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Celem zajęć z przedmiotu Prawo wyborcze jest przedstawienie w sposób interdyscyplinarny 
instytucji prawa wyborczego tworzących ustrój państwa. W ramach prowadzonych zajęć 
studenci poznają m. in. organizację, kompetencje i wzajemne relacje poszczególnych 
organów wyborczych oraz istotę i gwarancje podstawowych instytucji polskiego prawa 
wyborczego. Zadaniem zajęć jest umożliwienie studentom dostrzeżenia związków pomiędzy 
obecnie obowiązującymi instytucjami prawa z różnych jego dyscyplin, dzięki czemu uzyskają 
odpowiednie dla prawnika umiejętności, kompetencje społeczne i wiedzę. Zajęcia dadzą 
studentom sposobność pełniejszego zrozumienia istoty współczesnego państwa i prawa. 
Celem zajęć jest też wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnej pracy 
intelektualnej, a także potrzebnej w pracy prawnika systematyczności, rzetelności 
i spolegliwości. 

Wymagania wstępne:  
 

Znajomość prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa publicznego, prawa 
karnego, prawa i postępowania cywilnego. 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Kategoria L.p. Opis efektu 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

wiedza 

01 Student ma pogłębioną wiedzę o administracji wyborczej.  

02 Student zna podstawowe pojęcia i zasady prawa wyborczego.  

03 Student ma pogłębioną wiedzę na temat przygotowania, 
przeprowadzenia, ustalenia wyników i weryfikacji wyborów. 

 

umiejętności 

04 Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać etapy 
procesu wyborczego. 

 

05 Student potrafi korzystać z podmiotowych praw wyborczych. 
 

 

06 Student potrafi wykonywać obowiązki członka obwodowej komisji 
wyborczej. 

 

kompetencje społeczne 

07 Student staje się świadomym uczestnikiem procesu wyborczego.  

08 Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 
w przeprowadzaniu kampanii wyborczej i wyborów. 

 

09 Student propaguje wiedzę o demokracji i wyborach w środowisku, 
z którego pochodzi. 

 

 



TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć: wykład 

L.p. Treści semestr 
liczba 
godzin 

1. Pojęcie wyborów, prawa wyborczego w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym.  1 

2. Funkcje wyborów.  1 

3. Czynne i bierne prawo wyborcze.  2 

4. Administracja wyborcza.  2 

5. Zasady prawa wyborczego i ich gwarancje.  3 

6. Prawna regulacja organizacji i przebiegu głosowania.  2 

7. Prawne aspekty ustalania wyników głosowania i wyników wyborów.  1 

8. Weryfikacja wyborów.  2 

9. Czyny zabronione przeciwko wyborom.  1 

Forma zajęć: np.: ćwiczenia 

    

    

 
Metody kształcenia: 

 

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się  

 Nr efektu uczenia 
się z sylabusa 

Egzamin pisemny                                                                                                          01, 02, 03 
 
 
Zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację)                                04, 05, 06, 07, 08, 09 

Forma i warunki 
zaliczenia 

 

Egzamin pisemny w formie testu polegającego na odpowiedzi na pytania z zakresu treści 
problemowych wykładu. Czas trwania egzaminu 45 minut. 
Każde pytanie oceniane jest jednym punktem. 
10 punktów – poprawne odpowiedzi na wszystkie zadane pytania i brak błędów 
merytorycznych. 
9 punktów – jeden błąd merytoryczny. 
8 punktów – dwa błędy merytoryczne. 
7 punktów – trzy błędy merytoryczne. 
6 punktów – cztery błędy merytoryczne. 
5 punktów – pięć błędów merytorycznych. 
0-4 – niedostateczny,  
5 – dostateczny, 
6 – dostateczny plus, 
7,8 – dobry, 
9 – dobry  plus, 
10 – bardzo dobry. 
 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Ocena uzyskana z egzaminu jest oceną z przedmiotu w zakresie wykładu. 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  

Semestr Przedmiot / forma  Rodzaj zaliczenia 
Metoda 

obliczania oceny 
Waga do średniej 

10 Prawo wyborcze  Ważona  

10 Prawo wyborcze  Zaliczenie z 
oceną 

 1,00 

Literatura podstawowa  

 Chmaj M., Skrzydło W. (2015), System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. 

 Czaplicki K. W., Dauter B., Jaworski S. J., Kisielewicz A., Rymarz F., Zbieranek J. (2018), 
Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa.  
 
Zych R. (2016), Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym, 
Toruń. 



 

Literatura 
uzupełniająca 

 

  
Zych R. (2020), Nowelizacja z 2018 r. (art. 52 §2a kodeksu wyborczego) na tle rozważań o 
gwarancjach realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne. Aspekty 
praktyczne), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” nr 3. 
 
Zych R. (2017), Nowelizacje polskich regulacji prawnych odnoszących się do elekcji (wybrane 
przykłady z lat 2003-2015), [w:] Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, 
Warszawa, s. 200-212. 
 
Sokala A., Michalak B., Uziębło P. (2013), Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz 
systemów wyborczych, Warszawa. 
 
Zych R, Kowalczyk T. (2012), Pozbawienie praw publicznych jako środek karny w aspekcie 
realizacji praw wyborczych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 2 (10), s. 105-122. 
 
Zych R. (2011), Protesty wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu RP, [w:] Pakuła J., Pikulik A., 
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere, Toruń, s. 129-143. 
 
Zych R., (2011), Problem odpowiedzialności prawnej za obietnice wyborcze, „Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego”, nr 1 95), Toruń, s. 127-142. 

 

  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

  
Liczba godzin 

 

Zajęcia dydaktyczne 15 

Udział w egzaminie/zaliczeniu 5 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / 
itp. 

0 

Przygotowanie się do egzaminu 
/ zaliczenia 

10 

Łączny nakład pracy studenta w 
godz.  

55 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


