
 

 

Warszawa, dnia 17 września 2021 r. 

BAS-WAP-2062/21 

Pan Poseł 

Tomasz Zimoch 

Koło Parlamentarne Polska 2050 

 
 

Opinia prawna 
dotycząca ogłaszania wyników głosowania przez Marszałka Sejmu 

 
 
I. Tezy opinii 
 1. Zgodnie z art. 188 ust. 5 zd. 1 Regulaminu Sejmu, Marszałek Sejmu ogłasza 

wyniki głosowania poselskiego.  

 2. Uwzględniając szerokie uprawnienia Marszałka Sejmu w zakresie kierowania 

obradami Sejmu, Marszałek Sejmu ma możliwość ogłoszenia przerwy, także po 

oddaniu głosów przez posłów w głosowaniu. 

 
II. Przedmiot opinii 

W złożonym zleceniu zwrócono się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytania:  

- Czy w dniu 11 sierpnia w czasie zarządzonej przerwy w posiedzeniu Sejmu 

Marszałek Sejmu kontaktowała się z Biurem Analiz Sejmowych?  

- Czy w czasie tej przerwy Biuro Analiz Sejmowych zostało poproszone 

o opinię? Jeśli tak, czego dotyczyła? 

- Czy Marszałek Sejmu powinna, miała obowiązek ogłosić wynik głosowania? 

Czy właściwe było ogłoszenie przerwy zamiast ogłoszenia wyniku głosowania? 

Czy naruszony został Regulamin Sejmu?   

Opinia została przygotowana na zlecenie Pana Posła Tomasza Zimocha, 

przyjęte przez Biuro Analiz Sejmowych do realizacji dnia 23 sierpnia 2021 r. 

i uwzględnia stan prawny na dzień sporządzenia opinii.  
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W opinii uwzględniono regulacje następujących aktów prawnych: 

1) uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – 

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M. P. z 2021 r. poz. 483 ze 

zm.), dalej jako: „regulamin Sejmu” lub „r.s.”, 

2) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 

78, poz. 483 ze zm.), dalej jako: „Konstytucja RP”.  

 
III. Uzasadnienie tez opinii 
 
 Ad 1-2.  

 W dniu 11 sierpnia 2021 r. do Biura Analiz Sejmowych nie wpłynęło zlecenie od 

Marszałka Sejmu, w tym także takie, którego przedmiotem miałaby być analiza prawna 

regulacji odnoszących się do instytucji reasumpcji głosowania. Jednocześnie należy 

wskazać, że konsultacje ustne nie podlegają rejestracji. 

  

Ad 3. 

Typowym elementem obrad organów kolegialnych są przerwy, zarządzane 

zasadniczo przez przewodniczącego tychże obrad1. W praktyce sejmowej wyróżnia 

się kilka rodzajów przerw, opartych na różnych przesłankach uzasadniających ich 

ogłoszenie.  

Najczęściej, ogłoszenie przerwy w posiedzeniu przez Marszałka Sejmu wynika 

z realizacji jego zadań, określonych Regulaminie Sejmu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 

Regulaminu Sejmu, Marszałek Sejmu m.in. stoi na straży praw, godności i powagi 

Sejmu, przewodniczy obradom oraz czuwa nad tokiem i terminowością prac Sejmu, 

a także sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do 

Sejmu. Niektóre z zadań i kompetencji Marszałka Sejmu, określonych w Regulaminie 

Sejmu znajdują swoje odpowiedniki zarówno na poziomie Konstytucji RP (art. 110 ust. 

