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Abstract:  The election silence (pre-electoral silence, campaign silence) is a period of time, 
when it is prohibited to conduct electioneering. Most of the regulations concerning the 
election establishes “electoral day silence” (only during the voting day). In several countries 
of the world silence begins earlier, usually 24 hours before the polls are opened. This is to 
encourage reflection on the information obtained by voters during the election campaign and 
to help them in making reasonable choice. The are penalties for breaking the law on election 
silence, usually a fine. 
This paper presents the regulation of election silence in Poland on a comparative background, 
as well as arguments raised by the proponents and opponents of this institution. The article 
aims to answer the question about the legitimacy of the existence and maintenance of election 
silence. 
Election silence plays an important role as element of the fundamental principles of free and 
fair elections. It helps voter to make a decision free from campaign emotions and 
manipulation. Implementation of election silence must be carried out in close conjunction 
with the principle of equality. It requires the elimination of undesirable practice like using the 
privileged position by candidates acting as authority officials, agitation hidden in the form of 
"higher turnout campaign" or dissemination of false information about competitors in the 
electoral competition in the form of “leaks’. The “fair play rule” is crucial element of the 
equal suffrage principle. 
Author proposes several changes to the Polish regulations. The silence period should be 
extended up to 3 days. The scope and severity of sanctions for conduct violating election 
silence, also on the internet, should be increased. Extending the duration of the silence is to 
enable the completion of the ongoing legal proceedings in the so-called “special election 
judicial procedure". It can be hardly resolved in 24 hours. Legal obligation to remove election 
posters from public space before the advent of electoral silence (eg Armenia, Ukraine) is 
worth introducing in Poland. 
Author believes that the election silence plays an important and useful role in democratic 
elections, especially in countries where the level of political culture and level of development 
of democracy is not fully satisfactory. 
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I. Cisza wyborcza to okres, w którym zakazane jest prowadzenie agitacji 

wyborczej. Większość regulacji prawnych dotyczących wyborów ustanawia ciszę w 

trakcie trwania głosowania (od otwarcia do zamknięcia lokali wyborczych). W 

kilkunastu państwach świata cisza wyborcza rozpoczyna się jednak wcześniej. Ma to 

sprzyjać refleksji wyborców nad uzyskanymi w trakcie kampanii wyborczej 

informacjami i w efekcie — podjęciu rozważnego wyboru. Naruszenie ciszy 

wyborczej zagrożone jest sankcją, najczęściej karą grzywny. 

Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację instytucji ciszy wyborczej w 

Polsce na tle prawnoporównawczym, a także omówienie argumentów 

przedstawianych przez zwolenników i przeciwników jej obowiązywania, wreszcie — 

próba oceny zasadności jej istnienia i utrzymania w Polsce. 

 

Samo pojęcie „ciszy wyborczej” nie należy do języka prawnego i nie występuje 

w treści regulacji prawnych. O ile w doktrynie polskiej jest powszechnie używane  

i rozumiane jednolicie, o tyle w piśmiennictwie obcym spotyka się kilka określeń 

używanych wymiennie jak: cisza wyborcza, cisza pre-wyborcza (pre-electoral 

silence), cisza kampanijna (campaign silence), ewentualnie „dzień ciszy wyborczej” 

(electoral silence day) – w państwach, gdzie cisza obowiązuje przez całą dobę 

poprzedzającą dzień wyborów. Bardzo podobne, szczególnie w językach obcych, 

określenie „ciche wybory” (Stille Wahl) dotyczy zupełnie innej instytucji prawa 

wyborczego1. 

Za kraj, w którym instytucja ciszy wyborczej pojawiła się po raz pierwszy 

uchodzą powojenne Niemcy. Powodem miały być złe doświadczenia z okresu tzw. 

Republiki Weimarskiej. Przed dojściem do władzy Adolfa Hitlera, podczas kampanii 

wyborczej i samych wyborów dochodziło do licznych ekscesów, a nawet morderstw2. 

We Francji ciszę w dniu wyborów, trwającą do ich zakończenia, a więc również w 

dniu wyborów, wprowadzono w 1977 r.3, w Polsce dopiero po 1989 r. 

Obecnie przepisy ustanawiające okres ciszy wyborczej przed rozpoczęciem 

głosowania, a ściślej — przed otwarciem lokali wyborczych, obowiązują jedynie w 

                                                 
1 W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata, obejmuje on funkcję bez głosowania. Rozwiązanie to 
spotyka się m.in. w Szwajcarii (wybory do władz gmin, kantonów i parlamentu federalnego), Islandii (wybory 
prezydenckie), a także w wyborach samorządowych w Polsce. 
2 P. Kowalczuk, C. Gmyz, Cisza wyborcza psuje demokrację ?, „Rzeczpospolita” z 6.6. 2009 r., www.rp.pl  
3 Présidentielle: mise en place d'une veille officielle pour repérer les fuites avant 20H, Agence France-Presse, 
19.4.2012, http://www.afp.com  
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części państw demokratycznych, głównie w krajach Europy i Ameryki Południowej i 

Środkowej, rzadziej w Afryce i Azji. 

 

II. Ogólne pojęcie ciszy wyborczej jest jednolicie rozumiane. Szczegółowa 

analiza tej instytucji prowadzi do wniosku, że w skali świata ma ona zróżnicowaną 

formę. Regulacje obowiązujące w krajach, w których wprowadzono instytucję ciszy 

wyborczej różnią się pod względem zakresu miejscowego i czasowego, a także 

rodzajów praktyk zakazanych w czasie trwania ciszy. Na tej podstawie można 

dokonać klasyfikacji odmian ciszy wyborczej.  

Najpowszechniejsze są regulacje, które ograniczają trwanie ciszy do okresu 

przypadającego między otwarciem, a zamknięciem lokali wyborczych. Również ta 

grupa jest wewnętrznie zróżnicowana. Kryterium podziału jest fakt, czy agitacja 

wyborcza zakazana jest tylko na terenie lokalu, względnie w jego sąsiedztwie 

(budynek, gdzie mieści się lokal lub określony ściśle obszar wokół niego4) czy 

obowiązuje powszechnie – również w mediach. 

Do drugiej kategorii należą państwa, w których cisza wyborcza trwa zanim 

rozpocznie się głosowanie. Okres ciszy wyborczej poza dniem wyborów obejmuje 

najczęściej cały poprzedzający dzień (Armenia5, Argentyna, Chorwacja, Czarnogóra, 

Filipiny6, Francja, Hiszpania, Macedonia, Polska, Rosja, Singapur, Słowenia, 

Tunezja7, Ukraina, Włochy). Rzadziej spotyka się regulacje ustanawiające okres 

ciszy trwający od północy w dniu wyborów (Portugalia, Węgry), 30 godzin przed 

dniem wyborów (Litwa8), dobę przed godziną otwarcia lokali (Bośnia i Hercegowina, 

Kolumbia, Kosowo9, Panama, Rumunia10), półtora doby – 36 godzin (Gwatemala), 

dwie doby (Brazylia, Egipt, Paragwaj11, Serbia12, Urugwaj, Wenezuela) a nawet trzy 

                                                 
4 Np. włoskie przepisy ustanawiają zakaz prowadzenia agitacji wyborczej w promieniu 200 metrów od lokalu 
wyborczego (art. 9 ust. 2 Legge 4 aprile 1956, n. 212 - Norme per la disciplina della campagna elettorale, ze 
zm.) 
5 Art. 18 ust. 5 Electoral Code of the Republic of Armenia of 5.2.1999, (nr HO-284, amended) 
6 Art. I, sec. 3 Omnibus Election Code of the Philippines (Batas Pambansa Blg. 881, 12.3.1985, amended). 
7 Art. 51, Decret-Loi N° 2011-35 du 10 Mai 2011 relatif a l’Election d’une Assemblée Nationale Constituante 
8 Art. 56 ust. 1 Republic of Lithuania Law of  9.7.1992 on elections to the Seimas, (No  I-2721, amended). 
9 Election campaign silence comes into effect on Friday in Kosovo (Organization for Security and Co-operation 
in Europe, http://www.osce.org/kosovo/53020, 25.10.2000, odczyt: 20.8.2012) 
10 Art. 7 ust. 2 Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
11 Art. 304, Ley N° 834/96, que establece el Código Electoral Paraguayo, 8.2.1996, (Gaceta Oficial, núm. 44, 
19.4.1996) 
12 Art. 5 ust. 2 Zakon o izboru narodnih poslanika (Službeni glasnik RS, nr 35, 10.10. 2000, prečišćeni tekst : 
http://www.rik.parlament.gov.rs)  
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doby przed dniem wyborów (Boliwia, Chile13, Kostaryka, Meksyk14, Nikaragua15, 

Salwador). Najdłuższy, bo aż 5-dniowy okres ciszy poprzedzający głosowanie 

przewiduje prawo w Hondurasie16. W regulacji wyborczej w Kostaryce, gdzie sztywno 

powiązano kalendarz wyborczy z kalendarzem rocznym, a wybory odbywają się z 

zasady w lutym — ciszę wyborczą wprowadzono również w okresie między 16 

grudnia, a 1 stycznia17. W Peru ścisły zakaz prowadzenia agitacji wyborczej 

obowiązuje w ciągu doby przed rozpoczęciem głosowania, ale już od poprzednich 24 

godzin nie wolno organizować spotkań z wyborcami i publicznych demonstracji18. 

