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Słowo wstępne

Problematyka wyborcza od zawsze była zagadnieniem niezwykle 
chętnie podejmowanym. Z jednej strony jest to tematyka, która po-
winna być szczególnie bliska każdemu obywatelowi z uwagi na donio-
słość aktu wyborczego. Wybory są przecież nieodłącznym elementem 
funkcjonowania państw demokratycznych, a znajomość procedur wy-
borczych jawi się jako element rudymentarny dla świadomego uczest-
nictwa obywateli w życiu publicznym. Z drugiej strony zagadnienia 
wyborcze stanowią podatny grunt dla dyskusji naukowej. W ośrod-
kach akademickich oraz rozlicznych gronach eksperckich coraz czę-
ściej podejmuje się debatę nad problematyką optymalnego prawa wy-
borczego, zasadami rządzącymi wyborami, systemami wyborczymi czy 
kwestiami związanymi z partycypacją wyborczą obywateli. Wyrażamy 
nadzieję, że takim skromnym głosem w dyskusji stanie się także niniej-
sza monografia, będąca efektem wytężonych prac doktorantów oraz 
studentów czołowych polskich uczelni żywo zainteresowanych proble-
matyką wyborczą. dyskusję tę wzbogaca stenogram z debaty, w której 
wzięli udział wybitni specjaliści z zakresu prawa i praktyki wyborczej.

Warto odnotować, iż moment wydania niniejszej monografii jest 
szczególny. Zarówno miniony rok 2014, jak i obecny 2015 to czas, 
w którym w Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiła kumulacja wszystkich 
przewidzianych Kodeksem wyborczym akcji wyborczych o charakte-
rze ogólnokrajowym. Ponadto obywatele mieli możliwość skorzystania 
z podstawowego instrumentu demokracji bezpośredniej w postaci re-
ferendum ogólnokrajowego. Tym samym był to okres, w którym przed 
ogromnym wyzwaniem stanęli wszyscy uczestnicy życia wyborczego: 
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wyborcy, podmioty rywalizacji wyborczej, a także organy administracji 
wyborczej. Jest to zatem dobry moment na podjęcie naukowej dyskusji 
nad różnorodnymi instytucjami prawa wyborczego.

W niniejszym tomie prezentujemy teksty pióra piętnastu mło-
dych badaczy interesującej nas problematyki, reprezentujących różne 
ośrodki akademickie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocław-
ski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Łódzki, 
Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Kra-
kowską akademię im. andrzeja Frycza Modrzewskiego czy Uniwer-
sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. autorzy poszczególnych rozdzia-
łów podejmują tematykę wyborczą, analizując ją z punktu widzenia 
reprezentowanych przez siebie dziedzin, takich jak prawo, politologia, 
administracja czy pedagogika. Interdyscyplinarne ujęcie tematu po-
twierdza tezę, iż wybory stanowią w swej istocie niebywale szerokie 
zagadnienie, zaś dla uzyskania właściwego efektu badawczego należy 
analizować je w sposób wielopłaszczyznowy. 

Warto zauważyć, że w poszczególnych rozdziałach niniejszej mo-
nografii autorzy poddają szczegółowej analizie instytucje polskiego 
prawa wyborczego (zagadnienia finansowania kampanii wyborczej, 
instytucję oświadczenia lustracyjnego w polskim procesie wyborczym, 
gwarancję zasady powszechności wyborów), ale również omawiają 
problematykę wyborczą w odniesieniu do zagranicznych porządków 
prawnych (w tym Czech, Francji czy Ukrainy). Teksty traktują nie tylko 
o instytucjach z powodzeniem funkcjonujących w praktyce wyborczej, 
ale także o rozwiązaniach nowatorskich, które dopiero mogą stać się 
przedmiotem zainteresowania ustawodawcy. 

Wyrażamy nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się z optymi-
stycznym przyjęciem Czytelników i będzie stanowić przyczynek do dal-
szej dyskusji nad rozwojem prawa wyborczego. Jednocześnie składamy 
serdeczne podziękowania prof. dr. hab. andrzejowi Sokali oraz prof. dr. 
hab. Zbigniewowi Witkowskiemu za cenne uwagi i spostrzeżenia. 

Agata Pyrzyńska 
Michał Kropkowski

Jakub Rzeszowski 
Toruń, grudzień 2015 r.