2 Konstytucji RP „Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw 

 
1 M.M. Wiszowaty, Okoliczności uchwalenia ustawy budżetowej w dniu 16 grudnia 2016 r. (druki nr 881, 
1094 i 1094-A) i ich konsekwencje dla ważności podjętej przez Sejm decyzji [w:] K. Grajewski, A. Szmyt, 
M.M. Wiszowaty, Miscellanea Parlamentarne. Praktyka w sferze napięć konstytucyjnoprawnych, 
Gdańsk 2017, s. 74.  
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Sejmu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz”)2, jak i w szczegółowych przepisach 

regulaminowych. Uznaje się, że zadanie „strzeżenia praw Sejmu” w ujęciu 

konstytucyjnym obejmować może sprawy dotyczące m.in. prawidłowego 

funkcjonowania całego organu (izby), organów wewnętrznych izby (w szczególności 

komisji), jak również wykonywania przez posłów swoich obowiązków oraz ochrony ich 

praw. Stąd też formy i środki wykonywania zadań przez Marszałka mogą być różne – 

zarówno władcze, jak i nie władcze; wewnątrzparlamentarne oraz skierowane do 

innych organów państwa; prewencyjne oraz w charakterze kontroli następczej – tyle, 

że zawsze z pełnym poszanowaniem statusu prawnego adresata działań3.  

Należy również wskazać, że zgodnie z art. 178 Regulaminu Sejmu obradami 

Sejmu “kieruje” Marszałek Sejmu, co wyraża odmienną funkcję niż „przewodniczenie” 

obradom (art. 10 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Sejmu). W przypadku „kierowania” chodzi 

w szczególności o możliwie czynne oraz aktywne sterowanie przebiegiem obrad przez 

Marszałka, a nie tylko zaświadczanie obecnością o legalności czy prawomocności 

określonego posiedzenia. Niemniej, pozycję Marszałka Sejmu należy rozpatrywać 

w ujęciu obydwu tych aspektów4. „Kierowanie” odbywa się poprzez wykorzystywanie 

wszystkich uprawnień Marszałka Sejmu, wynikających z Regulamin Sejmu i logicznie 

powiązanych z przebiegającymi obradami. Wyróżnia się w tym zakresie m.in. 

uprawnienia organizacyjne i porządkowe, takie jak dbałość o wyczerpanie wszystkich 

elementów danego „stadium postępowania” w Sejmie (np. dotyczącego czytania 

projektów, czy procedury wyboru na określone stanowisko państwowe), zarządzanie 

przeprowadzenia głosowania, udzielanie głosu w toku obrad (art. 175 Regulaminu 

Sejmu)5.  

W praktyce parlamentarnej wykształcił się ponadto zwyczaj sejmowy, 

polegający na tym, że marszałkowie Sejmu zarządzali przerwę na wniosek klubu 

poselskiego lub parlamentarnego zgłaszany ad hoc. W dotychczasowej praktyce 

sejmowej uznaje się, że: „Marszałek nie jest związany takim wnioskiem klubowym – 

 
2 A. Szmyt, Opinia prawna w sprawie kompetencji Marszałka Sejmu i Prezydium Sejmu oraz 
obowiązków Kancelarii Sejmu w sprawach z zakresu ochrony godności i powagi Sejmu, jego organów 
i posłów z dnia 9 czerwca 2015 r., BAS-WAUiP-1167/15. 
3 Ibidem.  
4 P. Sarnecki, art. 178 [w:] A. Szmyt (red.) Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018 r., s. 824.  
5 Ibidem. 
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może go jednoosobowo przyjąć lub odrzucić, a także zgodzić się lub zmodyfikować 

(skrócić lub wydłużyć) proponowany czas przerwy”6. 

Przerwa w posiedzeniu Sejmu może być także następstwem złożonego 

wniosku formalnego o przerwanie lub odroczenie posiedzenia, zgodnie z art. 184 ust. 

1, ust. 3 pkt 1 Regulaminu Sejmu. W tej sytuacji Marszałek Sejmu powinien udzielić 

głosu posłowi poza porządkiem dziennym posiedzenia lub w związku z dyskusją. 

O wniosku formalnym rozstrzyga Sejm większością głosów obecnych posłów (art. 184 

ust. 4 r.s.). Przyjmuje się, że w przypadku wyraźnie obstrukcyjnego posługiwania się 

przez posłów uprawnieniem do składania kolejnych wniosków formalnych, Marszałek 

Sejmu może odmówić ich przyjęcia oraz poddania pod głosowanie. Zastrzega się 

jednocześnie, że uprawnienie to powinno być wykorzystywane przez Marszałka 

wyłącznie w wyjątkowych i nadzwyczajnych przypadkach ewidentnego działania 

w celu spowodowania obstrukcji parlamentarnej7.  