Od ciszy wyborczej, jako okresu obowiązywania absolutnego zakazu 

prowadzenia agitacji wyborczej, należy odróżnić rozwiązania, które tę agitację 

jedynie ograniczają. Jako przykład można podać często spotykane zakazy dotyczące 

publikowania wyników sondaży wyborczych, a także tzw. exit-polls, czyli wyników 

badań przeprowadzanych w dniu wyborów wśród osób, które już oddały swój głos. 

Podobnie jak w przypadku ciszy wyborczej „cisza sondażowa” obowiązuje 

najczęściej w dniu wyborów, ale również przed wyborami – jak przykładowo w 

Republice Czeskiej, gdzie cisza wyborcza trwa w czasie głosowania, natomiast już 

trzy doby wcześniej rozpoczyna się okres, w którym zakazane jest publikowanie i 

rozpowszechnianie wyników sondaży i badań wyborczych19. Najdłuższy okres „ciszy 

sondażowej” — 30 dni — obowiązuje w Wielkim Księstwie Luksemburga20. W 

Nikaragui zakazane jest prowadzenie agitacji wyborczej z użyciem głośników i 

megafonów po godzinie 8 wieczorem, aż do 7 rano21. Tej dosłownie rozumianej ciszy 

nie należy jednak mylić z ciszą wyborczą. 

Co ciekawe, w kilku państwach okres ciszy obejmuje także czas po 

zakończeniu głosowania, a przed ogłoszeniem wyników wyborów22.  

                                                 
13 Art. 30 Ley Organica Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios (Nr 18700, 6.5.1988, modif.) 
14 Art. 237 ust. 3 Código Federal De Instituciones y Procedimientos Electorales (Diario Oficial de la Federación, 
14.1.2009) 
15 Art. 97, Ley no. 331: Ley Electoral, 19.1. 2000 (Gaceta no.16, 24.1..2000) 
16 Art. 144 i 149, Ley Electoral y de Las Organizaciones Políticas y sus Reformas, (Decreto No. 44-2004, Diario 
Oficial La Gaceta No. 30,390, 15.5.2004) 
17 Art. 136, Ley no. 8765: Código Electoral (Alcance Nº 37 a La Gaceta Nº 171. Diario Oficial, 2.9.2009) 
18 Art. 190, Ley Orgánica de Elecciones (Ley No. 26859, 1.10.1997) 
19 § 16, Zákon ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů (247/1995 Sb.) 
20 Więcej o zakazie publikacji sondaży wyborczych i „exit-polls” zob. G. Kryszeń, Ramy czasowe kampanii 
wyborczej do parlamentu, „Administracja Publiczna” 2006, nr 1, s. 12-16. 
21 Art. 87, Ley Electoral (Ley No. 331, apr. 19.1.2000, publ. Gaceta No.16, 24 .1.2000) 
22 Przykładowo w Salwadorze (zob. art. 231, Decreto no. 41: Codigo Electoral) 
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Jedną z największych trudności w regulacji ciszy wyborczej, która rzutuje na 

jej skuteczność i znacznie utrudnia jej egzekwowanie (przeciwdziałanie lub karanie 

naruszenia) jest brak precyzji w określeniu przesłanek naruszenia ciszy. Liczne 

kontrowersje wzbudza ogólny zakaz prowadzenia agitacji wyborczej jako 

naruszającej ciszę. Optymalne dla skuteczności regulacji określenie zakresu pojęcia 

agitacji jest trudne. Istniejące rozwiązania można podzielić według kryterium stopnia 

szczegółowości zakazu prowadzenia agitacji wyborczej.  G. Kryszeń zaproponował 

podział, w którym wyodrębnił trzy grupy państw — takie, w których: 1) ograniczono 

się do ustanowienia samego, ogólnego zakazu agitacji wyborczej przed dniem 

wyborów, 2) przewidziano dodatkowo, że zakaz obowiązuje w lokalu wyborczym i w 

określonej od niego odległości, 3) zakres i formy zakazanej agitacji wyborczej 

określono szczegółowo23. 

Bliższa analiza tej propozycji prowadzi do kilku wniosków. W pierwszej grupie 

państw możemy doszukać się takich, których regulacje ograniczają się do 

lakonicznego zakazu agitacji wyborczej, czy nakazują zakończenie kampanii 

wyborczej odpowiednio wcześniej, przed rozpoczęciem głosowania, precyzują jednak 

nierzadko samo pojęcie „kampanii wyborczej”, czasem doprecyzowując jej formy. To 

oznacza, że pomimo braku katalogu działań, które są w okresie ciszy zakazane, 

można je, per analogiam, odtworzyć z przepisów, które formułują zasady 

prowadzenia kampanii. Druga kategoria odnosi się do ciszy wyborczej obowiązującej 

tylko w dniu wyborów (zakaz agitacji na terenie lokalu wyborczego przed dniem 

wyborów nie ma sensu, gdyż lokal taki jest wówczas nieczynny). Rozwiązanie 

polegające na ustanowieniu ciszy wyborczej na terenie lokalu i w jego sąsiedztwie 

nie zawsze oznacza, że inne zakazy nie obowiązują przed dniem wyborów lub 

ograniczają się do określonego terenu. Najciekawsza dla niniejszych rozważań i 

istotna przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o skuteczność ciszy wyborczej jest 

grupa trzecia. 

Podsumowując — pragnę zaproponować dwie, odmienne od przedstawionej 

klasyfikacje państw, które ustanowiły ciszę wyborczą. Kryterium pierwsze, czasowe, 

opiera się na stwierdzeniu, czy cisza wyborcza obowiązuje tylko w czasie wyborów, 

czy przed nimi. W ten sposób można wyróżnić państwa, które ustanawiają: 1) tylko 

                                                 
23 G. Kryszeń, op. cit., s. 10. 
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ciszę wyborczą (w dniu wyborów) lub 2) również ciszę przedwyborczą (wśród 

badanych państw nie ma takich, które przewidują tylko ciszę przedwyborczą).  

Druga klasyfikacja opiera się na stopniu szczegółowości regulacji. Na tej podstawie 

możemy wyróżnić państwa, które ustanawiają ciszę wyborczą: 1) w formie ogólnego 

zakazu prowadzenia kampanii lub agitacji wyborczej bez doprecyzowania tych 

określeń, 2) jako zupełny zakaz działań wchodzących w zakres zdefiniowanego 

pojęcia kampanii (agitacji) wyborczej, 3) jako przykładowy wykaz lub ogólną 

charakterystykę typów aktywności zakazanych w okresie obowiązywania ciszy, 4) 

jako enumeratywny wykaz wspomnianych działań. 

 Wśród państw, których prawo wyborcze przewiduje instytucję ciszy 

przedwyborczej i wyborczej, dominują rozwiązania z kategorii 1 i 2. Najrzadziej 

występują regulacje wyborcze szczegółowo wyliczające działania zakazane w 

okresie ciszy wyborczej. Jeśli już ustawodawca lub dekretodawca zdecydował się na 

wyliczenia, mają one charakter przykładowy (kat. 3). Takie rozwiązanie zawiera 

kodeks wyborczy Salwadoru, gdzie w czasie ciszy wyborczej (trzy dni przed dniem 

głosowania) nie wolno partiom politycznym, ich koalicjom, mediom, a także osobom 

fizycznym lub prawnym uprawiać propagandy wyborczej za  pośrednictwem prasy, 

radia, telewizji, poprzez organizowanie wieców i manifestacji, kolportaż ulotek, 

billboardy, z użyciem przenośnym głośników, a także poprzez przygotowanie 

plakatów i umieszczanie ich w miejscach publicznych24. W Bośni i Hercegowinie 

ustawodawca ustanowił reguły obowiązywania ciszy wyborczej nakładając na partie 

polityczne, koalicje partii, listy kandydatów niezależnych i samych kandydatów zakaz 

angażowania się w „publiczną aktywność polityczną” w okresie 24 godzin przed 

otwarciem lokali wyborczych do końca głosowania. Ustawa zawiera listę 

konkretnych, zakazanych zachowań zastrzegając przy tym, że jest to wykaz 

przykładowy. Zakres zakazanych działań jest bardzo szeroki, obejmuje wszystkie 

kanały obiegu informacji (również telefonię komórkową i internet), krajowe i 

zagraniczne. Wśród nich znalazło się: organizowanie spotkań wyborczych, 

prezentowanie w lokalu wyborczym i jego otoczeniu jakichkolwiek materiałów w celu 

wywierania wpływu na wyborców, używanie w tym celu megafonów oraz wszelkich 

środków komunikacji, wreszcie — każda aktywność, która ingeruje lub zakłóca 

proces wyborczy25. 

                                                 
24 Art. 231, Decreto nr 417 - La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador: Codigo Electoral 
25 Art. 7.4 Election Law of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of BiH, nr 23/01, modif.) 
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 Wśród państw, które zdecydowały się na ścisłą regulację okresu ciszy 

wyborczej poprzez wyczerpujące wskazanie zakazanych w jej czasie praktyk, 

znajduje się Chorwacja, gdzie w omawianym okresie nie wolno publikować zdjęć, 

wywiadów, oświadczeń, ani żadnych materiałów pochodzących od kandydatów26. 

