
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r. Druk nr 901 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ, 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 11 czerwca 2015 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 3, 6, 7, 16, 17, 22, 23, 29, 33, 

34, 36, 37, 38, 40, 46 i 49. 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 

 Ustawodawczej Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

 (-) Piotr Zientarski (-) Michał Seweryński 
   

 

Przewodniczący Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

(-) Janusz Sepioł 
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michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy 

 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 1, 11 i 44 należy głosować łącznie.  

 

1)  w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 8 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Dokumenty z wyborów są przekazywane do archiwów 

państwowych, gdzie są przechowywane przez okres co najmniej 

5 lat i mogą być udostępniane.”;”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

2)  w art. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 14 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Obwody głosowania, o których mowa w § 1, tworzy, 

w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zagranicznych, 

po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określając ich 

liczbę oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

W rozporządzeniu tym wskazuje się ponadto co najmniej jedną 

obwodową komisję wyborczą na obszarze właściwości terytorialnej 

każdego konsula właściwą dla celów głosowania korespondencyjnego. 

Minister właściwy do spraw zagranicznych przed każdymi wyborami 

weryfikuje liczbę obwodowych komisji wyborczych w taki sposób, że 

tworzy dodatkowe obwodowe komisje wyborcze z taką samą siedzibą, 

jeżeli w poprzednich wyborach w danej obwodowej komisji wyborczej 

głosowało więcej niż 1 000 wyborców.”;”, 

b) skreśla się pkt 2; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 
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Uwaga: 

Poprawki nr 3 i 46 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 4, 5, 45 

i 47. 

3)  w art. 1: 

a) skreśla się pkt 3, 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a) w dziale I tytuł rozdziału 5a otrzymuje brzmienie: 

„Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom”; 

5b) po art. 37c dodaje się art. 37d w brzmieniu: 

„Art. 37d. § 1. Wójt, najpóźniej w 21 dniu przed dniem 

wyborów, przekazuje wyborcom w stałych obwodach głosowania, 

w formie druku bezadresowego umieszczanego w oddawczych 

skrzynkach pocztowych, informację o terminie wyborów, 

godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach 

ważności głosu w danych wyborach oraz o możliwości 

głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.  

§ 2. Działania informacyjne, o których mowa w § 1, gmina 

wykonuje jako zadanie zlecone. 

§ 3. Wzór informacji, o której mowa w § 1, w odniesieniu do 

danych wyborów określa Państwowa Komisja Wyborcza.”;”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 47 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 5 i 45. 

 

4)  w art. 1: 

a) skreśla się pkt 3, 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a) w dziale I tytuł rozdziału 5a otrzymuje brzmienie: 

Poprawka 

KSTAP, 

KU, 
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„Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom”; 

5b) po art. 37c dodaje się art. 37d w brzmieniu: 

„Art. 37d. § 1. Wójt, najpóźniej w 21 dniu przed dniem 

wyborów, przekazuje wyborcom w stałych obwodach głosowania, 

w formie druku bezadresowego umieszczanego w oddawczych 

skrzynkach pocztowych, informację o sposobie głosowania oraz 

warunkach ważności głosu w danych wyborach. 

§ 2. Działania informacyjne, o których mowa w § 1, gmina 

wykonuje jako zadanie zlecone. 

§ 3. Wzór informacji, o której mowa w § 1, w odniesieniu do 

danych wyborów określa Państwowa Komisja Wyborcza.”;”; 

5)  w art. 1 w pkt 3, w art. 16a § 1 wyrazy „ Wójt, najpóźniej w 21 dniu 

przed dniem wyborów” zastępuje się wyrazami „Wójt między 14 

a 7 dniem przed dniem wyborów”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 7 należy głosować łącznie. 

 

6)  w art. 1 w pkt 4, § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po 

zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, 

w drodze rozporządzenia: 

1) wzór spisu wyborców, o którym mowa w § 1, oraz sposób 

jego sporządzania i aktualizacji, 

2) wzór zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do spisu 

wyborców w innym obwodzie głosowania oraz sposób 

powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców 

osobach stale zamieszkałych w kraju, 

3) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób 

wydawania i ewidencjonowania tych zaświadczeń  

– mając na względzie konieczność zapewnienia możliwości 

Poprawka 

KSTAP, 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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weryfikacji danych zawartych w spisie wyborców, bezpieczeństwa 

wprowadzania i przetwarzania tych danych, ich przekazywania 

i odbioru, zabezpieczenia zaświadczenia przed sfałszowaniem 

oraz zasadę, zgodnie z którą można być wpisanym tylko do 

jednego spisu wyborców.”; 

7)  w art. 1 w pkt 5, § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Minister właściwy do spraw zagranicznych, po 

zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, 

w drodze rozporządzenia: 