W Sejmie RP, w trakcie trwania poprzednich kadencji, wykształcił się także 

zwyczaj przerywania przez Marszałka Sejmu już zarządzonego i rozpoczętego 

głosowania poselskiego (a nie całego posiedzenia), jeżeli zaistniały określone 

okoliczności. Okolicznościami tymi były najczęściej problemy techniczne po stronie 

 
6 M.M. Wiszowaty, Zwyczaj parlamentarny w Sejmie IV kadencji, „Gdańskie Studia Prawnicze. 
Miscellanea konstytucyjne”, 2004, t. 12, s. 331; M.M. Wiszowaty, Okoliczności uchwalenia ustawy 
budżetowej w dniu 16 grudnia 2016 r. (druki nr 881, 1094 i 1094-A) i ich konsekwencje dla ważności 
podjętej przez Sejm decyzji [w:] K. Grajewski, A. Szmyt, M.M. Wiszowaty, Miscellanea Parlamentarne. 
Praktyka w sferze napięć konstytucyjnoprawnych, Gdańsk 2017, s. 74.   
7 M.M. Wiszowaty, Okoliczności…, op. cit., s. 74.  
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urządzenia do głosowania8 lub niedziałanie karty do głosowania9 – problemy te były 

wtedy zgłaszane przez posła lub posłów prowadzącemu obrady Marszałkowi Sejmu 

(lub Wicemarszałkowi), który w takiej sytuacji przerywał już rozpoczęte głosowanie 

i zarządzał nowe. W poprzednich kadencjach Sejmu zdarzały się sytuacje przerywania 

przez Marszałka Sejmu już zarządzonego i rozpoczętego głosowania poselskiego 

także z innych przyczyn, np. z powodu pomyłki słownej popełnionej przez Marszałka 

