
 
 
 

 
WYBORY DO SEJMU I SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

2019 
 
 
 

 
 
 
 
 

INFORMACJA 
w zakresie spraw zainicjowanych  
protestami przeciwko ważności  
wyborów do Sejmu i Senatu RP 

przeprowadzonych w dniu  

13 października 2019 r .  
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
IZBA KONTROLI NADZWYCZAJNEJ I SPRAW PUBLICZNYCH 

SĄD NAJWYŻSZY 
  



SĄD NAJWYŻSZY 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 2 

Kompetencje Sądu Najwyższego  
w  zakres ie  spraw  w yborc z yc h  

 
 

 
I. Właściwość Sądu Najwyższego. Do właściwości Sądu Najwyższego należy 

rozpoznawanie protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum 

ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzanie ważności wyborów 

i referendum. Sprawy z zakresu prawa wyborczego rozpoznawane są w Izbie Kontroli 

Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i rejestrowane są w repertorium oznaczonym 

„NSW”. 

art. 26 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym 

 

II. Podstawa protestu wyborczego. Protest wyborczy może zostać wniesiony z 

powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale 

XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników 

głosowania lub wyników wyborów albo naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego 

dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, 

mającego wpływ na wynik wyborów. 

art. 82 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (dalej: „k.wyb.”) 

 

III. Osoby uprawnione do wniesienia protestu wyborczego. W przypadku 

protestu przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym lub przeciwko wyborowi 

posła oraz senatora, uprawniony do wniesienia jest wyborca, którego nazwisko w dniu 

wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania na 

obszarze danego okręgu wyborczego. Prawo wniesienia protestu przysługuje również 

przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej i pełnomocnikowi wyborczemu. 

art. 82 § 2-5 k.wyb. 

 
IV. Termin do wniesienia protestu wyborczego. Siedem dni od dnia ogłoszenia 

wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej. Przywrócenie terminu do wniesienia protestu jest 

niedopuszczalne. 

art. 241 § 1 k.wyb. 
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V. Brak opłaty oraz przymusu radcowsko-adwokackiego. Protest wyborczy 

nie podlega opłacie. Ponadto we wszystkich sprawach rozpoznawanych przed Sądem 

Najwyższym na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego – a więc także w sprawach 

zainicjowanych wniesieniem protestu wyborczego – nie jest konieczne skorzystanie z 

pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego). 

 
VI. Rozpatrywanie protestów wyborczych. Sąd Najwyższy rozpoznaje protest 

wyborczy w składzie 3 sędziów w postępowaniu nieprocesowym. Merytoryczne 

rozpoznanie sprawy kończy wydanie opinii co do zasadności protestu w formie 

postanowienia. Opinia ta, będąca rozstrzygnięciem o charakterze merytorycznym, 

powinna zawierać ocenę zarzutów sprowadzającą się do ustalenia, czy przestępstwo 

przeciwko wyborom lub naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego miało wpływ na 

wynik wyborów. Jeżeli w proteście zarzucono popełnienie przestępstwa przeciwko 

wyborom, Sąd Najwyższy zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym 

fakcie Prokuratora Generalnego. Od orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach 

zainicjowanych wniesieniem protestu wyborczego nie przysługuje żaden środek 

prawny. 

art. 242 § 1 k.wyb. 

 
VII. Pozostawienie zarzutu bez dalszego biegu. Sąd Najwyższy pozostawia 

protest bez dalszego biegu m.in., jeżeli został wniesiony przez osobę 

nieuprawnioną (zob. pkt III), nie zachowano formy pisemnej, nie zachowano 

terminu do wniesienia protestu (zob. pkt IV), nie wskazano zarzutów lub 

dowodów na ich poparcie. Ponadto Sąd Najwyższy pozostawia bez dalszego 

biegu protest dotyczący sprawy, co do której  Kodeks wyborczy przewiduje 

możliwość wniesienia przed dniem głosowania skargi lub odwołania do sądu 

lub do Państwowej Komisji Wyborczej.  

art. 243 § 1-2 k.wyb. 

