SYSTEM WYBORCZY
W POLSCE

CZYM JEST PRAWO WYBORCZE ?
• Prawo wyborcze, w szerokim znaczeniu, to zespół norm
prawnych regulujących wszystkie aspekty procesu wyborczego.

• W wąskim znaczeniu (częściej używanym) to zespół
uprawnień przysługujących obywatelowi w procesie
dokonywania wyboru kandydatów do organów
państwowych i samorządowych (np. prezydenta, sejmu,
senatu, rad gmin) zawarty w konstytucji i ordynacjach
wyborczych.

ŹRÓDŁA PRAWA WYBORCZGO:
• Konstytucja RP
→art. 6 2
→art. 9 6 ust. 2
→art. 9 7 ust. 2
•
→art. 9 8 - 1 0 1
•
→art. 1 2 7 – 1 2 9
•
→art. 1 6 9
• Ustawa z 5 stycznia 2 0 11 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2 0 11 r. Nr 2 1
poz. 11 2 z późn. zm.)
•

ZASADY PRAWA WYBORCZEGO –
PRZYMIOTNIKI WYBORCZE:
POWSZECHNE
RÓWNE
WOLNE
BEZPOŚREDNIE
TAJNE GŁOSOWANIE
WIĘKSZOŚCIOWE

PROPORCJONALNE

ZASADY WYBORCZE:
Konstytucja RP:
„Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie,
proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.”
„Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w
głosowaniu tajnym.”
„Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach
powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.”

„Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie
i odbywają się w głosowaniu tajnym.”

PRAWO WYBORCZE DZIELIMY NA:
Czynne - prawo do wybierania. W Polsce czynne prawo
wyborcze, mają wszystkie osoby posiadające obywatelstwo
polskie, które do dnia wyborów ukończyły 18 lat.
Praw wyborczych nie posiadają osoby ubezwłasnowolnione
lub skazane prawomocnym orzeczeniem sądu na
pozbawienie praw publicznych albo praw wyborczych.

PRAWO WYBORCZE DZIELIMY NA:
• Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) – prawo do
kandydowania. W Polsce bierne prawo wyborcze do Sejmu (czyli
prawo bycia wybranym na posła) ma każdy obywatel polski
mający czynne prawo wyborcze (czyli prawo wybierania), który
najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. W
przypadku senatorów granica wieku jest wyższa i wynosi 30 lat.
Wynika to z faktu, iż Senat z założenia ma być "izbą rozsądku",
powinien zatem składać się z osób mających określone
doświadczenie i wiedzę oraz obycie polityczne.

Cenzusy wiekowe obowiązujące w Polsce:
• do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 18 lat
ukończone w dniu wyborów

•
•
•
•
•

do Sejmu – 21 lat

do Parlamentu Europejskiego – 21 lat
na urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta – 25 lat
do Senatu – 30 lat

na urząd prezydenta Rzeczypospolitej – 35 lat

CENZUS WYBORCZY W POLSCE
OGRANICZJĄ WARUNKI:

FUNKCJE WYBORÓW:
Kreacyjna - ukształtowanie składu organów przedstawicielskich
Legitymizująca – udzielanie przedstawicielom legitymacji do
sprawowania władzy
Polityczno-programowa - wyborca wyraża preferencje polityczne oraz
poparcie dla programów przedstawicieli
Kontrolna - społeczeństwo potwierdza swą odpowiedzialność polityczną

WYBORY:

WYBORY PREZYDENCKIE:
• Kandydata na Prezydenta ma prawo zgłaszać grupa co najmniej

100 tyś. obywateli posiadających czynne prawo wyborcze (czyli
prawo głosowania w wyborach).
• Kandydat na Prezydenta wyrażając zgodę na ubieganie się o
urząd prezydencki musi złożyć oświadczenie dotyczące
ewentualnego faktu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z nimi.
• Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję
i może być ponownie wybrany tylko raz.

WYBORY PREZYDENCKIE:
• Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel

polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z
pełni praw wyborczych do Sejmu.
• Wybory na Prezydenta zarządza Marszałek Sejmu nie wcześniej
niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem
kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej. Marszałek
wyznacza datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający nie
wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed
upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej.

WYBORY PREZYDENCKIE:
• Na Prezydenta zostaje wybrany kandydat, który otrzyma

bezwzględną większość ważnie oddanych głosów. W
przypadku, kiedy żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej
większości następuje druga tura głosowania.
• Druga tura odbywa się 14 dni po pierwszym głosowaniu. W
tej turze uczestniczą tylko dwaj kandydaci, którzy pierwszym
głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. W sytuacji, w
której jeden z kandydatów zrezygnuje, umrze lub utraci
prawo wyborcze, w jego miejsce wstępuję kandydat, który
kolejno uzyskał największą liczbę głosów. W takim
przypadku, odracza się drugą turę o kolejne 14 dni.

WYBORY PREZYDENCKIE:
• Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje

kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał
więcej głosów.

• Prezydent rozpoczyna swoje urzędowanie od
złożenia przed Zgromadzeniem Narodowym
przysięgi.