Sejmu, który nieprawidłowo zapowiedział dane głosowanie (tzn. sam się pomylił 

w zapowiedzi głosowania, czy też odczytał niewłaściwy dokument)10, lub z powodu 

 
8 W dniu 10 września 2015 r. na 99. posiedzeniu Sejmu VII kadencji Marszałek Sejmu przerwał trwające 
głosowanie w powodu wystąpienia problemów z elektronicznym systemem do liczenia głosów. 
Marszałek Sejmu najpierw zarządził i rozpoczął głosowanie, zapytał posłów, kto jest za, przeciw albo 
kto się wstrzymał od głosu, po czym stwierdził, że: „Aparatura się zacięła” i trzeba będzie powtórzyć 
głosowanie. Następnie Marszałek Sejmu zarządził ponowne głosowanie w tej samej sprawie; 
Sprawozdanie Stenograficzne z 99. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 września 
2015 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2015, s. 198, dostępne na stronie: 
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/8DA0099144EC21C2C1257EBD0011D8ED/%24File/99_b_
ksiazka.pdf [data dostępu 2.09.2021 r.]; W dniu 9 kwietnia 2015 r. na 90. posiedzeniu Sejmu VII kadencji 
Marszałek Sejmu przerwał trwające głosowanie wskutek problemów technicznych z elektronicznym 
systemem do liczenia głosów. Marszałek Sejmu najpierw zarządził głosowanie, przy czym było to 
głosowanie za pomocą urządzenia do liczenia głosów przy wykorzystaniu funkcji tego urządzenia 
umożliwiającej wybór z listy. Podczas trwającego głosowania posłowie zaczęli zgłaszać wątpliwości 
odnośnie tego, w jaki sposób mają technicznie głosować. Z sali zaczęły dochodzić głosy o konieczności 
powtórzenia lub reasumpcji głosowania. Jeden z posłów chciał zabrać głos w sprawie formalnej, lecz 
Marszałek Sejmu nie dopuścił do tego w oczekiwaniu na informację techniczną. Następnie Marszałek 
Sejmu stwierdził, że wobec trudności technicznych z systemem zarządza „reasumpcję” głosowania. 
Głosowanie w tej sprawie zostało więc przeprowadzone ponownie (pomimo stwierdzenia przez 
Marszałka Sejmu, że zarządza „reasumpcję” głosowania, nie sposób uznać, że była to reasumpcja 
głosowania w rozumieniu art. 189 Regulaminu Sejmu, gdyż brak było formalnego pisemnego wniosku 
30 posłów o reasumpcję tego głosowania. W tej sytuacji Marszałek Sejmu przerwał trwające głosowanie 
z powodu trudności technicznych z oddawaniem głosu przez posłów podczas wyboru z listy. 
Sprawozdanie Stenograficzne z 90. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 kwietnia 
2015 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2015, s. 236-237, dostępne na stronie:  
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/223E9D3C58347340C1257E2800377CB9/%24File/90_b_ks
iazka_bis.pdf [data dostępu: 2.09.2021 r.]. 
9 W dniu 7 lipca 2017 r. na 45. posiedzeniu Sejmu VIII kadencji Marszałek Sejmu przerwał trwające 
głosowanie w powodu stwierdzenia niedziałania karty do głosowania jednego z posłów. Marszałek 
Sejmu najpierw zarządził głosowanie, po czym jeden z posłów z sali obrad zgłosił fakt niedziałania jego 
karty do głosowania. Wówczas Marszałek Sejmu stwierdził, że musi przerwać głosowanie i poprosił 
o jego anulowanie. Po upewnieniu się, że karta do głosowania wspomnianego posła już działa, 
Marszałek Sejmu raz jeszcze zarządził głosowanie w tej samej sprawie; Sprawozdanie Stenograficzne 
z 45. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 lipca 2017 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 
2017, s. 167, dostępne na stronie: 
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/37DFF97BDB4109BFC1258164003DDE19/%24File/45_b_k
siazka_bis.pdf [data dostępu 2.09.2021 r.].  
10 W dniu 30 listopada 2016 r. na 31. posiedzeniu Sejmu VIII kadencji Marszałek Sejmu przerwał 
trwające głosowanie z powodu stwierdzenia swojej omyłki przy zapowiedzi głosowania. Marszałek 
Sejmu najpierw zarządził głosowanie, ale w jego trakcie uznał, iż się pomylił przy jego zapowiedzi, po 
czym przerwał głosowanie; Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 30 listopada 2016 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2016, s. 173, dostępne na stronie: 
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/75ADF4CA1326ACB9C125807B0072D72D/%24File/31_b_
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pomyłek w głosowaniu przez posłów, wynikających z nieznajomości obsługi 

urządzenia do głosowania i braku przypomnienia przez Marszałka Sejmu zasad 

głosowania11.  

W skrajnych sytuacjach dochodziło nawet do anulowania przez Marszałka 

Sejmu przeprowadzonego głosowania poselskiego już po ogłoszeniu jego wyników, 

gdy posłowie zgłosili następnie Marszałkowi Sejmu wystąpienie określonych 

problemów technicznych z urządzeniem do liczenia głosów, co uniemożliwiło im 

prawidłowe oddanie głosu12. 

Uprawnienie do przerwania przez Marszałka Sejmu trwającego głosowania 

wywodzi się z zasady impossibilium nulla obligatio est, oznaczającej w tym przypadku, 

