienia zwrócono uwagę 
na to, że „obecnie brak jest regulacji dotyczącej wymogów odnoszących się 
do materiału z jakiego ma być wykonana urna wyborcza jak i kryteriów, któ-
re muszą być spełnione. W przedstawianym projekcie proponuje się, by ścia-
ny urny wykonane były z przezroczystego materiału umożliwiającego wgląd 
w jej zawartość. Wzór urny określi Państwowa Komisja Wyborcza w drodze 
uchwały”26.

Na mocy ustawy z 25 czerwca 2015 r.27, wprowadzono wymóg wykonania 
urny wyborczej z przezroczystego materiału28. Jednak w § 2 doprecyzowano, 
iż „urna wyborcza jest wykonana w taki sposób, aby: 1) w czasie głosowania 
nie było możliwe wrzucenie kart do urny w inny sposób niż przez przezna-
czony do tego otwór; 2) nie było możliwe wyjęcie kart z urny przed otwar-
ciem urny, o którym mowa w art. 71 § 1, ani wysypanie się kart z urny. § 3. 

25 Uzasadnienie do prezydenckiego projektu zmian w kodeksie wyborczym, op.cit.
26 Ibidem.
27 Ustawa z  25 czerwca 2015  r.  – o  zmianie ustawy  – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2015, 
poz. 1043).
28 Zob. art. 41a § 1 k.w. w brzmieniu po nowelizacji.
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Wzory urn wyborczych ustala Państwowa Komisja Wyborcza uwzględniając 
rodzaj i wielkość obwodów głosowania”.

Dla realizacji zasady tajności głosownia, w obliczu wprowadzenia prze-
zroczystych urn wyborczych, stworzono wyborcy możliwość posłużenia się 
kopertą na kartę do głosowania. W tym celu legislator dodał w art. 52 k.w. 
§ 8 i 9 w brzmieniu: „§ 8. Wyborca może wrzucić kartę lub karty do głoso-
wania do urny wyborczej w kopercie na kartę lub karty do głosowania, zwa-
nej dalej „kopertą na kartę do głosowania”. § 9. Dostępność kopert na kar-
ty do głosowania w lokalu wyborczym zapewnia: 1) na obszarze kraju – wójt 
w ramach zadań zleconych gminie; 2) za granicą – konsul; 3) na polskim 
statku morskim – kapitan statku”.

Jednak należy podkreślić, że nowelizacja w tym zakresie wejdzie w życie 1 
lipca 2016 r. ze względu na wysokie koszty i konieczność ogłoszenia przetargu. 
Niewątpliwie, razem z uchwalonymi zmianami rodzą się pytania o ich zgod-
ność z  zasadą tajności głosowania. Brzmienie nowelizujących norm praw-
nych wskazuje na fakultatywność posługiwania się kopertami w głosowaniu 
przez głosującego. Moim zdaniem, ustawodawca powierzył wyborcy decyzję 
co do zastosowania tej gwarancji zasady tajności, nie przesądzając tym samym 
o jej istocie. Do pomyślenia jest zatem sytuacja, w której głosujący wrzuci kar-
tę do przezroczystej urny, składając ją w taki sposób, aby strona zadrukowa-
na była niewidoczna. Warto przypomnieć, że kodeks wyborczy w brzmieniu 
sprzed nowelizacji wyraża expressis verbis w art. 52 § 7 normę prawną sugeru-
jącą właśnie taki sposób wrzucania karty do głosowania do urny.

Sejm na 86. posiedzeniu 6 lutego 2015 r. skierował przedstawiony przez 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o  zmianie ustawy  – 
Kodeks wyborczy29 do  Komisji Nadzwyczajnej do  spraw zmian w  kodyfi-
kacjach w celu jego rozpatrzenia. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian 
w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach 18 
lutego i 22 kwietnia 2015 r. wniosła o uchwalenie przez Sejm projektu usta-
wy30. Po drugim czytaniu, w trakcie prac ustawodawczych przedstawiciele 

29 Druk sejmowy nr 3084 przedstawiony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.
xsp? nr=3084 (22.10.2015).
30 Druk sejmowy nr 3348. Tekst dostępny na stronie internetowej: http://www.sejm.gov.
pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3348 (22.10.2015).
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największej partii opozycyjnej wnosili poprawkę o odrzucenie sformułowa-
nia, iż: „wyborca wrzuca kartę do głosowania do urny wyborczej w kopercie 
na kartę do głosowania”31. Kwestią niebudzącą emocji była natomiast propo-
zycja wykonania ścian urny z przezroczystego materiału.