1) wzór spisu wyborców, o którym mowa w § 1, oraz sposób 

jego sporządzania i aktualizacji, 

2) wzór zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do spisu 

wyborców w innym obwodzie głosowania oraz sposób 

powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców 

osobach stale zamieszkałych w kraju, 

3) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób 

wydawania i ewidencjonowania tych zaświadczeń  

– mając na względzie konieczność zapewnienia możliwości 

weryfikacji danych zawartych w spisie wyborców, bezpieczeństwa 

wprowadzania i przetwarzania tych danych, ich przekazywania 

i odbioru, zabezpieczenia zaświadczenia przed sfałszowaniem 

oraz zasadę, zgodnie z którą można być wpisanym tylko do 

jednego spisu wyborców.”; 

Poprawka 

KSTAP, 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

8)  w art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) w art. 40: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Na karcie do głosowania zamieszcza się czytelną informację 

o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Karta do głosowania jest pojedynczą kartą zadrukowaną 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 
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tylko po jednej stronie opatrzoną pieczęcią obwodowej komisji 

wyborczej, a ponadto hologramem umieszczanym na karcie podczas 

wydawania jej wyborcy przez komisję. Wielkość i rodzaj czcionek oraz 

wielkość kratek przeznaczonych na postawienie znaku „x” powinny być 

jednakowe dla oznaczeń wszystkich list oraz imion i nazwisk 

kandydatów.”, 

c) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Na karcie do głosowania oznacza się miejsce na 

umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej i hologramu 

o którym mowa w § 3 oraz drukuje się, w przypadku wyborów: 

1) Prezydenta Rzeczypospolitej – odcisk pieczęci 

Państwowej Komisji Wyborczej; 

2) do Sejmu, do Senatu i do Parlamentu Europejskiego – 

odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej; 

3) do rad i wyborów wójta – odcisk pieczęci terytorialnej 

komisji wyborczej.”;”; 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 9 spowoduje konieczność odpowiedniej 

modyfikacji poprawki nr 8. 

 

9)  w art. 1: 

a) w pkt 6 w lit. a, w § 3 wyraz „kratek” zastępuje się wyrazem 

„kółek”, 

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) art. 41 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 41. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych 

numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych 

dopisków poza kółkiem nie wpływa na ważność oddanego na niej 

głosu.”;”, 

c) po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu: 

„26a) art. 227 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka 

mniejszości KPCPP 
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„Art. 227. § 1. Wyborca głosuje tylko na jedną listę 

kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie 

przecinające się linie w obrębie kółka) w kółku z lewej strony 

obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co 

wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. 

§ 2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do 

głosowania postawiono znak "x" w kółku z lewej strony obok 

nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 

kandydatów albo nie postawiono tego znaku w kółku z lewej 

strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list, 

z zastrzeżeniem § 4. 

§ 3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do 

głosowania znak "x" postawiono w kółku z lewej strony wyłącznie 

obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów, 

której rejestracja została unieważniona. 

§ 4. Jeżeli na karcie do głosowania znak "x" postawiono 

w kółku z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata 

z jednej tylko listy kandydatów, a nazwisko tego kandydata 

zostało z tej listy skreślone, to głos taki uznaje się za ważny 

i oddany na tę listę. 

§ 5. Jeżeli na karcie do głosowania znak "x" postawiono 

w kółku z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby 

kandydatów z tej samej listy kandydatów, to głos taki uważa się za 

głos ważnie oddany na wskazaną listę kandydatów z przyznaniem 

pierwszeństwa do uzyskania mandatu kandydatowi na posła, 

którego nazwisko na tej liście umieszczone jest w pierwszej 

kolejności.”;”, 

d) po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu: 

„28a) art. 268 i art. 269 otrzymują brzmienie: 

„Art. 268. § 1. Wyborca głosuje na określonego kandydata, 

stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie przecinające się 

linie w obrębie kółka) z lewej strony obok jego nazwiska. 

§ 2. Jeżeli zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, 
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wyborca głosuje na tego kandydata, stawiając znak "x" w kółku 

oznaczonym słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska 

kandydata. Postawienie znaku "x" w kółku oznaczonym słowem 

"NIE" z lewej strony obok nazwiska tego kandydata oznacza, że 

jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata. 

Art. 269. § 1. Jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono 

znaku "x" w kółku z lewej strony obok nazwiska któregokolwiek 

z kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem 

nieważnym. 

§ 2. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" 

w kółku z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby 

kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem 

nieważnym. 

§ 3. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" 

w kółku z lewej strony wyłącznie przy nazwisku kandydata, 

którego nazwisko zostało skreślone, to taką kartę uznaje się za 

kartę ważną z głosem nieważnym. 