że nie sposób jest zmuszać Marszałka Sejmu do kontynuowania głosowania, którego 

dalsze prowadzenie w sposób wymagany prawem nie jest możliwe. Co więcej, 

wynikająca z art. 4 i art. 104 ust. 1 Konstytucji RP zasada przedstawicielskiego 

charakteru mandatu poselskiego, oznacza w tym kontekście, że nie jest prawnie 

 
ksiazka_bis.pdf [data dostępu 2.09.2021 r.]; W dniu 13 grudnia 2013 r. na 57. posiedzeniu Sejmu VII 
kadencji Marszałek Sejmu przerwał trwające głosowanie wskutek stwierdzenia swojej omyłki słownej 
przy zapowiedzi tego głosowania. Marszałek Sejmu zarządził i rozpoczął głosowanie, po czym stwierdził 
swoją omyłkę przy zapowiedzi tego głosowania, polegającą na tym, że poddał pod głosowanie wniosek 
o odrzucenie określonej poprawki, podczas gdy zamierzał poddać pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
tej poprawki. Marszałek Sejmu stwierdził, że powtórzy to głosowanie, po czym zarządził głosowanie raz 
jeszcze nad tą samą poprawką (o jej przyjęcie). Sprawozdanie Stenograficzne z 57. posiedzenia Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 grudnia 2013 r., Warszawa 2013, s. 16, dostępne na stronie: 
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/038B7B813C6F2291C1257C4000670DDC/%24File/57_ksia
zka.pdf. [data dostępu: 2.09.2021 r.]. 
11 W dniu 27 października 2006 r. na 27. posiedzeniu Sejmu V kadencji przerwał trwające głosowanie 
z powodu pomyłek w głosowaniu przez posłów, wynikających z nieznajomości obsługi urządzenia do 
głosowania i braku przypomnienia przez Marszałka Sejmu zasad głosowania. Marszałek Sejmu 
zarządził głosowanie, po czym na wniosek posłów je przerwał i przypomniał zasady obsługi urządzenia 
do głosowania. Następnie, Marszałek Sejmu jeszcze raz zarządził głosowanie w tej samej sprawie. 
Sprawozdanie Stenograficzne z 27. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 
października 2006 r., Warszawa 2006, s. 285-286, dostępne na stronie: 
https://orka.sejm.gov.pl/StenoInter5.nsf/0/B03406CD394EE0D9C1257214006E71EB/$file/27_c_ksiaz
ka.pdf [data dostępu: 2.09.2021 r.]. 
12 W dniu 12 października 2012 r. na 23. posiedzeniu Sejmu VII kadencji Marszałek Sejmu anulował 
i powtórzył już przeprowadzone głosowanie z powodu zgłoszenia przez jednego z posłów faktu 
niedziałania urządzenia do głosowania. Marszałek Sejmu zarządził i przeprowadził głosowanie, ogłosił 
jego wyniki, po czym jeden z posłów zgłosił niedziałanie urządzenia do głosowania. Marszałek Sejmu 
poinformował posłów, że skoro jedna z kart do głosowania była nieaktualna, to należy powtórzyć 
przeprowadzone i zakończone głosowanie. W tej sytuacji doszło więc wówczas do „anulowania” 
przeprowadzonego głosowania w całości i zarządzenia oraz przeprowadzenia przez Marszałka Sejmu 
ponownego głosowania nad tym samym wnioskiem – bez formalnej reasumpcji głosowania. 
Sprawozdanie Stenograficzne z 23. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 
października 2012 r. (trzeci dzień obrad), Warszawa 2012, s. 313, dostępne na stronie: 
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/945ED0637D31A632C1257A95007A7BFA/%24File/23_c_k
siazka.pdf [data dostępu: 2.09.2021 r.].  
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dopuszczalne pozbawianie posła możliwości oddania głosu zgodnie z jego wolą oraz 

w interesie i na rzecz Narodu, którego poseł jest przedstawicielem. Uznaje się, że: 

„[p]rzerwanie przez Marszałka Sejmu zarządzonego przez niego i trwającego 

głosowania poselskiego z powołaniem się (…) na przyczyny techniczne może przy tym 

nastąpić nawet już po oddaniu głosu przez wszystkich posłów obecnych na sali obrad, 

jeżeli zaistniałe w trakcie głosowania usterki techniczne z urządzeniami lub kartami do 

głosowania wskazują na to, że posłowie lub choćby niektórzy z nich w istocie nie mieli 

lub mogli nie mieć możliwości oddania głosu zgodnie ze swoją wolą”13. Jednakże, 

„Decydując o przerwaniu trwającego głosowania poselskiego Marszałek Sejmu 

powinien działać w dobrej wierze i kierować się wyłącznie dążeniem do zapewnienia 

każdemu posłowi możliwości efektywnego oddania głosu zgodnie z jego rzeczywistą 

wolą”14. 

Uwzględniając zatem uprawnienia Marszałka Sejmu w zakresie kierowania 

obradami oraz dotychczasową praktykę należy uznać, że Marszałek Sejmu ma 

możliwość ogłoszenia przerwy, także po oddaniu głosów przez posłów w głosowaniu. 