VII.

Ustawa z  25 czerwca 2015  r.  – o  zmianie ustawy  – Kodeks wyborczy32 
i art. 39 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gmin-
nym oraz niektórych innych ustaw33 nadały art. 470 k.w. następujące brzmie-
nie: „do wyborów wójta w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowied-
nio przepisy rozdziałów 6 (w zakresie orzekania o ważności wyborów), 7 i 10 
działu VII, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej”.

Nowelizacja niweluje lukę w  regulacji dotyczącej wyborów wójta w  za-
kresie wnoszenia protestów wyborczych. Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bez-
pośrednim wyborze wójta, burmistrza i  prezydenta miasta34 nie zawiera-
ła odrębnych przepisów regulujących zasady wnoszenia protestów i w art. 2 
odsyłała w  sprawach nieuregulowanych do  ordynacji wyborczej do  rad 
gmin, powiatów i sejmików województw. W dziale VIII obecnego kodeksu, 
w którym jest mowa o wyborze wójta, również zawarto odesłanie do przepi-
sów regulujących wybory do rad gmin. Przepis art. 470 stanowi, że do wy-
borów wójta w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepi-
sy rozdziału 10 działu VII, chyba że  przepisy niniejszego działu stanowią 
inaczej. Rozdział 10 zawiera przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad 
gmin. Przepisy dotyczące protestów zamieszczone zostały jednak w rozdzia-
le 6 – to jest w części kodeksu wyborczego dotyczącej wyborów do wszyst-
kich organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Propono-
wana zmiana polega na uzupełnieniu odesłania poprzez dodanie przepisów 

31 Dodatkowe sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o przed-
stawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o  zmianie ustawy  – 
Kodeks wyborczy, Druk sejmowy nr  3348-A, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp? 
nr=3348-A (22.10.2015).
32 Dz.U. 2015, poz. 1043.
33 Dz. U 2015, poz. 1045.
34 Dz.U. 2010, Nr 176, poz. 1191.
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rozdziału 6 określających procedurę wnoszenia i rozpatrywania protestów 
wyborczych. Na potrzebę zmiany dotychczasowego stanu prawnego w tym 
zakresie zwracałem już uwagę35.

VIII.

Zgodnie z art. 157 § 1 k.w., Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym naj-
wyższym organem właściwym w sprawach referendów. Z kolei z art. 161 § 1 
k.w., wynika wiążący charakter wytycznych PKW dla obwodowych komisji 
do spraw referendum.

Doprecyzowanie w  zakresie stosowania w  referendum zmienionych 
w 2015 r. przepisów prawa wyborczego znalazło się w uchwale PKW z 27 
lipca 2015 r.36 Podkreślono w niej, iż obserwacja czynności wykonywanych 
przez obwodową komisję do  spraw referendum w  trakcie głosowania (tj. 
w okresie od jego rozpoczęcia o godz. 6 do czasu jego zakończenia o godz. 
22, z  zastrzeżeniem, że  nie zostało ono przedłużone, nie uprawnia mę-
żów zaufania do utrwalania pracy komisji za pomocą żadnych urządzeń 
rejestrujących. W wytycznych tych dopuszczono możliwość rejestrowania 
i fotografowania protokołu głosowania podanego do publicznej wiadomo-
ści przez komisję obwodową. Jednocześnie zastrzeżono, iż rejestrowanie 
czynności komisji nie może w żaden sposób utrudniać jej pracy37. Moim 
zdaniem, nie można zgodzić się ze zdaniem zawartym w broszurze „Po-
radnik Męża zaufania na  referendum38” opracowanym przez Ruch Kon-
troli Wyborów, iż: „za zgodą przewodniczącego lub jego zastępcy zawsze 

