
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 3 lipca 2014 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 

2014 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 skreśla się pkt 1; 

2)  w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w § 6 po wyrazie „urny” dodaje się wyrazy „, a także”; 

3)  w art. 1 w pkt 18, w art. 53a w § 3 po wyrazie „niepełnosprawnych” dodaje się wyrazy 

„(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)”; 

4)  w art. 1 w pkt 18, w art. 53b w § 1 wyrazy „do 21 dnia” zastępuje się wyrazami „do 15 

dnia”; 

5)  w art. 1 w pkt 18, w art. 53c w § 1 po wyrazie „dni” dodaje się wyrazy „od dnia 

doręczenia wezwania”; 

6)  w art. 1 w pkt 25, w § 3 wyraz „zabroniona” zastępuje się wyrazem „zabronione”; 

7)  w art. 1: 

a) w pkt 31, § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Zabronione jest udzielanie korzyści majątkowych przez jeden komitet 

wyborczy innemu komitetowi wyborczemu.”, 

b) po pkt 34 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 149 § 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„§ 3. Przepis § 1 nie dotyczy korzyści majątkowych udzielonych komitetowi 
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wyborczemu z naruszeniem przepisów kodeksu, które komitet wyborczy zwrócił 

w terminie 30 dni od dnia udzielenia. 

§ 4. Przepis § 1 nie dotyczy korzyści majątkowych udzielonych komitetowi 

wyborczemu z naruszeniem przepisów kodeksu, które to korzyści lub ich 

równowartość zostały, w terminie 14 dni od dnia doręczenia komitetowi 

wyborczemu postanowienia o przyjęciu lub o odrzuceniu jego sprawozdania 

finansowego, a w przypadku złożenia skargi lub odwołania, o których mowa 

w art. 145 § 1 i 5 – w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 

wydanego przez właściwy sąd, dobrowolnie wpłacone na rachunek bankowy 

urzędu skarbowego właściwego dla siedziby komitetu. Korzyści majątkowe 

o charakterze niepieniężnym komitet wyborczy przekazuje temu urzędowi 

skarbowemu. Potwierdzenie wpłacenia albo przekazania korzyści majątkowej lub 

jej równowartości komitet wyborczy przedstawia właściwemu organowi 

wyborczemu.”;”, 

c) w pkt 47, w art. 503 wyrazy „przekazuje korzyści majątkowe jednego komitetu na 

rzecz innego komitetu wyborczego” zastępuje się wyrazami „udziela korzyści 

majątkowej jednego komitetu innemu komitetowi wyborczemu”, 

d) w pkt 49 w lit. b, pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6) udziela komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi 

wyborczemu wyborców lub przyjmuje w imieniu tych komitetów 

korzyść majątkową pochodzącą z innego źródła niż od obywatela 

polskiego mającego miejsce stałego zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu 

komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów 

korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii 

politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub 

z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny 

komitet wyborczy,”, 

e) w pkt 50, w art. 507 wyrazy „przekazuje komitetowi wyborczemu lub przyjmuje 

w jego imieniu korzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym inne” zastępuje się 

wyrazami „udziela komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w jego imieniu korzyść 

majątkową o charakterze niepieniężnym inną”; 
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8)  w art. 1: 

a) w pkt 47, w art. 503 wyrazy „karze grzywny” zastępuje się wyrazem „grzywnie”, 

b) w pkt 51, w art. 516 skreśla się wyrazy „art. 503,”; 

9)  w art. 7 w ust. 1 skreśla się pkt 1. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – 

Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 9 poprawek. 

Ustawa wprowadza definicję korzyści majątkowej, którą należy rozumieć, jako środki 

finansowe lub korzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym. Jest to pojęcie wywodzące 

się z prawa karnego, gdzie jest rozumiane bardzo szeroko, jako zwiększenie aktywów 

majątkowych lub zmniejszenie pasywów, przy czym majątkiem są wszystkie prawa, które 

mają wartość możliwą do wyrażenia w pieniądzu.
1
 

Kodeks wyborczy w obowiązującym brzmieniu posługuje się pojęciem korzyści 

majątkowej w znaczeniu przyjmowanym na gruncie prawa karnego (np. art. 60, art. 512).
2
 

W ocenie Senatu, w przepisach nowelizowanych korzyść majątkowa również występuje 

w znaczeniu szerokim (np. art. 503). 

Zgodnie z § 146 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej (ZTP) w ustawie lub innym akcie 

normatywnym formułuje się definicję danego określenia, jeżeli: 

1)  dane określenie jest wieloznaczne; 

2)  dane określenie jest nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości; 

3)  znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe; 

4)  ze względu na dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba ustalenia nowego 

znaczenia danego określenia. 

Wobec stosowania pojęcia korzyści majątkowej w szerokim znaczeniu, nie zachodzi 

żadna z okoliczności wymienionych w § 146 ust. 1 ZTP, co uzasadnia skreślenie przepisu 

definiującego korzyść majątkową. 