 

VIII. Uczestnicy postępowania przed Sądem Najwyższym. Uczestnikami 

postępowania są: wnoszący protest, przewodniczący właściwej komisji 

wyborczej albo jego zastępca i Prokurator Generalny. 

art. 242 § 3 k.wyb. 
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IX. Udział Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach 

wyborczych. Udział Przewodniczącego PKW w postępowaniu w sprawach 

wyborczych uzasadniony jest ustrojową pozycją PKW w strukturze organów 

publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza jako 

stały i najwyższy organ wyborczy, właściwy w sprawach przeprowadzania 

wyborów i referendów, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa 

wyborczego oraz nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz 

sporządzaniem spisów wyborców. Ponadto ustawodawca powierzył PKW 

szereg zadań dotyczących organizacji procesu wyborczego oraz czuwania nad 

jego prawidłowym przebiegiem. Państwowa Komisja Wyborcza m.in. powołuje 

i rozwiązuje okręgowe i rejonowe komisje wyborcze, powołuje i odwołuje 

komisarzy wyborczych oraz rozpatruje skargi na działalność okręgowych 

komisji wyborczych oraz komisarzy wyborczych. Ustala wzory urzędowych 

formularzy oraz druków wyborczych, a także wzory pieczęci organów 

wyborczych niższego stopnia. Ustala i ogłasza wyniki głosowania i wyniki 

wyborów w zakresie określonym przepisami szczególnymi Kodeksu 

wyborczego. Państwowa Komisja Wyborcza wydaje wytyczne wiążące 

komisarzy wyborczych, urzędników wyborczych i komisje wyborcze niższego 

stopnia oraz wyjaśnienia dla organów administracji rządowej i organów 

jednostek samorządu terytorialnego, a także podległych im jednostek 

organizacyjnych wykonujących zadania związane z przeprowadzeniem 

wyborów, jak i dla komitetów wyborczych oraz nadawców radiowych i 

telewizyjnych. Wreszcie Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w formie obwieszczenia oraz podaje do 

publicznej wiadomości wyniki wyborów do Sejmu i Senatu.  

art. 157, art. 160, art. 161, art. 162, art. 241 § 3 k.wyb. 

 

X. Udział Prokuratora Generalnego w sprawach wyborczych.  Udział 

Prokuratora Generalnego jako naczelnego organu prokuratury i zwierzchnika 

prokuratorów w postępowaniach zainicjowanych wniesieniem protestów 

wyborczych uzasadniony jest charakterem zarzutów, na jakich może zostać 

oparty protest wyborczy (zob. pkt II). Popełnienie czynu przestępnego stanowi 

bowiem jedną z dwóch podstaw wniesienia protestu wyborczego  i w tym 

kontekście udział zwierzchn ika prokuratury jest konieczny.  
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XI. Uchwała o ważności wyborów. Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności 

wyborów w formie uchwały nie później niż z upływem 90 dni od dnia wyborów. W 

przedmiocie ważności wyborów, Sąd Najwyższy orzeka w składzie całej Izby Kontroli 

Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na posiedzeniu z udziałem Prokuratora 

Generalnego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Uchwała 

podejmowana jest na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez 

Państwową Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów.  

art. 244 k.wyb. 
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Informacja na temat protestów  przeciwko  
ważności wyborów do Sejmu  RP lub Senatu RP  
przeprowadzonych w dniu 13 października 2019  

 
 

 
I. Informacje ogólne. Wybory do Sejmu i Senatu RP odbyły się w dniu 13 

października 2019 r. Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 

października 2019 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1955 oraz poz. 

1956).  

 

Do Sądu Najwyższego wpłynęło 279 protestów przeciwko ważności wyborów do 

Sejmu RP lub Senatu RP. Dla porównania po wyborach parlamentarnych z 2015 r. do 

Sądu Najwyższego wpłynęło 77 protestów wyborczych, zaś w 2011 r. – 158.  

 

 

Pierwszy protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP lub Senatu RP, które 

odbyły się w dniu 13 października 2019 r. wpłynął do Sądu Najwyższego w dniu 21 

września 2019 r. (sprawa ozn. sygn. I NSW 80/19; protest pozostawiono bez dalszego 

biegu jako przedwczesny). Ostatni zaś protest wpłynął w dniu 20 grudnia 2019 r.  

(jako wniesiony po terminie pozostawiono go bez dalszego biegu;  

sygn. I NSW 365/19)1. Pierwsza sprawa zainicjowana wniesieniem protestu przeciwko 

                                                 
1 Różnica pomiędzy liczbą spraw zarejestrowanych w repertorium „I NSW” a liczbą protestów 
wyborczych wynika z faktu, że w ramach wskazanego repertorium rejestrowane są nie tylko protesty 

158

77

279

Wpływ protestów wyborczych do Sądu Najwyższego
wybory parlamentarne

 2011 r.  2015 r.  2019 r.
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ważności wyborów parlamentarnych z 2019 r. została rozpoznana w dniu 22 

października 2019 r., ostatnia zaś w dniu 23 grudnia 2019 r. 