 

Zgodnie z art. 112 Konstytucji RP kwestie związane z głosowaniem posłów 

muszą być unormowane w regulaminie Sejmu i nie mogą być przedmiotem regulacji 

w innych aktach prawnych niż Konstytucja RP i regulamin Sejmu. Art. 112 Konstytucji 

RP stanowi, że: „Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb 

powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania 

konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Sejmu 

określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm.”. Głosowanie posłów na posiedzeniu 

Sejmu mieści się w zakresie pojęcia „organizacja wewnętrzna i porządek prac Sejmu”, 

w rozumieniu art. 112 Konstytucji RP – a więc jest to kwestia, która musi być 

unormowana przez Sejm w regulaminie. Zastrzeżenie możliwości normowania 

powyższej materii wyłącznie w regulaminie uchwalonym przez Sejm powoduje zatem 

wyłączenie udziału w procesie stanowienia prawa innych organów, niż Izba 

 
13 M. Szydło, Opinia prawna na temat niektórych aspektów głosowania posłów podczas posiedzenia 
Sejmu RP, BAS-WAP-98/19 (opinia niepublikowana). 
14 Ibidem.  
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Parlamentu. Co więcej, zgodnie z utrwalonymi poglądami doktryny15 i orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego16, Konstytucja RP w art. 112 ustanawiając zasadę 

wyłączności regulaminu Sejmu dla ww. spraw, jednocześnie wprowadza wyjątek od 

zasady nieograniczonego zakresu przedmiotowego ustawy.  

W Regulaminie Sejmu szczegółowe kwestie związane z głosowaniem posłów 

na posiedzeniu określone zostały w art. 188-190 rozdziału 3 „Głosowanie”, zawartego 

w Dziale III zatytułowanym „POSIEDZENIA SEJMU”. Zgodnie z art. 188 Regulaminu 

Sejmu: „1. Po zamknięciu dyskusji Marszałek Sejmu oznajmia, że Sejm przystępuje 

do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia 

wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed 

wezwaniem posłów przez Marszałka do głosowania. 

2. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez: 

1) podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia 

głosów, 

2) użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem posła 

(głosowanie imienne). 

3.  W razie niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia 

do liczenia głosów, Marszałek Sejmu może zarządzić głosowanie przez podniesienie 

ręki i obliczenie głosów przez sekretarzy. 

4. O przeprowadzeniu głosowania imiennego decyduje Sejm większością 

głosów na wniosek Marszałka Sejmu lub na pisemny wniosek poparty przez co 

najmniej 30 posłów. Głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu 

przygotowanej w tym celu urny; posłowie kolejno, w porządku alfabetycznym, 

wyczytywani przez sekretarza Sejmu, wrzucają swoje kartki do urny. Otwarcia urny 

 
15 L. Garlicki, Konstytucja – regulamin Sejmu – ustawa, Przegląd Sejmowy 2000, nr 2, s. 28; E. Gierach, 
Art. 112 [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87-243, M. Safjan, L. Bosek (red.), Warszawa 
2016, Legalis/el. 
16 Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie K 8/99, OTK Z. U. 1999, nr 3, 
poz. 41 wskazał, że: „Art. 61 ust. 4, art. 112 oraz art. 123 ust. 2 obligują Sejm i Senat do unormowania 
spraw wymienionych w tych przepisach w swoich regulaminach. Jednocześnie przepisy te ustanawiają 
zasadę wyłączności regulaminów Sejmu i Senatu w regulowaniu spraw w nich określonych, wykluczając 
tym samym normowanie tych zagadnień w formie ustawy. Zasada autonomii parlamentu uzasadnia 
w tym przypadku wprowadzenie wyjątku od zasady nieograniczonego zakresu przedmiotowego 
ustawy”. 
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oraz obliczenia głosów dokonuje pięciu, wyznaczonych przez Marszałka Sejmu, 

sekretarzy Sejmu. 

5. Wyniki głosowania ogłasza Marszałek Sejmu. Wyniki głosowania imiennego 

Marszałek ogłasza na podstawie protokołu przedstawionego przez sekretarzy Sejmu 

dokonujących obliczenia głosów. Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być 

przedmiotem dyskusji, z zastrzeżeniem art. 189”. 