                                                 

1
 Uchwała SN z dnia 30 stycznia 1980 r., VII KZP 41/78, Lex nr 19607. 

2
 Argumentem za wąskim rozumieniem korzyści majątkowej, tzn. tylko jako zwiększenie aktywów, 

pozostawiając poza jej zakresem zmniejszenie pasywów, może być brzmienie art. 149 § 2 Kodeksu 

wyborczego, który stanowi, że korzyścią majątkową, która podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, 

jest również wartość dokonanej czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań (…). Nie wydaje 

się, aby ustawodawca chciał wyłączyć zmniejszenie pasywów z rozumienia korzyści majątkowej na gruncie 

całego Kodeksu. Np. w art. 512 uznanie, że korzyść majątkowa dotyczy tylko aktywów spowodowałoby, że 

bezkarne pozostałyby takie zachowania jak umarzanie podatków lokalnych lub rozłożenie ich na raty przez 

wójta w zamian za udzielenie pełnomocnictwa do głosowania. Dlatego Senat stanął na stanowisku, że art. 

149 § 2 Kodeksu wyborczego należy rozumieć, jako niepotrzebne powtórzenie normy nakazującej zaliczyć 

zmniejszenie zobowiązań do korzyści majątkowych. W konsekwencji, nie można na podstawie  art. 149 § 2 

kwestionować szerokiego znaczenia korzyści majątkowej w przepisach Kodeksu wyborczego. 
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Ponadto omawiana definicja obarczona jest kilkoma wadami. Po pierwsze, część 

definiująca  posługuje się niedookreślonymi znamionami  (trudno wskazać dokładne 

znaczenie wyrażeń „środki finansowe” oraz „korzyści o charakterze niepieniężnym”). Po 

drugie, wprowadzana do ustawy definicja korzyści majątkowej jest niewystarczająco 

pojemna, ponieważ poza jej zakresem pozostanie np. zwolnienie z długu o charakterze 

pieniężnym, które, zdaniem Senatu, nie jest środkiem finansowym oraz nie jest korzyścią 

majątkową o charakterze niepieniężnym. Senat uznał, że kolejnym argumentem przeciwko 

umieszczaniu omawianej definicji w ustawie jest niekonsekwencja prawodawcy, który 

definiuje korzyść majątkową, a pomija definicję korzyści osobistej. Powyższe uzasadnia 

skreślenie omawianej definicji (poprawki nr 1 i 9).  

W dodawanym art. 53a § 3 znajduje się odesłanie do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Odesłanie 

nie zawiera wskazania adresu publikacyjnego. W § 158 ust. 1 ZTP wyrażono zasadę, że jeżeli 

w akcie normatywnym odsyła się kilkakrotnie do innego aktu normatywnego, to przy 

pierwszym odesłaniu przytacza się tytuł tego aktu w całości wraz z adresem publikacyjnym, 

a przy kolejnych odesłaniach przytacza się tylko rodzaj aktu oraz jego datę i przedmiot, bez 

oznaczenia adresu publikacyjnego. Ponieważ art. 53a § 3 ustawy będzie pierwszym 

przepisem w Kodeksie wyborczym, w którym przytacza się ustawę o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to Senat postanowił uzupełnic 

przepis o miejsce publikacji przytaczanej ustawy (poprawka nr 3).   

Zgodnie z art. 53b § 1, zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza 

wójtowi, a za granicą konsulowi do 21 dnia przed dniem wyborów. Zdaniem Senatu termin 

na złożenie wniosku należy wydłużyć o 6 dni (poprawka nr 4). 

Na podstawie art. 53c § 1, jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 

nie spełnia wymogów formalnych, wójt lub konsul wzywa wyborcę do uzupełnienia 

zgłoszenia w terminie 3 dni. Przepis nie określa początku biegu terminu. Senat uznał, że 

w tym zakresie przepis należy uzupełnić określając początek terminu, jako dzień doręczenia 

wezwania wyborcy do uzupełnienia zgłoszenia (poprawka nr 5). 

Ustawa w szeregu przepisów posługuje się wyrazem „przekazywanie” w odniesieniu do 

korzyści majątkowej. W przepisie karnym zawartym w art. 497 § 3 tę samą czynność 

określono mianem „udzielania”. Zgodnie § 10 ZTP  do oznaczenia jednakowych pojęć używa 

się jednakowych określeń. Senat postanowił ujednolicić terminologię ustawy poprzez użycie 
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czasownika „udzielać”, gdyż zapewni to spójność terminologiczną przepisów karnych 

Kodeksu wyborczego z Kodeksem karnym. Przyjmując poprawkę nr 7 Senat uwzględnił 

konieczność formułowania znamion czynu zabronionego w liczbie pojedynczej. 

Przyjmując poprawkę nr 8 Senat zakwalifikował jako przestępstwo przekazanie korzyści 

majątkowej jednego komitetu wyborczego na rzecz innego komitetu. Zdaniem Senatu 

przemawia za tym szkodliwość społeczna czynu oraz wymiar sankcji, jaką zagrożony jest 

czyn. Wprowadzona poprawka zdepenalizuje nieumyślne zachowanie wypełniające znamiona 

czynu określonego w art. 503 Kodeksu wyborczego
3
, gdyż takie czyny nie zasługują, 

zdaniem Senatu, na ukaranie.  

Poprawki nr 2 i 6 mają charakter redakcyjny. 

 

 

                                                 

3
 Por. art. 8 Kodeksu karnego (Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także 

nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.) oraz art. 5 Kodeksu wykroczeń (Wykroczenie można popełnić 

zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za wykroczenie 

umyślne.). 