Ordynacja francuska zakazuje w okresie ciszy dystrybuowania materiałów 

wyborczych (biuletynów, ulotek i itp. dokumentów), a także rozpowszechniania za 

pośrednictwem któregokolwiek środka przekazu jakichkolwiek materiałów o 

charakterze wyborczym27. Regulacja singapurska stanowi, że w okresie ciszy 

wyborczej nie wolno posługując się słowem, wiadomością, tekstem pisanym lub w 

inny sposób przekonywać osobę, aby oddała lub zniechęcić do oddania jej głosu w 

wyborach. Nie wolno również odwiedzać w tym czasie wyborcy w jego domu lub w 

miejscu pracy w dowolnym celu związanym z wyborami. 

 W przypadku każdego z zaprezentowanych typów rozwiązań można wskazać 

jego wady i zalety. Bliska kazuistyce, szczegółowa regulacja precyzująca zabronione 

praktyki naruszające ciszę wyborczą niewątpliwie pozostawia najmniejsze pole dla 

interpetacji. Niestety enumeratywny charakter takiego wyliczenia sprawia, że brak 

wzmianki o konkretnym rodzaju działalności uwalnia go od zakazu i wyłącza spod 

odpowiedzialności za jego prowadzenie. Stworzenie kompletnej listy możliwych 

działań wchodzących w zakres pojęcia „agitacja wyborcza” jest niezwykle trudne, 

jeśli nie niemożliwe. Dowodzi tego chociażby fakt, że zestawienie przepisów 

zawartych w regulacjach kompleksowych pokazuje, że każda z nich jest w pewien 

sposób niekompletna. Tytułem dodatkowego przykładu wskazać można ustawę 

wyborczą obowiązującą w Hondurasie, która z jednej strony zawiera zakaz 

prowadzenia kampanii w okresie ciszy wyborczej, definiując przy tym pojęcie 

kampanii wyborczej, z drugiej — doprecyzowuje, że prowadzenie kampanii w okresie 

ciszy jest zakazane jeśli odbywa się za pośrednictwem telewizji, radio, gazet, 

plakatów wywieszanych w publicznych miejscach, zgromadzeń publicznych oraz z 

użyciem głośników i megafonów28. W wyliczeniu tym nie wspomina się o internecie 

oraz telefonii komórkowej – dwóch coraz popularniejszych kanałach obiegu 

informacji, w tym prowadzenia kampanii wyborczych.  

                                                 
26 Art. 26 Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski Sabor (procišceni tekst: Narodne novine, nr 120/11) 
27 Art. L 49 Code électoral (version consolidée au 19 juin 2012, http://www.legifrance.gouv.fr/)  
28 Art. 144, Decreto nr 44-2004: ley Electoral y de las organizaciones políticas (Diario Oficial La Gaceta No. 
30,390, 15.5.2004) 
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Stąd zapewne większość regulacji stroni od ścisłych, kazuistycznych wyliczeń, 

jak wspomniane przepisy chorwackie i francuskie. Interesujące rozwiązanie 

zastosowano w Kosowie, gdzie regulacja prawna wylicza działania, które są w 

okresie ciszy wyborczej dopuszczalne (np. wywiady z głosującymi, ale bez 

podawania na kogo głosowali, instrukcje dotyczące prawidłowej techniki głosowania, 

wywiady z członkami komisji wyborczych, oświadczenia przedstawicieli naczelnego 

organu wyborczego, informacje na temat systemu wyborczego i przeliczania głosów 

na mandaty i inne29). 

 Wyliczenia przykładowe, podobnie jak regulacje ogólne, w których 

prawodawca posługuje się klauzulami generalnymi, niosą w sobie niebezpieczeństwo 

nieuwzględnienia działań stanowiących agitację wyborczą lub powstania trudnego do 

rostrzygnięcia sporu interpretacyjnego. Takie rozwiązanie, w przypadku, gdy prawo 

wyborcze przewiduje sankcje za naruszenie ciszy wyborczej, grozi również uznaniem 

regulacji lub wydanej na jej podstawie decyzji za niekonstytucyjną w świetle 

uniwersalnej dla współczesnego konstytucjonalizmu zasady należytej określoności 

przepisów określających przesłanki odpowiedzialności karnej. 

Wśród sankcji, jakie prawodawcy przewidują za naruszenie ciszy wyborczej 

dominuje kara finansowa. Większość regulacji określa ją w przepisach karnych 

zlokalizowanych w końcowej części aktu, część odsyła do kodeksów karnych (np. 

Armenia) lub innych aktów prawnych. W zależności od zwyczajów panujących w 

danym państwie i kulturze prawnej sankcję finansową (grzywnę lub mandat) określa 

się różnie: kwotowo (np. Serbia, Salwador30) albo jako wielokrotność przelicznika 

(najniższego wynagrodzenia – np. Honduras, średniego wynagrodzenia - Kostaryka, 

lub innego – jak tzw. przelicznik podatkowy - Unidad Tributaria Mensual w Chile31). 

Wysokość sankcji jest zróżnicowana od stosunkowo niskich (np. 1000-4000 dinarów 

w Serbii, co odpowiada średniej pensji miesięcznej32, podobnie jak 1500$ w 

Singapurze33), przez stanowiące równowartość średnich rocznych dochodów (10-15 

średnich pensji w Kostaryce, 10.000-50.000 colonów w Salwadorze34), po wysokie 

jak równowartość od 100 do 500 minimalnych wynagrodzeń w Hondurasie. Karę 
                                                 
29 Election campaign silence comes into effect on Friday in Kosovo (Organization for Security and Co-operation 
in Europe, http://www.osce.org/kosovo/53020, 25.10.2000, odczyt: 20.8.2012) 
30 Art. 291, Decreto Legislativo Nº 417 de 14.12.1992 Código Electoral (Diario Oficial Nº 16 Tomo 318, del 
25.1.1993). 
31 Art. 124 Ley Organica Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios (Nr 18700, 6.5.1988, modif.) 
32 Dane za: Statistical Office of the Republic of Serbia, http://webrzs.stat.gov.rs  
33 Art. 80 ust. 2 Ordinance 26 of 12.10.1954, Chapter 218: “Parliamentary Elections Act” (revised: 15.4.2011) 
34 Dane za: Average Salary Survey 2011/2012,  http://www.averagesalarysurvey.com  
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grzywny nakłada się najczęściej na redaktora naczelnego pisma, właściciela, partię 

polityczną lub komitet wyborczy, które zleciły zakazaną agitację wyborczą.  

Inne niż grzywna sankcje spotyka się rzadziej. Najczęściej jest to kara 

pozbawienia wolności orzekana alternatywnie do grzywny lub wyłącznie, ponieważ 

przepisy nie przewidują kar finansowych (np. w Nikaragui, czy Peru). W niektórych 

krajach grzywna i kara pozbawienia wolności orzekane są łącznie (Paragwaj, 

Singapur). 

Wymiar kary jest zróżnicowany. O ile w Nikaragui wynosi od 30 do 180 dni35, 

to w Peru nie mniej niż dwa lata, a w Meksyku od 6 miesięcy do nawet 3 lat. 

Skrajnym pod względem surowości przykładem jest Paragwaj, gdzie kara wynosi od 

1 do 6 miesięcy pozbawienia wolności, a także równowartość stu najniższych 

pensji36.  

W Chile oprócz kary finansowej dodatkowo dochodzi do konfiskaty 

przedmiotów użytych do prowadzenia zakazanej agitacji37. 

 

III. Regulacja polska zawarta w ustawie z 5 stycznia 2011 r. — kodeks 

wyborczy (dalej: kwyb. lub Kodeks) przewiduje, że zakazane jest prowadzenie 

agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i 

manifestacji, wygłaszanie przemówień, a także rozpowszechnianie materiałów 

wyborczych w dniu głosowania oraz w ciągu 24 godzin przed tym dniem. Agitacja 

wyborcza w dniu wyborów jest ponadto zakazana w lokalu wyborczym oraz w 

budynku, w którym ten lokal się znajduje (art. 107 kwyb.). 

Kodeks definiuje „agitację wyborczą” jako „publiczne nakłanianie lub 

zachęcanie, do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata 

określonego komitetu wyborczego” (art. 105 § 1 kwyb.). Z kolei „materiał wyborczy” 

to  „każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz 

informacji mający związek z zarządzonymi wyborami” (art. 109 § 1 kwyb.).  

Dodatkową wskazówkę zawiera art. 108 §3 kwyb., który stwierdza, że „za 

agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu 

edukacji obywatelskiej polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o 

prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu 

                                                 
35 Art. 173, Ley no. 331: Ley Electoral, 19.1. 2000 (Gaceta no.16, 24.1..2000) 
36 Art. 324, Ley N° 834/96, que establece el Código Electoral Paraguayo, 8.2.1996, (Gaceta Oficial, núm. 44, 
19.4.1996) 
37 Art. 125, Ley Organica Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios (Nr 18700, 6.5.1988, modif.) 
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demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów”. Należy więc 

uznać, że takie zajęcia wolno organizować w okresie trwania ciszy wyborczej, o ile 

nie dochodzi do naruszenia innych przepisów. Tytułem przykładu można wskazać 

popularne od wielu lat „pra-wybory” organizowane w szkołach, szczególnie wśród 

uczniów szkół średnich, którzy przekroczyli granicę wieku uprawniającego do 

czynnego udziału w wyborach38. Najczęściej są to dla takich osób pierwsze w życiu 

wybory. Intencja organizatorów jest oczywista i godna uznania, a jednak można 

sobie wyobrazić sytuację, w której podobne zajęcia, jakkolwiek dopuszczalne na 

mocy omawianego przepisu, naruszą zakaz dotyczący ciszy wyborczej. Wskazówki 

dostarcza Państwowa Komisja Wyborcza, która stwierdziła, że: „udział komitetów 

wyborczych w różnego rodzaju organizowanych przedwyborczych badaniach, w tym 

w tzw. prawyborach jest agitacją wyborczą, a zatem mają tu zastosowanie wszystkie 

zasady i rygory dotyczące prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej”39. Pra-

wybory można więc organizować albo przed nastaniem ciszy wyborczej, albo bez 

udziału komitetów wyborczych uczestniczących w elekcji, posługując się fikcyjnymi 

nazwami i symbolami partii oraz programami politycznymi. 