§ 4. Jeżeli w sytuacji, gdy zostanie zarejestrowany tylko 

jeden kandydat, nie postawiono znaku "x" w żadnym kółku albo 

postawiono znaki "x" w obu kółkach, to taką kartę uznaje się za 

kartę ważną z głosem nieważnym.”;”, 

e) po pkt 29 dodaje się pkt 29a i 29b w brzmieniu: 

„29a) w art. 308 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Nazwisko i imię (imiona) kandydata jest poprzedzone z 

lewej strony kółkiem przeznaczonym na postanowienie znaku "x" 

oznaczającego głos oddany na danego kandydata.”; 

29b) art. 311 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 311. Wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, 

którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez 

postawienie w kółku z lewej strony obok jego nazwiska znaku "x" 

(dwóch przecinających się linii w obrębie kółka).”;”, 

f) po pkt 31 dodaje się pkt 31a i 31b w brzmieniu: 

„31a) w art. 438 § 2 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 2. Nazwisko i imię (imiona) kandydata jest poprzedzone 

z lewej strony kółkiem przeznaczonym na postawienie znaku "x" 

oznaczającego głos oddany na danego kandydata.”; 

31b) art. 439 i 440 otrzymują brzmienie: 

„Art. 439. § 1. W wyborach radnych w gminie niebędącej 

miastem na prawach powiatu wyborca głosuje na określonego 

kandydata, stawiając znak "x" (dwie przecinające się linie 

w obrębie kółka) w kółku z lewej strony obok nazwiska tego 

kandydata. 

§ 2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do 

głosowania postawiono znak "x" w kółku z lewej strony obok 

nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie postawiono znaku 

"x" w kółku z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata. 

Głos jest również nieważny, jeżeli znak "x" postawiono w kółku 

wyłącznie przy nazwisku kandydata w sytuacji określonej 

w art. 437 § 2. 

Art. 440 § 1. W wyborach radnych w mieście na prawach 

powiatu wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, 

stawiając znak "x" w kółku z lewej strony obok nazwiska jednego 

z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do 

uzyskania mandatu. 

§ 2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do 

głosowania postawiono znak "x" w kółku z lewej strony obok 

nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list lub 

nie postawiono tego znaku w kółku z lewej strony obok nazwiska 

żadnego kandydata z którejkolwiek z list. 

§ 3. Jeżeli znak "x" postawiono w kółku z lewej strony 

wyłącznie przy nazwisku kandydata z jednej tylko listy w sytuacji 

określonej w art. 437 § 2, głos taki uznaje się za ważny i oddany 

na tę listę. 

§ 4. Jeżeli znak "x" postawiono w kółku z lewej strony obok 

nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów, ale z tej samej 

listy, głos uznaje się za ważny i oddany na wskazaną listę 
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z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu temu 

kandydatowi, przy którego nazwisku znak "x" jest umieszczony 

w pierwszej kolejności.”;”, 

g) po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu: 

33a) art. 486 i art. 487 otrzymują brzmienie: 

„Art. 486. § 1. Wyborca głosuje, stawiając znak "x" (dwie 

przecinające się linie w obrębie kółka) w kółku z lewej strony 

obok nazwiska jednego z kandydatów. 

§ 2. Jeżeli znak "x" postawiono w kółku z lewej strony obok 

nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo nie postawiono tego 

znaku obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za 

nieważny. 

Art. 487. § 1. W przypadku głosowania na jednego 

kandydata wyborca głosuje na kandydata, stawiając znak "x" 

w kółku oznaczonym słowem "TAK" z lewej strony obok 

nazwiska kandydata. 

§ 2. Postawienie znaku "x" w kółku oznaczonym słowem 

"NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to 

głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na wójta.”;”; 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawek nr 14, 16, 17 

i 48. 

 

10)  w art. 1: 

a) w pkt 6 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) po § 5 dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. Wyborca wrzuca kartę do głosowania do urny 

wyborczej w kopercie na kartę do głosowania, o której mowa 

w art. 52 § 7.”, 

b) w pkt 8, w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach 

„w art. 42”dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 
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lit. b i dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa 

komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym 

zamyka się urnę wyborczą i opieczętowuje ją pieczęcią 

komisji oraz sprawdza, czy na miejscu znajduje się spis 

wyborców i potrzebna liczba kart do głosowania właściwych 

dla przeprowadzanych wyborów i kopert, jak również czy w 

lokalu wyborczym znajduje się odpowiednia liczba łatwo 

dostępnych miejsc zapewniających tajność głosowania.”;”, 

c) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) w art. 44 § 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„§ 2. Urna, o której mowa w § 1, jest urną pomocniczą 

przeznaczoną wyłącznie do wrzucania kopert z kartami do 

głosowania przez wyborców w obwodach głosowania w zakładach 

opieki zdrowotnej i w domach pomocy społecznej. 

§ 3. W przypadku wyrażenia przez wyborcę woli 

skorzystania z urny pomocniczej wrzucenie do niej koperty z kartą 

do głosowania wymaga obecności przy tej czynności co najmniej 

dwóch osób wchodzących w skład obwodowej komisji wyborczej, 

zgłoszonych przez różne komitety wyborcze.”;”, 

d) po pkt 8a dodaje się pkt 8b w brzmieniu: 