35 Zob. R. Zych, Protesty wyborcze w wyborach samorządowych z 2014 r. i ich rozpoznawanie 
przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, red. M. Wrzalik 
i M. Stych, Częstochowa 2015, s. 171.
36 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla 
obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz 
przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum 
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (M.P. poz. 749).
37 Zob. pkt 4 ww. Wytycznych.
38 Poradnik Męża Zaufania na referendum. Ruch Kontroli Wyborów, http://ruchkontroliwy-
borow.pl/wp-content/uploads/2015/08/Poradnik-m%C4%99%C5%BCa-zaufania-w-refe-
rendum-1.0.pdf (4.10.2015).
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można nagrywać”. Możliwości takiej nie dopuszczają przepisy prawa wy-
borczego.

IX.

Nowelizacja kodeksu wyborczego dokonana w  2015  r. wprowadziła zmiany 
o różnorodnym ciężarze gatunkowym. Niektóre z nich mają charakter technicz-
ny (np. karty do głosowania, przezroczyste urny wyborcze), dowodowy (możli-
wość rejestrowania prac obwodowych komisji wyborczych), doprecyzowująco-
-uzupełniający (odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów w sprawie 
ważności wyborów do  rad w  odniesieniu do  elekcji organów wykonawczych 
gmin i  miast, zadania PKW) aż po  ustrojowy (określenie kadencji członków 
PKW). Poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi, powyżej wzmiankowane zmia-
ny weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustaw nowelizujących 
(które nastąpiło w dniu 30 lipca 2015 r.), a zatem znalazły zastosowanie w refe-
rendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Pomimo że konieczność wprowadzenia niektórych zmian była postulo-
wana w debacie publicznej39, to jednak częste nowelizacje prawa wyborcze-

39 Dla przykładu: PKW: przyczyny nieważności głosu może ustalić Sąd Najwyższy, 
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/pkw-przyczyny-niewaznosci-glosow-moze-ustalic-sad-
najwyzszy/me0bn (1.09.2015). Wówczas podkreślano, że  prawo nie przewiduje umiesz-
czania informacji o przyczynie stwierdzenia nieważności głosu w protokole komisji obwo-
dowej. Natomiast w artykule PKW publikuje statystyki z wyborów samorządowych. Inny 
odsetek głosów nieważnych z 10 marca 2015 r. wspomniano o prezydenckim projekcie no-
welizacji kodeksu wyborczego zakładającym wprowadzenie klasyfikacji głosów nieważnych. 
Zob. http://telewizjarepublika.pl/pkw-publikuje-statystyki-z-wyborow-samorzadowych-
inny-odsetek-glosow-niewaznych,18109.html (01.09.2015). Także w  związku z  wyborami 
na urząd prezydenta RP temat braku przyczyn nieważności głosów stał się przedmiotem de-
baty publicznej. Zob. J. Zielazna, Wybory Prezydenckie 2015. Nie dowiemy się, dlaczego oddano 
nieważne głosy, http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150507/WYBO-
RYPREZYDENCKIE/150509453 (1.09.2015). O  potrzebie podawania przyczyn nieważ-
ności głosów mówiono także podczas seminarium eksperckiego z udziałem prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego, zorganizowanego dnia 8 grudnia 2014 r. w ramach Forum De-
baty Publicznej pt. Wybory samorządowe w 2010 i 2014 r. – praktyczne doświadczenia. Zob. 
Wnioski i rekomendacje po seminarium eksperckim zorganizowanym 8 grudnia 2014 r. „Wybory 
samorządowe w 2010 i 2014 r. – praktyczne doświadczenia”, http://www.prezydent.pl/archi-
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go należy uznać za przejaw jego instrumentalizacji40. Ponadto, podczas ana-
lizy tytułowego zagadnienia można było dostrzec problemy ustawodawcy 
z przeprowadzeniem oceny skutków projektowanej regulacji prawnej.
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