W okresie ciszy wyborczej dopuszczalna jest publikacja w prasie, radiu lub 

telewizji sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin orzeczonych przez sąd w trybie 

wyborczym, w efekcie ustalenia, że rozpowszechniane materiały wyborcze, 

wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej zawierają informacje 

nieprawdziwe (art. 111 § 6 w zw. z art. 104 kwyb.). 

Prowadzenie agitacji w czasie ciszy wyborczej stanowi wykroczenie (art. 498 

kwyb.) i podlega karze grzywny. Ma ono charakter powszechny i może być 

popełnione umyślnie40. Za podanie do publicznej wiadomości, w czasie trwania ciszy 

wyborczej, wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących 

przewidywanych zachowań wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów grozi 

wysoka grzywna w wysokości od 500 tys. do 1 miliona zł (art. 500 kwyb.). 

 

                                                 
38 Najstarszą tego typu inicjatywą odbywającą się cyklicznie, przy okazji każdych wyborów od 1995 r. jest akcja 
„Młodzi głosują” organizowana przez organizację „Centrum Edukacji Obywatelskiej” (zob. 
http://www.ceo.org.pl/pl/mlodzi/news/mlodzi-glosuja-opis-akcji). W najnowszej edycji wzięła udział młodzież z 
ponad 1500 szkół w całej Polsce. Należy zaznaczyć, że prawybory organizowane są przed nastaniem ciszy 
wyborczej, a wyniki ogłaszane są już po wyborach. 
39 Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14.08.2001, http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-komunikaty-i-
informacje-pkw-81/  
40 Komentarz do art. 498 Kodeksu wyborczego, [w:] W. Kotowski, Uprawnienia mandatowe. Komentarz. LEX 
2011 
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IV. Brzmienie przepisów nie pozwala na pełną ocenę regulacji. Dopiero 

analiza praktyki wyborczej uzupełniona o interpretacje i opinie pochodzące od 

naczelnych organów wyborczych i przedstawicieli doktryny stwarza możliwość 

dostrzeżenia pełnego obrazu realiów obowiązywania ciszy wyborczej. Podstawą dla 

prowadzonych rozważań będzie regulacja polska.  

Należy zacząć od stwierdzenia, że Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) 

sugerowała jeszcze pod rządami poprzednio obowiązujących regulacji wyborczych 

konieczność usunięcia „niespójności i braku sprecyzowania pojęcia agitacji i 

kampanii wyborczej”41. Nowa regulacja, czyli kodeks wyborczy, nie spełniła 

pokładanych w niej nadziei stanowiąc w zdecydowanej większości dosłowne 

powtórzenie wcześniej obowiązujących przepisów „bez głębszej refleksji nad ich 

trafnością”42.  

Analiza podstawowego dla niniejszych rozważań problemu definicji agitacji 

wyborczej, jako zakazanej w okresie trwania ciszy, prowadzi do wniosku, że 

materiału wyborczego (jako przekazu informacji) nie można zaliczyć w Polsce do 

form agitacji wyborczej (nakłaniania, zachęcania, a więc wypowiedzi o charakterze 

oceniającym lub postulującym)43. Kodeks ustanawia co prawda zakaz prowadzenia w 

czasie obowiązywania ciszy nie tylko agitacji wyborczej, ale także rozpowszechniania 

jakichkolwiek informacji na temat wyborów, jednak tylko jeśli pochodzą one od 

komitetów wyborczych. Wynika stąd, że można rozpowszechniać materiały, które nie 

pochodzą od takich komitetów, nie mają związku z wyborami lub nie posiadają 

utrwalonego charakteru.  

Ma to istotne znaczenie w aspekcie tzw. kampanii frekwencyjnych, czyli 

zorganizowanych akcji promujących wybory i zachęcających do udziału w nich. Ich 

charakter wymyka się ścisłym klasyfikacjom. Tytułem przykładu można wskazać 

podjętą w ustawie wyborczej Nikaragui nieudaną próbę odróżnienia pojęcia 

„propaganda electoral” — czyli namawiania obywateli do udziału w wyborach i 

„campaña electoral” — czyli kampanii wyborczej44. Podział nie jest ścisły, co w 

konsekwencji dodatkowo zaciemnia obraz. Należy zadać pytanie, czy podział taki w 

                                                 
41 Informacja z 18.2.2008 r. o realizacji przepisów ustawy z 12.4.2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach przeprowadzonych w dniu 21.10.2007 
r. wraz z propozycjami ich zmian (sygn. ZPOW-500-2/08, pkt 6). 
42 Zob. P. Uziębło, Wprowadzenie do kodeksu wyborczego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2011, nr 3, s. 7. 
43 zob. A. Rakowska, Formy i granice kampanii wyborczych według kodeksu wyborczego, [w:] „Kodeks 
wyborczy. Wstępna ocena”. pod red. K. Skotnickiego, Warszawa 2011, s. 125-126. 
44 art. 96, Ley no. 331: Ley Electoral, 19.1. 2000 (Gaceta no.16, 24.1..2000) 
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ogóle jest możliwy. Przykłady płynące z praktyki wyborczej dowodzą, że kampanie 

frekwencyjne są doskonałą okazją dla prowadzenia kryptoagitacji wyborczej. Polska 

praktyka dostarczyła wielu przykładów na potwierdzenie tej tezy. PKW stwierdził co 

prawda, że „prowadzenie akcji mającej wyłącznie na celu zachęcanie wyborców do 

udziału w głosowaniu w zarządzonych wyborach (…), bez preferowania jakichkolwiek 

list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, nie stanowi kampanii 

wyborczej”, ale zastrzegła, że „w akcji tej nie mogą być publicznie prezentowane 

osoby reprezentujące określone komitety wyborcze lub kandydujące w wyborach. 

Publiczny udział takich osób w planowanej akcji stanowiłby bowiem swoistą formę 

agitacji na rzecz określonych (…)list kandydatów (…) i kandydatów (…)”.45 Chociaż 

PKW wspomina o „osobach reprezentujących określone komitety”, określenie to 

należy odnieść również do osób kojarzonych z konkretnym kandydatem czy 

ugrupowaniem politycznym np. ze względu na ich zaangażowanie w kampanię 

wyborczą. PKW potwierdził to w późniejszym stanowisku: „Dopuszczalne jest także 

prezentowanie osób zachęcających do udziału w wyborach. Jednakże wypowiedzi 

tych osób nie mogą zawierać żadnych elementów agitacji na rzecz kandydatów. 

Wypowiedzi tych nie powinni jednak udzielać kandydaci (…), ani osoby wchodzące w 

skład tzw. sztabów kandydatów lub powszechnie kojarzone z danym kandydatem, 

gdyż może być to odbierane jako niedozwolona mobilizacja elektoratu tego 

kandydata”46. Wśród konkretnych przykładów wskazać można artystów biorących 

udział w kampaniach frekwencyjnych i jednocześnie otwarcie popierających 

konkretnych kandydatów 47. 

Inicjatywą należącą do kategorii „kampanii frekwencyjnych”, która wzbudziła 

duże kontrowersje była akcja społeczna „Zmień kraj. Idź na wybory!” przed wyborami 

parlamentarnymi w 2007 r. Zdaniem krytyków, w tym polityków ówczesnej koalicji 

rządowej, o ile hasło „idź na wybory” ma charakter promowania postaw 

obywatelskich, o tyle „zmień kraj” stanowiło krytykę ówczesnej konfiguracji sceny 

politycznej i zachęcało do jej zmiany. Nie sposób odmówić słuszności tym 

argumentom. Wątpliwości miał również prezes TVP, który wstrzymał emisję 

                                                 
45 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia w 
mediach społecznej kampanii na rzecz frekwencji wyborczej w wyborach, http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-
informacje-i-pisma-okolne-pkw-21607/  
46 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie tzw. "ciszy wyborczej" 
(sygn. ZPOW-603-125/10) 
47 Konkretny przykład i nazwisko aktora podają: A. Chmielarz, A. Rakowska, Zasady prowadzenia kampanii 
wyborczych w Polsce, http://www.annarakowska.pl  
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telewizyjną jednej z reklamówek. Organizatorzy podkreślali, że PKW uznała 

uprzednio, że kampania nie nosiła cech agitacji wyborczej48. Badania 

przeprowadzone po akcji wykazały, że ok. 20 % respondentów przyznało, że 

kampania miała wpływ na ich udział w wyborach49. Chociaż kampanie frekwencyjne 

organizowane przez wyborami nie mają tak istotnego wpływu na wynik jak w 

przypadku referendów (gdzie za niska frekwencja, oznaczająca niewiążący charakter 

głosowania, może skutkować decyzją negatywną, szczególnie przy referendach 

zatwierdzających określoną decyzję), to jednak wpływ ten nie ulega wątpliwości50. 

