
 

 

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 12 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r. 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, wprowadza do jej tekstu następujące 

poprawki: 

1)  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.”;”; 

2)  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, 
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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.”; 

3)  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.”; 

4)  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.”, 
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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;”,”; 

5)  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; 

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

6)  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.”;”; 

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

zastępuje się wyrazami „pozostałych członków Państwowej Komisji Wyborczej”; 

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

wyrazami „po jednej osobie wskazanej”; 

9)  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.”;”; 

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

„§ 3. Konsul, jeżeli wymaga tego zachowanie sprawności przebiegu 
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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.”; 

11)  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”; 

12)  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;”; 

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

 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



 

 

U Z A S A D N I E N I E  

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r. 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, postanowił wprowadzić do niej 13 poprawek. 

Izba zwróciła uwagę na potrzebę uzupełnienia rozwiązań wprowadzanych niniejszą 

nowelizacją. Temu celowi służą poprawki nr 1, 5, 9, 12 i 13. 

Senat uznał, iż zakres informacji o wyborach przekazywanych wyborcom przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) powinien być szerszy niż przewiduje to ustawa uchwalona 

przez Sejm. Zdaniem senatorów, oprócz informacji o sposobie głosowania oraz warunkach 

ważności głosu w danych wyborach, wyborca powinien również otrzymać informacje 

podstawowe dotyczące tych wyborów tj. o terminie wyborów, godzinach głosowania oraz 

możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika. Zwrócono również 

uwagę, iż przepis nakładający na wójta obowiązek przekazania wyborcom określonych 

informacji (art. 16a) został umieszczony w przepisach działu I rozdziału 3 – Obwody 

głosowania, tj. w rozdziale, którego tematyka nie dotyczy obowiązków informacyjnych 

względem wyborców. Zdaniem Izby, właściwszym miejscem dla tego przepisu jest rozdział 

5a w dziale I, który reguluje kwestie przekazywania informacji o wyborach osobom 

niepełnosprawnym. Kierując się potrzebą zachowania prawidłowej systematyki ustawy 

poszerzono zakres spraw regulowanych w rozdziale 5a o nowy obowiązek informacyjny 

względem wyborców, przy zachowaniu dotychczasowego terminu jego wejścia w życie tj. 

1 stycznia 2016 r. (poprawki nr 1 i 13). 

Dodawane przepisy art. 52 § 8 i 9 przewidują, że wyborca może wrzucić kartę do 

głosowania w kopercie. Dostępność kopert na karty do głosowania w lokalu wyborczym na 

terenie kraju zapewnia wójt, a w lokalu wyborczym, za granicą – konsul. Powyższa regulacja 

ma służyć zapewnieniu tajności głosowania i wiąże się z wprowadzeniem obowiązku 

głosowania z wykorzystaniem urny wykonanej z przezroczystego materiału w każdym 

obwodzie głosowania. Przepisy te jednak nie wskazują, kto jest zobowiązany do 

udostępnienia kopert wyborcom głosującym na polskich statkach morskich. Przyjęta 

poprawka nr 5 wskazuje kapitana statku jako osobę właściwą do zapewnienia dostępności 

kopert na karty do głosowania w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach 

morskich. 
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Izba zwróciła uwagę, iż w związku ze zmianą treści art. 182 § 2 Kodeksu wyborczego 

w zakresie zróżnicowania liczby członków obwodowych komisji wyborczych w obwodach 

„małych i „dużych” oraz wprowadzenia tych zmian poprzez przeniesienie treści 

dotychczasowego art. 182 § 2 pkt 2 do kolejnego paragrafu (§ 2a), powstała luka prawna ze 

względu na normę ustanowioną w art. 182 § 4 Kodeksu wyborczego. Przepis ten przewiduje, 

że kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte 

w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Po wejściu w życie tej noweli wspomniany 

wymóg nie będzie dotyczył kandydatów do komisji tworzonych w obwodach powyżej 2000 

mieszkańców. Poprawka nr 9 zmierza do tego, aby kandydatami na członków obwodowych 

komisji wyborczych tworzonych w obwodach powyżej 2000 mieszkańców, mogły być 

wyłącznie osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy, analogicznie do wymagań 

stosowanych wobec kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w obwodach poniżej 

2000 mieszkańców, a więc przywraca dotychczasowe rozwiązanie w tym zakresie. 

