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powinno się to stać niezwłocznie po upływie 90 dni od dnia zakończenia sta-
nu nadzwyczajnego32. Wydaje się, iż kierując się zasadami wyrażonymi w art. 
228 ust. 5 Konstytucji można rozważyć ewentualność przyśpieszenia tej decyzji, 
tak aby z chwilą upływu 90. dnia od daty zakończenia stanu nadzwyczajnego 
wszcząć już kolejne czynności wyborcze. Wymagałoby to podjęcia stosownej 
decyzji, w czasie gdy stan nadzwyczajny jest już zakończony, ale jeszcze przed 
upływem 90 dni od jego zakończenia, i to w taki sposób, aby nowy kalendarz 
wyborczy zaczynał biec z chwilą upływu tego terminu.

Analiza problemów związanych z przeprowadzaniem procedur wyborczych 
po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego prowadzi do wniosku, iż nieprecyzyj-
ne przepisy dotyczące stanów nadzwyczajnych mogą budzić wiele wątpliwości 
w praktyce. Z drugiej jednak strony należy chyba uznać, iż wobec wielości moż-
liwych, nie zawsze dających się przewidzieć, okoliczności stosowania tych prze-
pisów, najwłaściwsze rozwiązania mogą powstać tylko w praktyce.
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The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 introduced to the Polish po-
litical system a ban on holding elections and a nationwide referendum in a period when 
extraordinary measures are introduced, as well as within the period of 90 days following 
their termination. Such solution is widely accepted in the literature. However, the way it 
is regulated raises some doubts. The Author attempts to solve some problems concerning 
the constitutional ban, such as: to clarify the wording used by the legislator – “elections 
cannot be held”, to explain whether “ordering the elections” means the first step in their 
“conduct” or maybe “the conduct of elections” is the process following their ordering, to 
explain whether  stopping the election process, which was running before the introduc-
tion of extraordinary measures means the “suspension” of electoral activities in order to 
continue them in future or it means the “cancellation” of existing activities and the need to 
start the procedure from the very beginning.

32  Piszą oni wyłącznie o wyborach prezydenta RP i o stanie klęski żywiołowej, zob. K. Skotnicki, 
Opinia na temat skutków..., s. 39; A. Szmyt, Opinia na temat.., s. 45.