Jedną z przesłanek agitacji wyborczej określoną w polskim kodeksie 

wyborczym jest jej publiczny charakter. W polskiej doktrynie, która z braku ustawowej 

definicji „publicznego charakteru” odwołuje się do dorobku prawa karnego, 

znajdujemy twierdzenia, że niespełnienie tej przesłanki wystarczy, aby działania 

niemal identyczne do agitacji wyborczej, polegające na nakłanianiu do głosowania na 

konkretnego kandydata i pochodzące od komitetu wyborczego lub jego samego — 

nie stanowiły agitacji. Jako przykład podano SMS (krótkie wiadomości tekstowe 

wysyłane za pośrednictwem telefonii komórkowej), a także wpisy na portalach 

internetowych — pod jednym istotnym warunkiem — aby były one kierowane do 

indywidualnie określonych odbiorców (a nie wysyłane w sposób seryjny, czy 

upubliczniane)51. Z taką opinią, na tle brzmienia przepisów ustawy, wypada się 

zgodzić, chociaż ogólne rozumienie „agitacji” jest inne (szersze) niż stanowi kodeks 

wyborczy. Stąd wypływa jednoznaczny wniosek o niedoskonałości polskiej definicji 

agitacji wyborczej, co decyduje m.in. o fikcyjnym w dużej mierze charakterze ciszy 

wyborczej.  

Za formę agitacji wyborczej uznać należy w Polsce wyłącznie takie 

zgromadzenia, pochody, manifestacje, czy przemówienia, które wiążą się z 

publicznym nakłanianiem lub zachęcaniem do głosowania w określony sposób lub na 

określonego kandydata. Wszystkie inne, tj. nie mające formy agitacji wyborczej, 

działania są dopuszczalne jako nienaruszające ciszy wyborczej (kulturalne, 

                                                 
48 Autorzy kampanii: "Zmień kraj. Idź na wybory" nie łamało ciszy wyborczej, „Gazeta Wyborcza”, 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4623713.html  21.9.2007, odczyt: 3.9.2012 
49 Kampania społeczna „Zmień kraj. Idź na wybory” — Raport o przebiegu kampanii i rekomendacje na 
przyszłość, s. 26 (http://pkpplewiatan.pl/_files/publikacje/wybory_web.pdf)  
50 Najnowszym przykładem beneficjenta za niskiej frekwencji w referendum jest rumuński prezydent T. Băsescu 
(zob. L. Ilie, S. Cage, Romanian president survives impeachment referendum, Reuters, 29.7.2012). Kilka 
konkretnych przykładów z polskiej praktyki podaje P. Semka, Czy dzień to dwa dni? „Rzeczpospolita”, 
8.5.2011., www.rp.pl, odczyt 20.8.2012. 
51 A. Rakowska, op. cit., s. 118. 
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sportowe, religijne itp)52. W praktyce oddzielenie agitacji wyborczej od akcji 

informacyjnej jest trudne, a często niemożliwe. Co gorsza, nierzadko dochodzi do 

wykorzystywania wyjątków od zasad obowiązywania ciszy wyborczej dla omijania 

zakazów ustawowych. Praktyka wyborcza dostarcza wielu przykładów.  

Już w 2001 r. PKW wypowiadał się na temat polityków zajmujących się 

działalnością publicystyczną w prasie. Na pytanie „czy stałe rubryki (np. w prasie) 

prowadzone przez parlamentarzystów, w których nie będą poruszane tematy 

wyborcze, będą traktowane jak wykonywanie mandatu czy kampania wyborcza?” 

PKW odpowiedział m.in., że „przepisy (…) nie nakazują zaprzestania w okresie 

kampanii wyborczej przez posłów i senatorów działalności publicystycznej w prasie, 

której celem jest relacjonowanie efektów pracy Sejmu i Senatu. Dotyczy to również 

działalności publicystycznej autorskiej na tematy ogólne np. w postaci stałych 

felietonów, którą trudno jednak uznać za działalność bezpośrednio związaną z 

wykonywaniem mandatu. Publikacje te w okresie kampanii wyborczej ze względów 

prawnych i etycznych powinny być jednak wolne od promocji własnego ugrupowania 

politycznego uczestniczącego w wyborach i krytyki ugrupowań konkurencyjnych”53. 

Przedmiotem kontrowersji była również praktyka zamawiania w okresie 

trwania ciszy wyborczej, szczególnie w dniu wyborów (co do zasady jest to niedziela) 

mszy świętych w kościołach. Zarzuty dotyczyły nie tylko intencji, ale samego faktu 

odczytania nazwiska polityka zamawiającego nabożeństwo. Zdaniem PKW takie 

zdarzenie nie będzie stanowić agitacji wyborczej pod warunkiem, że nie padnie 

nazwa partii, ani sugestia dotycząca oddania głosu. W innym wypadku doszłoby do 

naruszenia ciszy wyborczej, a jeśli takie zajście miałoby miejsce w czasie kampanii 

wyborczej — wydatek poniesiony na opłacenie intencji nabożeństwa powinien być 

uwzględniony w budżecie komitetu wyborczego54. 

Rozgraniczenie agitacji wyborczej od działalności informacyjnej mediów jest 

niezwykle trudne. Nie jest przypadkiem fakt, że w okresie kampanii wyborczej, a 

                                                 
52 Zob. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące organizacji imprez okolicznościowych w okresie 
od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., tj. w czasie trwania tzw. ciszy wyborczej, sygn. akt ZPOW-
603-22/10, http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-pkw-22827/wyjasnienia-panstwowej-
komisji-wyborczej-dotyczace-organizacji-imprez-okolicznosciowych-w-okresie-od-zakonczenia-kampanii-
wyborczej-az-do-zakonczenia-glosowania-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarzadzonych-na-
dzien-20-czerwca-2010-r-t.html) . 
53 „Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny”, 2001, nr 7, s. 40 
54 Agitacja wyborcza na mszy świętej? Politycy zaprzeczają, „Gazeta Pomorska”, 16.9.2011, 
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110916/WYBORYPARLAMENTARNE01/56310709, 
odczyt: 3.9.2012. 
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także w czasie ciszy nie ustaje, a wręcz rośnie liczba zdarzeń o pozytywnym 

wydźwięku, w których uczestniczą osoby sprawujące funkcje publiczne — jak 

oddanie do użytku nowej drogi, mostu, otwarcie muzeum, szkoły czy innego budynku 

użyteczności publicznej. Dwuznaczny charakter takich praktyk nie ulega wątpliwości, 

przy czym konkurenci w wyborach, którzy nie pełnią funkcji publicznych znajdują się 

na nieporównywalnie gorszej pozycji. Nierzadkie są przypadki balansowania na 

granicy agitacji lub uprawiania kryptoagitacji przez dziennikarzy, którzy poruszają 

tematy lub używają haseł zaczerpniętych z programów i materiałów wyborczych 

osobiście lub pośrednio, powołując się czy zapraszając do udziału w audycji osoby, 

które wcześniej występowały w audycjach wyborczych55. Profilaktyka w postaci 

zaleceń formułowanych przez naczelne organy wyborcze nie jest zbyt skuteczna56, 

szczególnie jeśli opiera się na bardzo ogólnych sformułowaniach57. Są różne wyjścia 

z tej sytuacji. Nieformalne środki, jak tzw. gentleman’s agreement dotyczący 

nieprowadzenia agitacji w ostatnich godzinach przed wyborami są możliwe tylko w 

krajach o wysokiej kulturze politycznej i społecznej, przy czym nie ma gwarancji jego 

dochowania. Znane są przykłady jego łamania nawet w krajach o utrwalonych i 

dojrzałych ustrojach demokratycznych58. Zabiegi w postaci ograniczania aktywności 

politycznej na czas wyborów (jak decyzja bułgarskiego parlamentu o przerwie w 

obradach na czas trwania kampanii wyborczej) mogą mieć różne, również 

                                                 
55 Zestawienie podobnych, niejednoznacznych praktyk zaistniałych w okresie ciszy wyborczej przed wyborami 
prezydenckimi w 2010 r. prezentuje M. Zdort, Agitacja w ciszy, „Rzeczpospolita”, 3.7.2010. 
56 Jak stwierdziła Maria Grzelka, członek PKW kierując swój apel do mediów: “Zawsze trzeba mieć wzgląd na 
ryzyko, że ze względu na osobę kandydata lub osobę, która reprezentuje określony komitet wyborczy, 
pokazywanie jej twarzy, wizerunku oraz tego co robi niezależnie od kandydowania może być poczytane za 
element agitacji wyborczej” (za: PKW apeluje do mediów o czujność podczas ciszy wyborczej, „Rzeczpospolita”, 
7.10.2011, http://www.rp.pl/artykul/729402.html, odczyt: 30.8.2012). Z drugiej strony, w innym oświadczeniu 
PKW czytamy m.in.: „Media mogą w dniu wyborów informować o przebiegu wyborów oraz pokazywać 
głosujących kandydatów (…). Dopuszczalne jest także prezentowanie osób zachęcających do udziału w 
wyborach (…) . W okresie tzw. ciszy wyborczej media mogą podawać informacje o kandydatach na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej (…). W dniu wyborów można podawać informacje o cząstkowej frekwencji ustalonej 
przez Państwową Komisją Wyborczą, na podstawie danych otrzymanych z obwodowych komisji wyborczych 
(Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie tzw. "ciszy wyborczej", 
http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-pkw-22827).  
57 Oto przykład konkretnej wskazówki PKW, która ma na celu ograniczenie (bo trudno w tym wypadku mówić o 
zupełnej eliminacji) agitacyjnego charakteru relacji z wydarzeń publicznych: „Przedstawianie przez środki 
masowego przekazu (…) wydarzeń, nawet z udziałem w nich osób kandydujących na urząd Prezydenta 
Rzeczypospolitej, nie może być uznawane za naruszające „ciszę wyborczą”, jeżeli przekaz ograniczy się do 
bezpośredniej relacji z wydarzenia, bez komentarza co do kandydata i jego obecności” (Przegląd Wyborczy. 
Biuletyn Informacyjny, 2010, nr 6-7, s. 43). 
58 Zob. J. Savage, Polls open in Swedish election, The Local. Sweden News in English, 17.9.2006, 
http://www.thelocal.se/4924/20060917/, odczyt: 4.9.2012. 
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krzywdzące dla opozycji skutki59. Daleko idące, chociaż godne uwagi rozwiązanie 

przyjął ustawodawca w Salwadorze, gdzie w okresie miesiąca przed dniem wyborów 

zakazana jest emisja w mediach opisanych materiałów dotyczących inicjatyw z 

udziałem osób zasiadających w najwyższych władzach, a nawet organizowanie 

naboru na stanowiska w urzędach państwowych60. 