„8b) w art. 47: 

a) w § 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) liczbę niewykorzystanych kart do głosowania oraz 

kopert i umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz 

oddaje je na przechowanie przewodniczącemu komisji,”, 

b) w § 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) liczbę kart i kopert wydanych – na podstawie podpisów 

osób w spisie wyborców.”;”, 

e) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) w art. 52: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 2. Po dokonaniu czynności, o której mowa w § 1, 

wyborca otrzymuje od komisji kartę do głosowania właściwą 

dla przeprowadzanych wyborów, opatrzoną jej pieczęcią oraz 

kopertę, o której mowa w § 7. Wyborca potwierdza 

otrzymanie karty do głosowania i koperty własnym podpisem 

w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.”, 

b) w § 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Wyborca głosujący za granicą otrzymuje kartę do 

głosowania i kopertę wyłącznie po okazaniu obwodowej 

komisji wyborczej ważnego polskiego paszportu lub 

w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego 

obywatelem polskim innego ważnego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość.”,  

c) § 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„§ 5. Po otrzymaniu karty do głosowania i koperty 

wyborca udaje się do miejsca w lokalu wyborczym 

zapewniającego tajność głosowania. 

§ 6. Wyborca wrzuca kartę do głosowania w kopercie 

do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu 

lokalu wyborczego.”, 

d) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Oddanie głosu następuje przez wrzucenie do urny 

karty do głosowania w białej kopercie zaopatrzonej w odcisk 

pieczęci obwodowej komisji wyborczej. Wyborca otrzymuje 

taką kopertę wraz z kartą lub kartami do głosowania; każdy 

wyborca otrzymuje tylko jedną kopertę bez względu na liczbę 

kart do głosowania.”, 

e) po § 7 dodaje się § 8-10 w brzmieniu: 

§ 8. Głos oddany na ważnej karcie do głosowania 

niewłożonej do koperty, o której mowa w § 1, jest nieważny.  

§ 9. Jeżeli w jednej kopercie wrzucono do urny dwie lub 

więcej ważnych kart do głosowania tego samego rodzaju, 

głosy oddane za pomocą tych kart są nieważne. 
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§ 10. Przy liczeniu głosów nie bierze się pod uwagę 

dopisków na kopercie. Jeżeli jednak dopiski te polegają na 

przekreśleniu lub zniekształceniu obrazu odcisku pieczęci 

obwodowej komisji wyborczej, karty wrzucone do urny 

w takiej kopercie traktuje się tak samo jak karty wrzucone 

poza kopertą.”;”, 

f) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 

„14a) w art. 59 § 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„§ 4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do 

głosowania i koperty własnym czytelnym podpisem w rubryce 

spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do 

głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do 

głosowania. 

§ 5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte 

lub wygasło obwodowa komisja wyborcza odmawia wydania 

pełnomocnikowi karty do głosowania oraz koperty i zatrzymuje 

akt pełnomocnictwa do głosowania.”;”, 

g) w pkt 15 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 69” 

dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje 

się lit. b w brzmieniu: 

„b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Warunki ważności głosu określają art. 52 § 7-10 

i przepisy szczególne kodeksu.”,”, 

h) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

„15a) w art. 70 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie 

spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz 

liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania oraz 

koperty.”;”, 

i) w pkt 17 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „§ 2 otrzymuje 

brzmienie” zastępuje się wyrazami „§ 2 i 3 otrzymują brzmienie” 

oraz dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3.W protokole wymienia się ponadto liczby, o których 
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mowa w art. 70 § 3 i art. 71 § 1, liczbę otrzymanych i kopert, 

liczbę wydanych oraz liczbę pozostałych kopert, a także liczbę 

wyborców głosujących przez pełnomocnika.”;”, 

j) po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu: 

„23a) w art. 167 w § 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) dostarczenie kopert, o których mowa w art. 52 § 7, 

właściwym komisjom wyborczym;”;”, 

k) w pkt 27 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 228 

w § 1” dodaje się dwukropek pozostałą treść oznacza się jako lit. c 

oraz dodaje się lit. a i b w brzmieniu: 

„a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wyborców, którym wydano karty do głosowania 

i koperty;”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) kopert wyjętych z urny, w tym: 

a) kopert właściwych, 

b) kopert niewłaściwych;”;”, 

l) w pkt 29, w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 270 

w § 1” dodaje się dwukropek pozostałą treść oznacza się jako lit. c 

oraz dodaje się lit. a i b w brzmieniu: 

„a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wyborców, którym wydano karty do głosowania 

i koperty;”, 

b) po pkt 3 dodaje pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) kopert wyjętych z urny, w tym: 

a) kopert właściwych, 

b) kopert niewłaściwych;”;”, 

m)  w pkt 30 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 357 w 

§ 2” dodaje się dwukropek pozostałą treść oznacza się jako lit. c oraz 

dodaje się lit. a i b w brzmieniu: 

„a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wyborców, którym wydano karty do głosowania 

i koperty;”, 
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b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) kopert wyjętych z urny, w tym: 

a) kopert właściwych, 

b) kopert niewłaściwych;”;”, 

n) w pkt 31 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 360 

w § 2” dodaje się dwukropek pozostałą treść oznacza się jako lit. c 

oraz dodaje się lit. a i b w brzmieniu: 