 
II. Protesty pozostawione bez dalszego biegu. W przypadku wyborów do Sejmu RP 

i Senatu RP z 13 października 2019 r. Sąd Najwyższy pozostawił zdecydowaną 

większość protestów bez dalszego biegu z powodu niespełnienia warunków 

formalnych stawianych protestowi wyborczemu. Liczba protestów pozostawionych 

bez dalszego biegu wyniosła 2472. Ponad połowa protestów wyborczych (135 

protestów) wniesionych do Sądu Najwyższego sporządzona została z wykorzystaniem 

wzoru zamieszczonego w przestrzeni internetowej, zawierającego tożsame zarzuty 

merytoryczne. Protesty sporządzone za pomocą tego wzoru uznano za niespełniające 

wymogów formalnych stawianych protestowi wyborczemu ze względu na charakter 

zawartych w nich zarzutów, w związku z czym pozostawiono je bez dalszego biegu. 

Dla porównania – po wyborach parlamentarnych z 2011 r. bez dalszego biegu 

pozostawiono 108 protestów (68% wszystkich protestów), zaś w 2015 – 44 (57% 

wszystkich protestów). 

 

 

                                                 
wyborcze, lecz wszystkie sprawy z zakresu prawa wyborczego, które wpłynęły do Sądu Najwyższego 
w 2019 r., w tym sprawy dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 26 
maja 2019 r., sprawy dotyczące sprawozdań finansowych oraz inne rejestrowane w ramach repertorium 
„I NSW”. 
2 Na potrzeby niniejszego opracowania uwzględniono wyłącznie protesty, które zostały pozostawione 

bez dalszego biegu w całości (247 protestów). W czterech innych przypadkach pozostawienie protestu 
bez dalszego biegu stanowiło jedną ze składowych rozstrzygnięcia, co oznacza, że w przypadku 251 
spraw Sąd Najwyższy pozostawił protest wyborczy chociażby częściowo bez dalszego biegu. 
 

68%

57%

88%

Protesty pozostawione bez dalszego biegu
wybory parlamentarne

 2011 r.  2015 r.  2019 r.
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W przypadku wyborów parlamentarnych z 2019 r. potwierdziła się 

dotychczasowa praktyka orzecznicza, która zarysowała się w orzecznictwie 

Izby Pracy i Spraw Publicznych do czasu powołania przez ustawodawcę Izby 

Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Podobnie jak w przypadku 

wyborów parlamentarnych z lat 2011 oraz 2015, główne przyczyny 

pozostawienia protestów wyborczych bez dalszego biegu to: 

 
- brak sformułowania zarzutów; 

- brak wskazania dowodów na poparcie podniesionych zarzutów;  

- wniesienie protestu przez osobę nieuprawnioną;  

- niezachowanie terminu na wniesienie protestu wyborczego  

(protest przedwczesny lub wniesiony po terminie). 

 
III. Protesty zasadne. W przypadku 10 protestów wyborczych (stanowiących  

4% wszystkich protestów) Sąd Najwyższy wyraził opinie, że przynajmniej jeden  

z podniesionych zarzutów jest zasadny. W stosunku do wszystkich zasadnych 

zarzutów SN stwierdził, że pozostają one bez wpływu na wynik wyborów.  

W przypadków poprzednich dwóch wyborów za zasadne (lecz pozostające  

bez wpływu na wynik wyborów) Sąd Najwyższy uznał odpowiednio: w 2011 r. –  

20 protestów (13% wszystkich protestów), zaś w 2015 r. – 27 protestów  

(35% wszystkich protestów). 

 

 

13%

35%

4%

Protesty zasadne bez wpływu na wynik wyborów 
wybory parlamentarne

 2011 r.  2015 r.  2019 r.
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Sąd Najwyższy uznał za zasadne m.in. zarzuty dotyczące: 

 
- nieprawidłowości przy ustalaniu wyników głosowania w postaci pominięcia 

oddanych głosów w protokole głosowania we właściwym obwodzie  

(I NSW 97/19); 

- nieprawidłowości przy druku kart do głosowania, na których omyłkowo przy 

imieniu i nazwisku kandydata jednego z komitetów wyborczych umieszczono 

logo innego komitetu (I NSW 319/19); 

- zbyt późnego dostarczenia kart do głosowania i spisów wyborców, 

uniemożliwiającego ich weryfikację; 

- uprawdopodobnienia popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom  

(I NSW 251/19). 