Jedna z najbardziej osobliwych zasad dotyczących ciszy wyborczej stanowi, 

że o ile zakazane jest rozpowszechnianie materiałów wyborczych w okresie ciszy, te, 

które zostały upublicznione wcześniej (np. plakaty wyborcze) mogą pozostać na 

swoim miejscu. Takie rozumienie przepisów poprzednio obowiązujących ordynacji 

wyborczych (podobnych w brzmieniu do kodeksu wyborczego) potwierdzały 

wielokrotnie PKW, a także sądy61. W ten sposób w czasie trwania ciszy i przez cały 

dzień wyborów wyborca znajduje się w otoczeniu dużej ilości materiałów – od małych 

plakatów, po wielkopowierzchniowie billboardy. W takich warunkach cisza wyborcza 

jest niewątpliwie fikcją. Dla porównania, w Armenii przed rozpoczęciem ciszy 

wyborczej należy usunąć ze sfery publicznej wszelkie materiały wyborcze. Na 

Ukrainie zajmują się tym służby porządkowe62. 

Rozpowszechnianie materiałów wyborczych (rozlepianie plakatów, kolportaż 

ulotek itp.) po nastaniu ciszy stanowi naruszenie przepisów kodeksu wyborczego i 

jest zagrożone karą grzywny. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że ta sama osoba, w 

okresie ciszy rozwiesiła plakaty wszystkich kandydatów. Jako naruszenie prawa 

zakwalifikowano również działanie polegające na przeniesieniu już w trakcie trwania 

ciszy wyborczej, na pierwotne miejsce plakatu uprzednio stamtąd usuniętego63. 

Wśród innych naruszeń ciszy odnotowanych przez PKW wymienić można 

przykładowo: zrywanie plakatów, emisję materiałów wyborczych na telebimie w 

centrum miasta lub w lokalnej, prywatnej telewizji, zaklejenie plakatu innym plakatem, 

rozrzucanie z okna w bloku ulotek wyborczych w dniu wyborów, parkowanie w 

uczęszczanych miejscach (np. pod centrami handlowymi) samochodów oklejonych 

plakatami wyborczymi (PKW zwrócił uwagę, że zakaz ten oraz sankcje obejmują 

również pojazdy komunikacji publicznej, a do naruszenia przepisów dochodzi 
                                                 
59 Zob. Bułgaria.Parlament przerywa pracę przed wyborami, opozycja protestuje, „Gazeta Wyborcza”, 
5.10.2011, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10415544,Bulgaria_Parlament_przerywa_prace_ 
przed _wyborami_.html, odczyt: 4.9.2012. 
60 Zob. art. 231, Ley Organica Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios (Nr 18700, 6.5.1988, 
modif.) 
61 Zob. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2001 r. (sygn. akt III SW 84/01),  
62 Art. 74 ust. 24, Закон України Про вибори народних депутатів України (nr 4061-VI, 17.11.2011) 
63 Cisza wyborcza — nie dla wszystkich, „Rzeczpospolita”, 20.11.2011, www.rp.pl, odczyt: 20.8.2012 
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również kiedy plakaty znajdują się wewnątrz samochodu64), rozdawanie ulotek 

reklamujących sklep, wśród których były ulotki kandydata w wyborach, wreszcie — 

przypadek wyborcy, który przemierzał miasto oklejony plakatami wyborczymi. 

 Problem agitacji wyborczej w okresie ciszy nabiera szczególnego znaczenia w 

przypadku środka przekazu jakim jest internet. Kodeks wyborczy prawie w ogóle nie 

zawiera przepisów dotyczących prowadzenia kampanii wyborczej w internecie, co 

wprost przekłada się na problematykę internetowej ciszy wyborczej. Podstawowe 

problemy związane z egzekwowaniem ciszy dotyczą utrudnień w dotarciu do osób 

odpowiedzialnych za publikację określonych treści, a także fakt umiejscowienia 

serwerów poza granicami Rzeczypospolitej, co często uniemożliwia stosowanie 

polskiego prawa. Specyfika internetu wynika m.in. z faktu jego funkcjonowania w 

czasie rzeczywistym dającego możliwość prowadzenia rozmów, bieżącego 

komentowania, anonimowego udziału w głosowaniach i manifestowania swojego 

poparcia. Użytkownicy internetu na całym świecie uciekają się do środków, które 

mają utrudnić organom wyborczym ustalenie, czy doszło do naruszenia zakazów 

agitacji wyborczej. Przykłady podaje prasa informując o sposobach zaszyfrowania 

informacji o poparciu dla poszczególnych partii i kandydatów (np. w formie przepisu 

na potrawę, relacji z rajdu, czy zestawu cen w sklepie, gdzie każdy składnik, 

zawodnik lub towar symbolizuje konkretną partię lub kandydata65). PKW 

jednoznacznie potwierdził, że „zakaz prowadzenia kampanii wyborczej w okresie tzw. 

ciszy wyborczej obejmuje również wszelką aktywność w Internecie. Oznacza to, że 

informacje mające nawet charakter agitacyjny umieszczone w Internecie do godz. 

24.00 (...) mogą w nim pozostać. W czasie ciszy wyborczej w Internecie można 

zamieszczać wyłącznie informacje niemające charakteru agitacji na rzecz 

kandydatów”. Natomiast stwierdzenie PKW, że „ocena, czy w konkretnym stanie 

faktycznym doszło do naruszenia zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie 

tzw. ciszy wyborczej będzie należała do organów ścigania oraz sądu66” oraz, że 

„Państwowa Komisja Wyborcza nie jest (…) właściwa do wydawania opinii w tym 

                                                 
64 S. Stalmach, Cisza wyborcza: wyjmij plakat z samochodu, „Rzeczpospolita”, 7.10.2011, 
http://www.rp.pl/artykul/729211.html, odczyt: 28.8.2012 
65 Jak Internet omijał ciszę wyborczą, „Rzeczpospolita”, 9.10.2011, W. Wybranowski, Komorowski — Gollob, 
Kaczyński — Hampel, „Rzeczpospolita”, 22.6.2010, www.rp.pl, odczyt: 30.8.2012,  
66 Jedna z pierwszych spraw, jakie wynikły na tym tle pod rządami kodeksu wyborczego dotyczyła 
opublikowania na portalu internetowym czasopisma „Tygodnik Ostrołęcki” sondażu wyborczego. Sondaż 
opublikowano z datą 9.10 (dzień wyborów) już 4 dni wcześniej. Prokuratura umorzyła postępowanie z powodu 
braku znamion czynu zabronionego, tj. działania umyślnego (Postępowanie wobec Tygodnika Ostrołęckiego 
umorzone, Polska Agencja Prasowa, 5.11.2011) 
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zakresie”67 dowodzi, że w obowiązującym stanie prawnym i wobec nowych kanałów 

dystrybucji informacji, jak przede wszystkim portale społecznościowe, PKW nie 

dysponuje środkami koniecznymi do skutecznego działania. We Francji, gdzie 

przepisy dotyczące ciszy wyborczej obowiązują od 35 lat istnieje Komisja ds. 

Sondaży powoływana przez Radę Ministrów spośród członków Sądu Kasacyjnego, 

Rady Stanu i Trybunału Obrachunkowego. We Francji występuje znany również w 

Polsce problem „przecieków” z mediów zagranicznych chociaż na o wiele większą 

skalę. W przypadku Francji chodzi przede wszystkim o francuskojęzyczne media 

belgijskie, kanadyjskie i szwajcarskie, które już w przeszłości publikowały dane 

dotyczące wyborów przed zakończeniem głosowania. Komisja ogłosiła, że zamierza 

bezwzględnie ścigać podmioty naruszające prawo francuskie i pozwie każde medium 

– francuskie czy zagraniczne – które naruszy zakazy dotyczące ciszy wyborczej. 

Sankcje obowiązujące we Francji sięgają 375 tys. euro dla osoby prawnej. Zgodnie z 

zapowiedziami, po niedawnych wyborach prezydenckich francuska prokuratura 

wszczęła śledztwo w sprawie naruszeń popełnionych m.in. przez media 

zagraniczne68. 