„a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wyborców, którym wydano karty do głosowania 

i koperty;”, 

b) po pkt 3 dodaje pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) kopert wyjętych z urny, w tym: 

a) kopert właściwych, 

b) kopert niewłaściwych;”;”, 

o) w pkt 32 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 442 w 

§ 2” dodaje się dwukropek pozostałą treść oznacza się jako lit. c oraz 

dodaje się lit. a i b w brzmieniu: 

„a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wyborców, którym wydano karty do głosowania 

i koperty;”, 

b) po pkt 3 dodaje pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) kopert wyjętych z urny, w tym: 

a) kopert właściwych, 

b) kopert niewłaściwych;”;”, 

p) po pkt 33 dodaje się pkt 33a brzmieniu: 

„33a) w art. 488 w § 3: 

„a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wyborców, którym wydano karty do głosowania 

i koperty;”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) kopert wyjętych z urny, w tym: 

a) kopert właściwych, 

b) kopert niewłaściwych;”;”, 
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11)  w art. 1 w pkt 6 dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„ … ) po § 5 dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. Karty do głosowania są dokumentami z wyborów 

w rozumieniu art. 8 § 1 i są przechowywane przez okres 

5 lat.”;”, 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 12 wyklucza głosowanie poprawki nr 26. 

 

12)  w art.1:  

a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) w art. 42 uchyla się § 4;”, 

b) po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu: 

„18a) w art. 103 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Podczas wszystkich czynności obwodowej komisji 

wyborczej mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia 

wydanego zgodnie z przepisami kodeksu, mężowie zaufania.”;”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 13 wyklucza głosowanie poprawki nr 41 i 42. 

 

13)  w art. 1: 

a) w pkt 8 skreśla się § 6 i 7, 

b) skreśla się pkt 34 i 35; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 14 i 48 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 16 i 17. 

 

14)  w art. 1 skreśla się pkt 9; Poprawka sen. 

J. Rotnickiej 
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15)  w art. 1 w pkt 9, w art. 52 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach 

„w art. 52”dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b 

i dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Jeżeli otrzymującym kartę do głosowania, 

o której mowa w § 2, będący osobą niepełnosprawną 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych nie może w związku z tym potwierdzić 

otrzymania karty do głosowania, członek obwodowej komisji 

wyborczej wydający kartę do głosowania sam stwierdza fakt 

wydania oraz przyczynę braku podpisu osoby otrzymującej 

kartę.”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

16)  w art. 1: 

a) w pkt 9, § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Wyborca może wrzucić kartę lub karty do głosowania 

do urny wyborczej w kopercie na kartę lub karty do głosowania, 

zwanej dalej „kopertą na kartę do głosowania.”, 

b) w pkt 12 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 53g” 

dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b oraz 

dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) koperta na kartę do głosowania;”,”; 

Poprawka 

KSTAP, 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

17)  w art. 1 w pkt 9, § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Dostępność kopert na karty do głosowania w lokalu 

wyborczym zapewnia: 

1) na obszarze kraju – wójt w ramach zadań zleconych gminie; 

2) za granicą – konsul; 

Poprawka 

KSTAP, 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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3) na polskim statku morskim – kapitan statku.”; 

18)  w art. 1: 

a) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) w art. w art. 53e: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Obwodowa komisja wyborcza umieszcza na 

kartach do głosowania przeznaczonych do sporządzenia 

pakietów wyborczych odcisk pieczęci właściwej obwodowej 

komisji wyborczej, przygotowuje pakiet wyborczy, o którym 

mowa w art. 53g § 1 oraz umieszcza go w kopercie na pakiet 

wyborczy. W celu realizacji zadań, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, komisji udostępnia się pieczęć, którą po ich 

wykonaniu komisja oddaje w depozyt wójtowi.”, 

b) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Pakiety wyborcze niedoręczone lub nieodebrane 

osobiście w trybie określonym w § 4-8 są przekazywane 

obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. 

Jeżeli przekazanie pakietów wyborczych obwodowej komisji 

wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe 

pakiety takie przekazywane są właściwemu dyrektorowi 

delegatury Krajowego Biura Wyborczego.”; 

b) w art. 1 w pkt 24 po lit. c dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji 

wyborczej zwołuje wójt na dzień przypadający w ciągu 3 dni 

od dnia powołania komisji.”;”, 

c) w art. 1 po pkt 26 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 185 w pkt 4 kropkę zastępuję się średnikiem i dodaje się pkt 

5 w brzmieniu: 

„5) przygotowanie pakietu wyborczego, o którym mowa w art. 53g 

§ 1.”;”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 
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19)  w art. 1: 

a) po pkt 10 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 53e § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Jeżeli odbierający będący osobą niepełnosprawną 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, nie może w związku z tym potwierdzić 

odbioru, osoba doręczająca albo wydająca pakiet wyborczy sama 

stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego 

i przyczynę braku jego podpisu.”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

20)  w art. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: 

„12a) w art. 53h po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

„§ 5a. Odbiór od wyborcy głosującego korespondencyjnie 

koperty zwrotnej przez podmiot uprawniony do odbioru następuje 

za pisemnym pokwitowaniem odbioru. Wyborca otrzymuje kopię 

pokwitowania odbioru”;”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 21 i 43 należy głosować łącznie.  