 

IV. Protesty bezzasadne. W stosunku do 17 protestów (tj. 6% wszystkich protestów), 

które zostały rozpoznane merytorycznie, Sąd Najwyższy wyraził opinię, że zawarte  

w nich zarzuty nie są zasadne3. W przypadku dwóch poprzednich wyborów 

parlamentarnych za niezasadne uznano odpowiednio: w 2011 r. – 29 protestów  

(18% wszystkich protestów), zaś w 2015 r. – 6 protestów (tj. 8% wszystkich protestów). 

 

 

                                                 
3 Dla celów statystycznych przyjęto, że w przypadku, gdy w danej sprawie w stosunku do 

poszczególnych zarzutów wydane zostały różne rozstrzygnięcia (np. jeden z zarzutów został uznany za 
zasadny, zaś w pozostałym zakresie protest pozostawiono bez dalszego biegu lub zarzuty uznano za 
bezzasadne), o zaliczeniu protestu do danej kategorii, decydowało rozstrzygnięcie najdalej idące. 
 

18%

8%
6%

Protesty bezzasadne
wybory parlamentarne

 2011 r.  2015 r.  2019 r.
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V. Inne załatwienia. Protesty wyborcze w pięciu sprawach zostały załatwione  

w sposób inny niż wyżej wymienione (np. poprzez zwrócenie pisma; udzielenie 

informacji o niedopuszczalności skierowania protestu wyborczego za pośrednictwem 

poczty e-mail; umorzenie postępowania itd.). 

 

VI. Postępowania dowodowe. W sprawach zainicjowanych wniesieniem protestu 

przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP lub Senatu RP Sąd Najwyższy opierał 

swoje rozstrzygnięcia co do zasady na dowodach z dokumentów przedstawionych 

przez Wnoszących protesty (zob. m.in. I NSW 121/19; I NSW 261/19). 

 

W dwóch przypadkach przeprowadzono dowody z innych (niż dokument) źródeł 

dowodowych. 

 

W sprawie o sygn. I NSW 267/19 Autorzy protestu dołączyli do niego materiał video, 

nagrany na nośniku danych USB (pendrive). Ze względu na bezpieczeństwo 

informatyczne skład orzekający w sprawie podjął decyzję o odtworzeniu 

przedmiotowego nagrania na posiedzeniu niejawnym, albowiem w Sądzie 

Najwyższym przeprowadzenie dowodu z nagrania znajdującego się na urządzeniu 

USB możliwie jest jedynie na tzw. bezpiecznym komputerze.  

 

W sprawie o sygn. I NSW 251/19 wskazano, że sposób uzyskania wymaganych 

podpisów poparcia dla kandydata Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość  

w okręgu nr 37 był sprzeczny z przepisami Kodeksu wyborczego. W świetle zarzutów 

zawartych w proteście osoby składające swój podpis miały oddawać go na liście,  

na której nie podano imienia i nazwiska kandydata na senatora, któremu udzielają 

poparcia w wyborach do Senatu. W celu weryfikacji prawdziwości twierdzeń konieczne 

okazało się przeprowadzenie dowodu ze zdjęć dołączonych do protestu przez 

Wnoszącego oraz dopuszczenie z urzędu dowodu z wykazu podpisów poparcia dla 

kandydata na Senatora KW PiS – Wiktora Durlaka, a także protokołów przesłuchania 

Łukasza Bełdy oraz Marii Zięby znajdujących się w aktach postępowania 

prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu pod sygnaturą akt: 

RSD 1356/19/K/RA.  
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VII. Uchwała w przedmiocie ważności wyborów. W dniu 23 grudnia Sąd Najwyższy 

w pełnym składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na posiedzeniu 

jawnym, podjął uchwałę o stwierdzeniu ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu  

13 października 2019 r. (I NSW 342/19). Uchwała opublikowana została w Dzienniku 

Ustaw RP z dnia 3 stycznia 2020 r., poz. 9. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

88%

6%

4% 2%

Sposób załatwienia spraw zainicjowanych protestami
przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które odbyły się 

w dniu 13 października 2019 r.

protesty pozostawione bez dalszego
biegu

protesty bezzasadne

protesty zasadne bez wpływu na
wynik

inne załatwienie

57%

8%

35%

Sposób załatwienia spraw zainicjowanych protestami
przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które odbyły się 

w dniu 25 października 2015 r.

protesty pozostawione bez dalszego
biegu

protesty bezzasadne

protesty zasadne bez wpływu na
wynik
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Załącznik nr 3 

 

 

68%

18%

13%
1%

Sposób załatwienia spraw zainicjowanych protestami
przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które odbyły się 

w dniu 9 października 2011 r.

protesty pozostawione bez dalszego
biegu

protesty bezzasadne

protesty zasadne bez wpływu na
wynik

inne załatwienie