Osobnym zagadnieniem jest zachowanie ciszy wyborczej w dniu wyborów, 

szczególnie w lokalu wyborczym i jego sąsiedztwie. Ważne jest przy tym, czy cisza 

obowiązuje w dniu wyborów tylko na terenie lokalu i jego okolicy czy też 

powszechnie. Należy rozróżnić sytuacje ewidentnego naruszenia przepisów 

dotyczących zakazu agitacji na terenie lokalu wyborczego od — nierzadko 

skutecznych — prób obejścia tych przepisów. Typowy przykład z pierwszej grupy to 

praktyka posługiwania się przez członków komisji wyborczej emblematami lub 

symbolami jednoznacznie kojarzącymi się z konkretnym komitetem wyborczym (np. 

biało-czerwone krawaty KW Samoobrona RP). PKW uznał to za jednoznaczą formę 

agitacji wyborczej zakazanej w lokalu wyborczym69. W RPA, gdzie cisza obowiązuje 

tylko w granicach lokalu wyborczego i jego bliskiej okolicy doszło do wytworzenia się 

skutecznej metody omijania tego zakazu. Partie polityczne ustawiają stoliki 

„informacyjne” z materiałami wyborczymi na trasie wiodącej do lokalu. Odpowiednia 
                                                 
67 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie tzw. "ciszy wyborczej", 
http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-pkw-22827  
68 Agencja AFP i zagraniczne media złamały ciszę wyborczą we Francji? Jest śledztwo, Polska Agencja 
Prasowa, 23-4-2012. 
69 Zob. Wyjaśnienie PKW z 3.6.2004 r. w sprawie noszenia przez członków komisji wyborczych w czasie 
wykonywania czynności w dniu głosowania elementów ubioru nawiązujących do symboli organizacyjnych 
reprezentowanej partii politycznej oraz Odpowiedź PKW z 8.6.2004 r. na pismo KW Samoobrona RP w sprawie 
prowadzenia agitacji we wszystkich formach w lokalu wyborczym w dniu głosowania, sygn. ZPOW-903-88/04. 



 
„Studia Wyborcze”, 2012, Vol. 14, s. 7-34. ISSN 1898-0082 

19 

aranżacja stolikowej alei powoduje, że każdy wyborca musi przejść tą drogą70. 

Chociaż nie dochodzi do złamania przepisów, opisana praktyka powoduje, że cisza 

wyborcza staje się fikcyjna. 

Praktyka stosowania przepisów prawa wyborczego dostarcza dalszych 

ciekawych przykładów. Burzliwe wydarzenia na południu Europy postawiły organy 

wyborcze w trudnej sytuacji. W marcu 2012 r., podczas wyborów samorządowych w 

Hiszpanii, pomimo przepisów zakazujących organizowania manifestacji politycznych 

w dniu wyborów oraz apeli Państwowej Komisji Wyborczej, szacuje się, że ponad 60 

tys. osób pozostało na placach miast kontynuując protesty o silnie politycznym 

zabarwieniu71.  

Ciekawego przykładu dostarczyły również wybory Prezydenta RP 

zorganizowane zagranicą. W Londynie, przed lokalem wyborczym zlokalizowanym w 

budynku ambasady RP zorganizowano pikietę przeciwników jednej z partii 

politycznych, a także wręczano ulotki kandydata. Policja brytyjska poproszona przez 

obywateli polskich o interwencję nie mogła zareagować, bowiem w Zjednoczonym 

Królestwie nie obowiązuje cisza wyborcza, ponadto — nie były to brytyjskie wybory72. 

Podobne zgłoszenia trafiły do Państwowej Komisji Wyborczej również z Nowego 

Jorku i Berlina73. Cisza wyborcza w przypadku wyborów zagranicą obowiązuje 

wyłącznie na terenie lokalu wyborczego.  

Trudności z zachowaniem ciszy wyborczej mogą być również spowodowane 

istnieniem stref czasowych. W państwach, których obywatele mogą oddać głos 

również zagranicą (przebywając tam stale lub okazyjnie) z zasady dochodzi do 

dostosowania terminu wyborów do tych różnic w taki sposób, aby głosowanie 

odbywało się na całym świecie w tym samym czasie. W innym wypadku może się 

zdarzyć, że pomimo obowiązywania przepisów o ciszy wyborczej, część wyborców 

„zagranicznych” będzie głosowała jeszcze w trakcie trwania kampanii wyborczej w 

kraju lub po jej zakończeniu i podaniu pierwszych wyników wyborów (szczątkowych 

lub sondażowych). Dotyczy to państw, gdzie okres ciszy wyborczej jest krótki 

(rozpiętość stref czasowych w skali globu wynosi 26 godzin). 

 
                                                 
70 Campaign silence, ACE. The Electoral Knowledge Network, http://aceproject.org/electoral-
advice/archive/questions/replies/699408090, odczyt: 6.8.2012. 
71 E. Wysocka, Hiszpańskie wybory w cieniu demonstracji, „Rzeczpospolita”, 22.5.2011, www.rp.pl, odczyt: 
6.8.2012. 
72 K. Kopacz, Głos z Windsor Hall, „Rzeczpospolita”, 20.6.2010, www.rp.pl, odczyt: 6.8.2012. 
73 Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny, 2011, nr 9-11, s. 46 
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V. Fikcyjność ciszy wyborczej wobec niemożności realizacji przewidzianych 

prawem zakazów, jest głównym argumentem przeciwników tej instytucji prawa 

wyborczego. Przeciwników ciszy należy podzielić na dwie grupy. Pierwszą tworzą 

osoby, które nie wypowiadając się wprost za lub przeciw idei ciszy, dowodzą, że nie 

ma ona sensu, bowiem jest niemożliwa do zrealizowania, a więc stała się fikcją (R. 

Balicki74). Głównym przykładem przytaczanym przez tę grupę badaczy i polityków 

jest kampania wyborcza w internecie i towarzysząca jej aktywność użytkowników 

sieci. Serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, czy Facebook są nowym obszarem 

aktywnej, wyborczej agitacji odpornej na ustawowe zakazy. O fikcyjności ciszy 

świadczą również pozostawione w przestrzeni publicznej ogromnych rozmiarów 

plakaty wyborcze, które rozwieszone przez nastaniem ciszy — mają prawo pozostać 

na swoim miejscu do zakończenia głosowania.  

Druga grupa przeciwników ciszy wyborczej dowodzi bezzasadności, a wręcz 

szkodliwości tego środka. Wśród argumentów wymienia się m.in. znaczną 

nierówność szans dzielącą kandydatów, spośród których pełniący funkcje publiczne 

wykorzystują okres ciszy na kryptokampanię w mediach, tylko pozornie mającą 

charakter bezstronnej kroniki bieżących wydarzeń. Niebezpieczne są również 

różnego rodzaju „przecieki” świadomie upubliczniane w czasie trwania ciszy, 

dotyczące np. niskiego poparcia dla konkretnego kandydata. Niemożność 

zdementowania, czy chociażby ustosunkowania się do takich informacji stawia 

inkryminowanego kandydata na przegranej pozycji. Cisza wyborcza ma również, 

zdaniem krytyków, wpływać negatywnie na frekwencję wyborczą, bowiem nagły brak 

informacji politycznych na początku weekendu (np. w Polsce wybory odbywają się 

tradycyjnie w niedzielę) może powodować, że wielu wyborców wybierze wyjazd na 

krótki wypoczynek, zamiast pójścia do lokalu wyborczego (M. Jabłoński75).  

Argumenty jakoby cisza wyborcza naruszała wolność słowa, wolność prasy i 

środków masowego przekazu, czy wolność rywalizacji politycznej nie znajdują 

obecnie wielu zwolenników, szczególnie w świetle sprzyjających ciszy wypowiedzi 

organizacji międzynarodowych zajmujących się popularyzacją i krzewieniem idei 

demokratycznych, czy orzeczeń sądów konstytucyjnych (np. węgierskiego Trybunału 

Konstytucyjnego, który uznał, że cisza wyborcza ma wręcz pozytywny wpływ z 

                                                 
74 R. Balicki, Cisza wyborcza to fikcja, ale gdy ją złamiesz, słono zapłacisz, „Gazeta Wrocławska”, 7.10.2011, 
www.gazetawroclawska.pl, odczyt: 10.8.2012 
75 P. Kowalczuk, C. Gmyz, Cisza wyborcza psuje demokrację ?, „Rzeczpospolita”, 6.6.2009, www.rp.pl, odczyt: 
10.8.2012. 
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punktu widzenia prawidłowości przebiegu procesu wyborczego i sprzyja realizacji 

wymienionych wolności76). 

Ostatnie godziny kampanii wyborczej mają istotne znaczenie dla ostatecznego 

wyniku. Badania przeprowadzone we Francji dowiodły, że nawet kilkanaście procent 

wyborców ostateczną decyzję, kogo poprzeć w wyborach, podejmuje dopiero w 

drodze do lokalu wyborczego77. Dla kampanii wyborczej najważniejsze są tzw. 

momenty otwarcia i zamknięcia, które determinują ogólny obraz partii i kandydata, 

jaki tworzy się u wyborców. Wydarzenia, które następowały pod koniec kampanii 

często miały kluczowe znaczenie dla ostatecznego wyniku. Sztaby wyborcze 

zazwyczaj odkładają na koniec kampanii ujawnienie afer, czy kompromitujących 

konkurenta informacji, a także składanie nieoczekiwanych oświadczeń. Również 

polskie doświadczenia potwierdzają, że ostatnie godziny kampanii są z zasady 

okresem najintensywniejszej agitacji78. 