 

21)  w art. 1 w pkt 13 po wyrazach „art. 53j” dodaje się dwukropek, 

pozostałą teść oznacza się jako lit. b oraz dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) tryb odbierania i przechowywania kopert zwrotnych od 

wyborców oraz dostarczania ich do obwodowych 

komisji wyborczych,”,”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 
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Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 22 wyklucza głosowanie poprawki nr 24. 

22)  w art. 1 w pkt 15, w § 3a wyrazy „wykonują wspólnie wszyscy obecni 

członkowie komisji” zastępuje się wyrazami „wykonywane są wspólnie 

przez członków komisji w obecności co najmniej połowy jej składu, 

w tym przewodniczącego lub jego zastępcy”; 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

23)  w art. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

„15a) w art. 70 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania 

przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zapieczętowuje 

otwór urny wyborczej.”;”; 

Poprawka 

KSTAP, 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

24)  w art. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) w art. 71: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą 

czynności, o których mowa w art. 70, przewodniczący 

komisji otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy 

wyjęte z urny karty do głosowania i ustala liczbę kart 

ważnych i liczbę kart nieważnych.”, 

b) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu: 

„§ 1a. Liczenie wyjętych z urny kart do głosowania 

odbywa się w taki sposób, że przewodniczący komisji 

w obecności członków komisji w liczbie stanowiącej co 

najmniej 2/3 jej pełnego składu wyjmuje z niej kartę lub 

kolejno pojedyncze karty do głosowania, pokazuje każdą 

kartę wszystkim obecnym i głośno oznajmia, czy dana karta 

jest ważna, czy dany głos jest ważny i na kogo został oddany, 

z uwzględnieniem § 1b. Każdy z obecnych członków komisji 

Poprawka 

KPCPP 
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samodzielnie odnotowuje treść oznajmienia 

przewodniczącego komisji; w każdej chwili może żądać karty 

do głosowania do swoich rąk w celu sprawdzenia. 

§ 1b. W przypadku wyborów, w których głosuje się za 

pomocą karty, o której mowa w art. 40 § 3 przewodniczący 

komisji oznajmia, na którego kandydata został oddany 

poszczególny ważny głos. W przypadku wyborów, w których 

głosuje się za pomocą karty, o której mowa w art. 40 § 3a 

przewodniczący komisji oznajmia, na którą listę i na którego 

kandydata został oddany poszczególny ważny głos.”;”; 

25)  w art. 1 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

„16a) po art. 74 dodaje się art. 74a w brzmieniu: 

„Art. 74a. § 1. Po sporządzeniu protokołu głosowania 

obwodowa komisja wyborcza składa do opakowań zbiorczych 

osobno ważne, nieważne i niewydane karty do głosowania. Po 

dokładnym zamknięciu opakowanie zbiorcze zapieczętowuje się, 

przy użyciu pieczęci komisji w sposób uniemożliwiający jego 

otwarcie bez naruszenia odcisku pieczęci.  

§ 2. Zabezpieczone opakowania zbiorcze, o których mowa 

w § 1, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje 

komisarzowi wyborczemu. 

§ 3. Otwarcie opakowania zbiorczego i wyjęcie z niego kart 

do głosowania może nastąpić jedynie w przypadku, gdy jest to 

konieczne w związku ze stosowaniem niniejszego kodeksu lub 

innej ustawy, a o otwarciu postanowił właściwy organ wyborczy, 

sąd lub prokurator. Z czynności otwarcia opakowania zbiorczego 

i wyjęcia i wyjęcia z niego kart do głosowania sporządza się 

protokół, w którym wymienia się datę, miejsce i podstawę tej 

czynności oraz osoby biorące w niej udział; osoby te podpisują 

protokół.”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 
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26)  w art. 1 po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu: 

„18a) w art. 103 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Podczas wszystkich czynności obwodowej komisji 

wyborczej mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia 

wydanego zgodnie z przepisami kodeksu, mężowie zaufania.”;”; 

Poprawka 

KPCPP 

27)  w art. 1 po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu: 

„18a) w art. 153 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Członkowie komisji wyborczych oraz pełnomocnicy do 

spraw wyborów – urzędnicy wyborczy nie mogą prowadzić 

agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów lub list 

kandydatów.”;”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

28)  w art. 1 po pkt 18 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 155 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Do osób powołanych w skład inspekcji stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 153 § 3 oraz art. 154 § 1 i 4–6.”;”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

29)  w art. 1 w pkt 21, w art. 158a w § 3 wyrazy „Państwową Komisję 

Wyborczą” zastępuje się wyrazami „pozostałych członków Państwowej 

Komisji Wyborczej”; 

Poprawka 

KSTAP, 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

30)  w art. 1 w pkt 21 po wyrazach „art. 160 § 1” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako lit. b oraz dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) sprawdzenie kart do głosowania z wyborów w celu 

wykluczenia podejrzenia nieprawidłowości z przebiegu 

wyborów;”,”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 
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31)  w art. 1 po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu: 

„23a) po art. 161 dodaje się art. 161a w brzmieniu: 

„Art. 161a § 1. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo 

wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na uchwałę Państwowej 

Komisji Wyborczej w sprawach, o których mowa w art. 161 § 1. 

