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Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga funkcjonariusza 

Państwowej Straży Pożarnej dotycząca braku możliwości udziału w najbliższych 

wyborach prezydenckich przez strażaków pełniących dyżury w dniu głosowania. 

Skarżący podnosi, iż dyżur strażaka trwa od godz. 7.30 dnia 20 czerwca br. do godz. 

7.30 dnia następnego. Jego zdaniem, przepisy wyborcze przewidujące głosowanie 

w jednym dniu od godziny 8.00 rano stanowią barierę dla czynnego udziału 

w wyborach. 

Zgodnie z przepisem art. 49 ust.l ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 594 ze zm.) 

głosowanie odbywa się w godzinach od 6.00 do 20.00. Nie ma więc w tym konkretnym 

przypadku przeszkód, aby strażak rozpoczynający służbę o godz. 7.30 oddał swój głos 

przed jej rozpoczęciem tego dnia. Warto jednak zauważyć, iż biorąc pod uwagę pewne 

okoliczności faktyczne, np. długi czas dojazdu do miejsca pełnienia służby, czynne 

prawo wyborcze strażaka może w skrajnych przypadkach zostać w praktyce 

zniweczone. 

Głosowanie w godzinach 6.00 - 20.00 przewidziane jest także w przepisie art. 59 

ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu 
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Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, 

poz. 1360 ze zm.). Także ustawa z dnia z dnia 14 marca 2003 r. o referendum 

ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) określa w art. 5 ust. 3 i 4, iż głosowanie 

rozpoczyna się o godz. 6.00 i trwa do godz. 20.00 lub 22.00 w zależności od tego, czy 

ustalono jednodniowe czy dwudniowe głosowanie. 

Inaczej kwestie te rozstrzygają pozostałe przepisy regulujące udział obywateli 

w wyborach lub rozstrzyganiu danej kwestii. W tych przypadkach wskazana przez 

skarżącego sytuacja uniemożliwiająca udział w głosowaniu może w praktyce wystąpić. 

. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu 

Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zm.) w przepisie art. 106 ust. 1 przewiduje 

głosowanie przez dwa dni w godz. 8.00 - 20.00. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. 

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) w art. 40 ust. 1 przewiduje z kolei głosowanie 

w godz. 8.00 - 22.00. Natomiast ustawy: z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim 

wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm. ) oraz 

z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) nie 

określają czasu głosowania, natomiast odsyłają od ordynacji samorządowej. Oznacza to, iż 

głosowanie odbywa się w godz. 8.00 - 22.00. 

. Mając powyższe na względzie, działając z upoważnienia Rzecznika Praw 

Obywatelskich, w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), uprzejmie proszę Pana 

Komendanta o przedstawienie Pana stanowiska w powyższej sprawie. W szczególności 

będę wdzięczny za wskazanie, czy podejmowane są działania zapewniające 

funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, pełniącym dyżury w dniu głosowania, 

możliwość realizacji ich konstytucyjnych praw. 