Zwolennicy lub umiarkowani zwolennicy ciszy wyborczej bronią jej 

uspokajającej atmosferę funkcji. Ratio legis istnienia ciszy wyborczej wywodzi się 

najczęściej ze stwierdzenia, iż tak jak partie polityczne i kandydaci potrzebują czasu 

na zaprezentowanie swojej oferty politycznej i przekonanie do niej jak największej 

liczby obywateli, tak samo wyborcy potrzebują czasu na spokojne i gruntowne 

zapoznanie się z tą ofertą oraz wypracowanie przemyślanej decyzji wyborczej79. Jak 

stwierdził P. Winczorek: „Ludziom należy się trochę spokoju, zwłaszcza że w 

końcówce kampanii argumentacja sięga dna”80 a „decyzja ustawodawcy, by dać nam 

chwilę oddechu od kampanii, była słuszna. Taka chwila refleksji jest potrzebna”81. 

Ten sam badacz zadaje również pytanie: „Być może należałoby zakaz propagandy w 

dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień wyborów i w dniu głosowania ograniczyć w 

imię realizmu jedynie do – że tak powiem – naziemnych środków przekazu (RTV, 

drukowana prasa, plakaty, uliczne manifestacje itp.), a zrezygnować z zakazów i tak 

                                                 
76 G. Kryszeń, op. cit., s. 11-12. 
77 K. Manys, 48 godzin na zwycięski chwyt, „Rzeczpospolita”, 17.6.2010, www.rp.pl, odczyt: 10.8. 2012. 
78 Potwierdzają to m.in. wyniki monitoringu mediów prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 
(zob. Kampania wyborcza 2011 do Sejmu i Senatu w programach telewizji publicznej – TVP1, TVP2, TVP Info 
oraz stacji komercyjnych — Polsat, Polsat News, TVN, TVN24, Warszawa, grudzień 2011, s. 14-15, 41). 
79 Anna Frydrych, Bartłomiej Michalak, Marek Sobczyk, Zagadnienia prawnej regulacji ciszy wyborczej i 
dopuszczalności prowadzenia w okresie ciszy wyborczej kampanii społecznej na rzecz podwyższenia 
partycypacji wyborczej [w:] „Prawo wyborcze. Analizy. Rekomendacje.   Interpretacje”, pod. red. J. Zbieranka, 
Warszawa 2009, s. 18. Podobnie: A. Rakowska, op. cit., s. 121. 
80 P. Kowalczuk, C. Gmyz, op. cit. 
81 K. Borowska, Milion złotych za przerwanie ciszy, „Rzeczpospolita”, 19.6.2010, www.rp.pl, odczyt: 10.8.2012. 
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niemożliwych do wyegzekwowania, obejmujących środki "podziemne" (Internet)?”82. 

Pojawiają się również głosy, aby wprowadzić moratorium na obowiązywanie 

przepisów wprowadzających ciszę wyborczą, aby w sposób doświadczalny, a nie 

tylko teoretyczny zbadać jej faktyczny wpływ na wyborców i wynik głosowania83. 

Cisza wyborcza jest często spotykana w młodych demokracjach, gdzie jej 

główną funkcją jest niedopuszczenie, aby różnice typowe dla każdego 

społeczeństwa stały się zarzewiem niebezpiecznych konfliktów. Oprócz poważnych 

zagrożeń dla bezpieczeństwa, atmosfera konfliktu może skutecznie zniechęcac do 

udziału w wyborach. 

Zaletą ciszy jest także możliwość zakończenia postępowań sądowych 

dotyczących upowszechniania nieprawdziwych informacji o kandydacie, a więc 

również publicznego oczyszczenia z zarzutów przed rozpoczęciem głosowania.  

W konkluzji należy uznać, że cisza wyborcza pełni istotną i pożyteczną rolę w 

demokratycznych wyborach, szczególnie w państwach, gdzie poziom kultury 

politycznej i poziom rozwoju demokracji nie jest w pełni zadowalający. Cisza 

wyborcza pełni ważną, służebną rolę wobec fundamentalnych zasad wolnych i 

równych wyborów. Wpływ pro-wolnościowy ciszy przejawia się przede wszystkim w 

umożliwieniu wyborcy podjęcia przemyślanej i możliwie wolnej od emocji i 

manipulacji decyzji. Charakter równościowy ciszy pozwala wyeliminować zjawiska 

niepożądane wynikające z wykorzystywania przez kandydatów swojej 

uprzywilejowanej pozycji lub uciekania się do zachowań niegodnych. Kładzie nacisk 

na zasadę fair-play jako fundamentalny element zasady równości prawa wyborczego.  

Najistotniejsze jest w tym przypadku takie uregulowanie tej instytucji, aby nie 

była to jedynie fikcja prawna, nie obejmująca wielu nowych obszarów agitacji 

wyborczej, ze szczególnym uwzględnieniem internetu. Należy więc położyć większy 

nacisk na eliminację zjawisk patologicznych w postaci nieuczciwej konkurencji 

pomiędzy kandydatami pełniącymi funkcje publiczne, kryptoagitacji ukrytej w formie 

„kampanii frekwencyjnych” oraz niegodnych zabiegów w postaci „przecieków” oraz 

upowszechniania informacji nieprawdziwych o konkurentach w wyborczej rywalizacji. 

Przypadki postępowań sądowych toczących się „w tzw. trybie wyborczym” 

                                                 
82 P. Winczorek, Czas na korektę kodeksu wyborczego, „Rzeczpospolita”, 11.10.2011, www.rp.pl, odczyt: 
10.8.2012 
83 Eksperci o ciszy wyborczej: fikcja, ale wygodna dla polityków, „Gazeta Wyborcza”, 6.10.2011, 
www.wyborcza.pl, odczyt: 11.8.2012. 
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nierozstrzygniętych w ciągu 1 doby84 i kontynuowanych już po wyborach, dowodzą 

słuszności postulatu o wydłużeniu okresu ciszy z jednoczesnym zwiększeniem 

zakresu i stopnia zagrożenia sankcjami za zachowania naruszające ciszę wyborczą, 

również w internecie. Proponuję wydłużenie ciszy wyborczej w Polsce do 3 dni przed 

dniem wyborów. Pięciodniowa cisza spotykana w części regulacji, w obliczu 

współczesnego, zawrotnego tempa życia wydaje się być zbyt długa. 

Argumentom, które każą widzieć w ciszy czynnik demobilizujący wyborców z 

powodu wyciszenia emocji i osłabienia politycznych bodźców można przeciwstawić 

twierdzenia o  zniechęcających do udziału w wyborach skutkach kampanii wyborczej, 

której uczestnicy uciekają się do zachowań niegodnych, a nawet brutalnych, z 

zasady na końcowym jej etapie.  

Nie ulega wątpliwości fakt, że fasadowa regulacja prawna ciszy wyborczej 

bardziej zagraża standardom demokratycznych wyborów niż brak ciszy. Rozwiązania 

zastosowane w innych krajach, jak obowiązek usunięcia materiałów wyborczych z 

przestrzeni publicznej przed nastaniem ciszy wyborczej czy podejmowanie prób 

egzekwowania ciszy wyborczej w internecie, również w przypadku nadawców 

zlokalizowanych zagranicą, są dobrym wzorem do naśladowania nie tylko w Polsce. 

Inne, jak ograniczenie ciszy do obszaru lokalu wyborczego i jego najbliższej okolicy 

lub zgłaszane przez doktrynę postulaty ograniczenia ciszy do mediów „naziemnych” 

uważam za niewskazane z opisanego wyżej powodu, tj. realnego zagrożenia 

związanego z pogłębianiem się fasadowości regulacji. Ewentualne wydłużenie ciszy 

wyborczej wymaga przy tym zabezpieczenia wyborców, którzy odłożą na koniec 

swoją aktywność w kwestii uzyskania informacji na temat kandydatów w celu 

dokonania selekcji podyktowanej własnymi preferencjami. W tym celu można by 

rozważyć możliwość pozostawienia w internecie stron informacyjnych kandydatów, 

przy jednoczesnym ustaleniu i uregulowaniu jednolitego, zamkniętego zestawu 

danych na temat kandydata (od wykształcenia, osiągnięć i elementów programu 

politycznego, przez stan cywilny, po hobby i preferencje muzyczne czy kulinarne) 

opcjonalnie podawanych przez kandydata, których publikacja byłaby dopuszczalna w 

czasie trwania ciszy wyborczej. 

Polska regulacja instytucji ciszy wyborczej słusznie spotyka się z krytyką ze 

względu na wysoce niedoskonałą konstrukcję, niepełny zakres i częściowo fasadowy 

                                                 
84 Zob. np. Wyborczy spór od nowa, „Rzeczpospolita”, 19.6.2010, www.rp.pl, odczyt: 10.8.2012. 
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charakter. Należy zauważyć, że wielu krytyków opowiada się de facto nie przeciwko 

istnieniu ciszy wyborczej, ale przeciwko mankamentom regulacji prawnej, które 

czynią ciszę fikcyjną. Należy mieć nadzieję, że ustawa kodeks wyborczy doczeka się 

korekty również w aspekcie regulacji ciszy wyborczej. Taka korekta jest bez 

wątpienia wskazana. 

 
 

  

 

 