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia uchwały. 

§ 2. Sąd Najwyższy na wniosek pełnomocnika wyborczego 

wnoszącego skargę może wstrzymać wykonanie uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej, w zakresie której dotyczy skarga.  

§ 3. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę w postępowaniu 

nieprocesowym w terminie 7 dni; uczestnikami postępowania są 

skarżący oraz Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 

albo jego zastępca. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie 

przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się 

pełnomocnikowi wyborczemu i Państwowej Komisji Wyborczej.  

§ 4. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę za zasadną, 

Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie ją uchyla albo 

zmienia w zakresie wskazanym w orzeczeniu.”;”; 

 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 32 wyklucza głosowanie poprawek nr 33 i 34. 

 

32)  w art. 1: 

a) pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

„24) w art. 182:  

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród 

wyborców, najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów, 

komisarz wyborczy, z zastrzeżeniem przepisów art. 183. 

§ 2. W skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 
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dla obwodu: 

1) do 2000 mieszkańców powołuje się od 7 do 9 osób, 

2) od 2001 do 3000 mieszkańców powołuje się od 9 do 11 osób 

– spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych 

lub upoważnione przez nich osoby: 

a) w liczbie nie mniejszej niż 5 – po jednej osobie 

zgłoszonej przez każdego z pełnomocników 

wyborczych reprezentujących komitety wyborcze 

utworzone przez partie polityczne, z których list 

wybrano w ostatnich wyborach do Sejmu największą 

liczbę posłów, nie mniejszą niż 15; jeżeli liczba takich 

komitetów wyborczych jest mniejsza niż 6, prawo 

wskazania dodatkowej osoby mają kolejno 

pełnomocnicy komitetów wyborczych utworzonych 

przez partie polityczne, z których list wybrano 

największą liczbę posłów; 

b) po jednej osobie zgłoszonej przez każdego 

z pełnomocników wyborczych reprezentujących 

pozostałe komitety wyborcze, z zastrzeżeniem § 2a.”, 

b) po § 2 dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Gdyby liczba członków komisji powołanych na 

podstawie § 2: 

1) okazała się mniejsza od dopuszczalnego minimalnego 

składu komisji – pozostałych kandydatów do składu 

komisji wyłania się w drodze publicznego losowania 

spośród osób zgłoszonych przez wszystkich 

pełnomocników wyborczych; każdy z nich może zgłosić 

do losowania tyle osób, ile brakuje do dopuszczalnego 

minimalnego składu komisji; 

2) miała przekraczać dopuszczalny skład komisji – 

kandydatów do składu komisji, w liczbie stanowiącej 

różnicę między liczbą maksymalnego dopuszczalnego 

składu komisji a liczbą członków powoływanych na 
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podstawie § 2 lit. a, wyłania się w drodze publicznego 

losowania spośród osób zgłoszonych przez 

pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 2 

lit. b; każdy z nich może zgłosić do losowania tylko 

jedną osobę. 

§ 2b. Losowanie, o którym mowa w § 2a, przeprowadza 

komisarz wyborczy.”,  

c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. W skład obwodowych komisji wyborczych 

w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki 

zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, 

aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich 

zakładów i aresztów powołuje się 6 osób spośród 

kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych 

lub upoważnione przez nich osoby.”, 

d) uchyla się § 4, 

d) w § 5 uchyla się zdanie pierwsze, 

e) uchyla się § 7 i 8, 

f) § 9 otrzymuje brzmieniu: 

„§ 9. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji 

wyborczej zwołuje komisarz wyborczy.”, 

g) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Państwowa Komisja Wyborcza określa sposób 

zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji 

wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania tych 

komisji, w tym tryb przeprowadzenia losowania, o którym 

mowa w § 2a.”;”, 

b) w pkt 26 po wyrazach „art. 184 w § 1” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje się lit. b 

w brzmieniu: 

„b)  uchyla się pkt 5;”; 

c) po pkt 29 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 283 § 5 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 5. W wyborach uzupełniających w sprawach dotyczących powołania 

składu obwodowych komisji przepisy art. 182 stosuje się 

odpowiednio.”;”; 

33)  w art. 1 w pkt 24 w lit. b, w § 2a wyrazy „jedną osobę wskazaną” 

zastępuje się wyrazami „po jednej osobie wskazanej”; 

Poprawka 

KSTAP, 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

34)  w art. 1 w pkt 24 w lit. b średnik na końcu zastępuje się przecinkiem 

oraz dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Kandydatami, o których mowa w § 2 oraz w § 3 

pkt 1, mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze 

wyborców danej gminy.”;”; 

Poprawka 

KSTAP, 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 35 wyklucza głosowanie poprawek nr 36 i 37. 