PAŁAC PREZYDENCKI:

WYBORY PARLAMENTARNE:
Głosować może każdy, kto ukończył 18 lat i nie został pozbawiony praw
wyborczych
Kandydować mogą osoby, które ukończyły 21 lat (do Sejmu) albo 30 (Senat).
Prawo to nie przysługuje osobom skazanym prawomocnym wyrokiem na karę
pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe oraz osobie, wobec której
wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa bycia
wybranym. Nie dotyczy to także obywateli Unii Europejskiej nie będących
obywatelami Polski. Nie mogą kandydować również osoby pełniące ważne
funkcje w państwie, np. Prezes NBP i jego zastępcy, Prezes NIK i zastępcy,
Rzecznik Praw Obywatelskich z zastępcami, ambasadorzy, członek KRRiT oraz
sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej żołnierz w czynnej służbie
wojskowej, funkcjonariusz policji, funkcjonariusz służby ochrony państwa.

WYBORY PARLAMENTARNE:
• Kadencja sejmu i senatu trwa 4 lata.
• Nie można jednocześnie kandydować do sejmu i senatu.
•

Głosowanie trwa jeden dzień i wybieramy 100 senatorów oraz 460 posłów.

•

Kandydatów mogą zgłaszać komitety wyborcze. Prowadzą one także
kampanię wyborczą na rzecz kandydatów. Komitety mogą być z kolei
tworzone przez partie polityczne, koalicje tych partii lub przez wyborców.
Każdy z nich powołuje pełnomocnika wyborczego, który jest upoważniony
do występowania w jego imieniu i na jego rzecz. Pełnomocnik ma
obowiązek zawiadomienia właściwego organu wyborczego o utworzeniu
odpowiednio komitetu wyborczego, koalicyjnego komitetu wyborczego,
komitetu wyborczego wyborców.

SEJM:
• W Polsce mamy do czynienia z systemem
proporcjonalnym w nierównych pod względem wielkości
wielomandatowych okręgach wyborczych.
• Terytorium państwa podzielone jest na 41 okręgów,
których wielkość wynosi od 7 do 20 mandatów, są to
więc okręgi średnie i duże. Próg ustawowy wynosi 5%
dla pojedynczych partii, 8% dla koalicji wyborczych i
jest ustanowiony na poziomie krajowym.

SEJM:

SENAT:
Do Senatu wybiera się 100 senatorów w 100
jednomandatowych okręgach. Każdy komitet
wyborczy może zgłosić tylko 1 kandydata w danym
okręgu, wyborca też oddaje głos na 1 kandydata.
• Mandat senatora uzyskuje kandydat, który otrzymał
największą liczbę głosów (zasada większości).
• Okręgi jednomandatowe w wyborach do Senatu zostały
wprowadzone w 2011 r. Wcześniej senatorów wybierano
według ordynacji większościowej z 40 okręgami
wielomandatowymi (od 2 do 4 mandatów).
•

•

SENAT:

SYSTEM PROPORCJONALNY STOSOWANY
PODCZAS WYBORÓW PARLAMENTARNYCH
W POLSCE:
1991
1993
1997
2001
2005
2007
2011
2015
2019

– Hare`a-Niemeyera, zmodyfikowany Sainte - League
– d ` H o n d ta
– d`Hondta
- zmodyfikowany Sainte-League
– d ` H o n d ta
– d`Hondta
– d ` H o n d ta
– d’Hondta
- d ` H o n d ta

SYSTEM D`HONDTA:
Liczbę głosów oddanych na każdą z list dzieli się
przez kolejne, całkowite liczby naturalne. Otrzymane
w ten sposób ilorazy porządkuje się od
największego do najmniejszego. O przyznaniu
mandatów liście decyduje kolejność największych
ilorazów.

ZARZĄDZANIE WYBORÓW:
• W Polsce wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent R P

nie później niż 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia
kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając datę wyborów na dzień
wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4
lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.
• W razie skrócenia kadencji Sejmu, Prezydent zarządza wybory
do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający
nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia
kadencji Sejmu.

KAMPANIA WYBORCZA:
To etap procesu wyborczego, w którym za pomocą
różnorodnych środków i działań komitety wyborcze promują
swoich kandydatów i programy wyborcze. Każda kampania
wyborcza jest procesem prawnie uregulowanym i
politycznie żywiołowym posiadającym swoją specyfikę,
wyróżniającą ją pod względem efektywności stosowanych
metod, technik i strategii wyborczych. W Polsce kampania
wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia aktu
właściwego organu o zarządzeniu wyborów i ulega
zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.

WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW
I PREZDENTÓW MIAST:
• Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wybierany jest
w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich,
w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania wójta ,burmistrz
lub prezydenta miasta w danej gminie, tj. czynne prawo
wyborcze ma każdy, kto posiada prawo wybierania
do rady tej gminy.

WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW
I PREZYDENTÓW MIAST:
Prawo wybieralności – bierne prawo wyborcze – ma
każdy obywatel polski posiadający prawo
wybieralności do rady gminy, który najpóźniej w dniu
głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie
musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której
kandyduje.

WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW
I PREZDENTÓW MIAST:
• Za wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który

w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych
głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał połowy
liczby ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po
pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne
głosowanie. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się
spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu
otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW
I PREZDENTÓW MIAST:
Wybory wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast zarządza Prezes
Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, łącznie z wyborami do rad
gmin.
Przedterminowe wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta
również zarządza Prezes Rady Ministrów.
Prawo zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta przysługuje:
1) p a r t i o m p o l i t yc z n ym i k o a l i c jo m p a r t i i politycznych,
2) stowarzyszeniom i organizacjom społecznym,
3) wyborcom.

BIBLIOGRAFIA:
1. Materiały pozyskane z Internetu prezentowane przez Wydział Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

3. Ustawa z 5 stycznia 2 0 11 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2 0 11 r. Nr 2 1
poz. 11 2 z późn. zm.).
4. Podręczniki szkolne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