 

Przepisy Regulaminu Sejmu określają zatem niektóre kwestie związane 

z głosowaniem posłów. W szczególności: 

- przyznają Marszałkowi Sejmu kompetencję do zarządzenia głosowania 

(art. 188 ust. 1 r.s.);  

- ustanawiają zasadę jawności głosowania posłów (art. 188 ust. 2 r.s.);  

- określają „szczególne” sposoby głosowania posłów (art. 188 ust. 2-4 r.s.); 

- stwierdzają, że wyniki głosowania są ogłaszane przez Marszałka Sejmu 

(art. 188 ust. 5 r.s.); 

- określają warunki formalne dla uchwalania ustaw oraz podejmowanie uchwał 

i innych rozstrzygnięć (art. 190 r.s.); 

- umożliwiają dokonanie przez Sejm reasumpcji głosowania – w przypadku gdy 

wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości (art. 189 r.s.).  

Zasadę jawności głosowania tłumaczy się jako: „zakaz przeprowadzania 

głosowania w Sejmie na wzór głosowania w wyborach powszechnych 

(przy dochowaniu tam przymiotnika tajności, powodującego znane konsekwencje), 

czyli właśnie taki sposób jego przeprowadzania, aby treść indywidualnych głosów 

poselskich była wiadoma i dostępna dla każdego obywatela”17. Zasadę jawności 

głosowania poselskiego uwidaczniają także określone w art. 188 ust. 2 i 3 Regulaminu 

Sejmu sposoby oddawania głosów przez posłów (poprzez podniesienie ręki przy 

równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów – art. 188 ust. 2 pkt 1; 

poprzez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretarzy – art. 188 ust. 3; 

poprzez „głosowanie imienne” – art. 188 ust. 2 pkt 2 r.s.). Dodatkowo, z przebiegu 

 
17 P. Sarnecki, art. 188 [w:] A. Szmyt (red.), Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018 r., s. 842. 
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posiedzenia Sejmu sporządza się sprawozdanie stenograficzne, którego załącznikiem 

są m.in. imienne wykazy wyników głosowań (art. 176 ust. 1 i 2 r.s.).  

Jak już wyżej wskazywano, przebiegiem całego głosowania kieruje prowadzący 

obrady Marszałek Sejmu. Regulamin Sejmu w art. 50 przyznaje Marszałkowi Sejmu 

kompetencje pozwalające mu czynnie oddziaływać na przebieg całego głosowania18, 

natomiast w art. 188 reguluje kwestie dotyczące ustalonej procedury głosowania. 

Do elementu procedury głosowania, zgodnie z art. 188 ust. 5 zd. 1 Regulaminu Sejmu, 

należy zaliczyć czynność ogłaszania wyników głosowania. Ogłoszenie wyników 

głosowania przez Marszałka Sejmu należy uznać za istotny element zasady jawności 

głosowania, a także za źródło wiedzy co do tego, jakie wyniki zapadły w danym 

głosowaniu.  

Marszałek Sejmu na podstawie art. 188 ust. 5 zd. 1 Regulaminu Sejmu ogłasza 

wyniki głosowania poselskiego. Niemniej podkreśla się, że dotyczy to wyłącznie 

głosowań, które się w pełni odbyły i nie zostały przez Marszałka Sejmu przerwane19.  
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18 Na podstawie art. 50 Regulaminu Sejmu, Marszałek Sejmu jest uprawniony w szczególności do: 
ustalania porządku głosowania projektów uchwał i poprawek do nich (art. 50 ust. 2), odmowy z własnej 
inicjatywy poddania pod głosowanie poprawki, która uprzednio nie była przedłożona komisji w formie 
pisemnej (art. 50 ust. 3), czy także odroczyć głosowanie nad całością projektu ustawy na czas potrzebny 
do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy 
poszczególnymi przepisami (art. 50 ust. 3).  
19 M. Szydło, Opinia prawna na temat niektórych aspektów głosowania posłów podczas posiedzenia 
Sejmu RP, BAS-WAP-98/19 (opinia niepublikowana). 