 

35)  w art. 1 pkt 25 nadać brzmienie: 

„25) art. 183 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 183. § 1. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach 

głosowania utworzonych za granicą powołują konsulowie spośród 

wyborców zamieszkałych na obszarze właściwości terytorialnej 

konsula. Przepisy art. 182 § 5–10 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach 

głosowania utworzonych za granicą powołuje się: 

1) od 4 do 10 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez 

pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich 

osoby; 

2) jedną osobę wskazaną przez konsula. 

§ 3. Pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego 

upoważniona ma prawo wyznaczyć po jednym kandydacie do 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 
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obwodowych komisji wyborczych. Jeżeli liczba członków komisji 

powołanych tą drogą okazała się mniejsza niż 10, pozostałych 

kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze publicznego 

losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich 

pełnomocników wyborczych; każdy z nich może zgłosić do 

losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 10.  

§ 4. Konsul może uzupełnić skład komisji powyżej 

dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji spośród 

wyborców zamieszkałych na obszarze właściwości terytorialnej 

konsula, jeżeli udział w wyborach zgłosiło ponad 2 000 

wyborców. Przepis art. 182 § 6 stosuje się odpowiednio. 

§ 5. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania 

utworzonych na polskich statkach morskich powołują spośród 

wyborców kapitanowie tych statków. Przepisy art. 182 § 3–10 

stosuje się odpowiednio. 

§ 6. Państwowa Komisja Wyborcza określa, po 

porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw 

zagranicznych, tryb i termin powołania komisji, o których mowa 

§ 1 i 5.”;”; 

36)  w art. 1 w pkt 25, w art. 183 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Konsul, jeżeli wymaga tego zachowanie sprawności 

przebiegu głosowania, może uzupełnić skład liczbowy obwodowej 

komisji wyborczej spośród wyborców zamieszkałych na obszarze 

właściwości terytorialnej konsula, z tym że liczba członków 

komisji nie może przekroczyć dopuszczalnego składu komisji, 

o którym mowa w § 2. Przepis art. 182 § 6 stosuje się 

odpowiednio.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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37)  w art. 1 w pkt 25, w art. 183 w § 4 wyrazy „art. 182 § 3–10” zastępuje 

się wyrazami „art. 182 § 3 i 5–10”; 

Poprawka 

KSTAP, 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 38 wyklucza głosowanie poprawki nr 39. 

 

38)  w art. 1 w pkt 26, pkt 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a) wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach przez osobę 

będącą w stosunku do członka komisji małżonkiem, 

wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego 

lub przysposobionego albo pozostającą z nim w stosunku 

przysposobienia;”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

39)  w art. 1 w pkt 26, pkt 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a) wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach przez osobę 

będącą w stosunku do członka komisji: małżonkiem, 

wstępnym, zstępnym, przysposobionym, rodzeństwem, 

małżonkiem zstępnego lub przysposobionego;”; 

Poprawka 

KSTAP 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 40 i 49 należy głosować łącznie.  

 

40)  w art. 1 po pkt 26 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

…) w art. 186 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego oraz Państwowej Komisji 

Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne, 

Poprawka 

mniejszości KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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jakim powinien odpowiadać lokal obwodowej komisji wyborczej, 

tak aby został dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, uwzględniając konieczność zróżnicowania 

tych warunków ze względu na rodzaj niepełnosprawności oraz 

potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa wyborcom 

niepełnosprawnym, w tym niewidomym i słabowidzącym.”; 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 41 wyklucza głosowanie poprawki nr 42. 

 

41)  w art. 1 skreśla się pkt 34 i 35; Poprawka 

senatorów: 

M. Seweryńskiego, 

B. Paszkowskiego 

42)  w art. 1 w pkt 34, w art. 504a wyrazy „podlega karze grzywny od 1 000 

do 10 000 złotych” zastępuje się wyrazami „podlega karze grzywny”; 

Poprawka  

KPCPP 

43)  w art. 2 dwukrotnie użyte wyrazy „art. 53j § 4” zastępuje się wyrazami 

„art. 53j § 1 i 4”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

44)  po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. Przepisy art. 8 § 1, art. 40 § 6 oraz art. 160 § 1 pkt 8a 

ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

mają zastosowanie do wyborów do organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast przeprowadzanych w w2014 r. oraz wyborów 

Prezydenta RP przeprowadzonych w 2015 r.”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

45)  art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 7 i 9, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 
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2) art. 1 pkt 1, 2, 24, 25, 34, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2016 r.”; 

46)  w art. 4 w pkt 1 wyrazy „pkt 3” zastępuje się wyrazami „pkt 5a, 5b”; Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

47)  w art. 4 w pkt 1 wyrazy „pkt 3” zastępuje się wyrazami „pkt 5a, 5b”; Poprawka 

KSTAP, 

KU 

48)  w art. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „i 9”; Poprawka sen. 

J. Rotnickiej 

49)  w art. 4 w pkt 2 wyrazy „art. 1 pkt 7 i 9” zastępuje się wyrazami „art. 1 

pkt 7 i 9 i …”. 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