W toku prac senackich analizowano również treść dodawanego art. 184 § 1 pkt 2a 

w zakresie stopnia powiązań rodzinnych pomiędzy członkiem obwodowej komisji wyborczej 

a osobą kandydującą w wyborach, które skutkują wygaśnięciem członkostwa w tej komisji. 

Zwrócono uwagę, iż wyłączenie ze składu komisji nie następuje, jeżeli kandydatem 

w wyborach jest przysposobiony albo przysposabiający w stosunku do członka komisji. 

Skoro ustawodawca zdecydował o wykluczeniu ze składu obwodowej komisji wyborczej 

członka ze względu na kandydowanie w wyborach osoby będącej w dalszej relacji rodzinnej 

z tym członkiem (np. kandydowanie przez małżonka przysposobionego w stosunku do 

członka komisji), tym bardziej powinien uwzględnić relacje bliższe, a takie występują 

pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym. Poprawka nr 12 przewiduje wygaśnięcie 

członkostwa w obwodowej komisji wyborczej, w przypadku gdy w wyborach kandyduje 

osoba będąca w stosunku przysposobienia wobec członka komisji. 

W związku z regulacją wprowadzającą możliwość wrzucenia karty do głosowania 

w kopercie (dodany art. 52 § 8) rozważano relację pomiędzy tym przepisem a art. 53g § 1 

pkt 3, w którym ustawodawca przesądził, że pojęcie „koperta na kartę do głosowania” 

oznacza kopertę na kartę lub karty do głosowania. Zdaniem Izby, konieczne jest 

jednoznaczne przesądzenie, czy realizacja normy z art. 52 § 8 ma polegać na tym, że 

w wyborach, w których wypełnia się kilka kart do głosowania mogą być one włożone razem 



– 3 – 

 

do jednej koperty, czy też nie. Poprawka nr 4 przesądza, iż wyborca będzie mógł wrzucić do 

urny wyborczej wszystkie karty do głosowania w jednej kopercie.  

Poprawka nr 6 ma na celu ujednolicenie zasad dotyczących przeprowadzania 

czynności związanych z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie przez obwodową 

komisję wyborczą. Zgodnie z dodanym § 3a w art. 69, czynności obwodowej komisji 

wyborczej związane z ustalaniem wyników głosowania w obwodzie wykonują wspólnie 

wszyscy obecni członkowie komisji. W konsekwencji tej zmiany uchylono tą część art. 71§ 1 

która zobowiązywała przewodniczącego komisji do otworzenia urny wyborczej w obecności 

członków tej komisji. Zdaniem Izby, wprowadzenie ogólnej reguły procedowania komisji 

wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania, przesądza o konieczności usunięcia 

wyrazów „w obecności jej członków” w innych przepisach rozdziału 9 działu I, gdyż cała 

regulacja tego rozdziału dotyczy czynności związanych z ustalaniem wyników głosowania. 

Poprawka nr 10 ma na celu doprecyzowanie przepisu uprawniającego konsula do 

uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej, jeżeli komisja została wyłoniona 

w składzie niewystarczającym dla zachowania sprawności przebiegu głosowania. Liczba 

członków komisji nie może jednak przekroczyć maksymalnej liczby członków określonej 

ustawą. Izba uznała, iż przyjęta treść art. 183 § 3, która stanowi, że konsul, jeżeli wymaga 

tego zachowanie sprawności przebiegu głosowania, może uzupełnić skład obwodowej 

komisji wyborczej powyżej dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, nie jest 

dostatecznie jednoznaczna.  

Poprawką nr 11 wyłączono stosowanie przepisu, zgodnie z którym członkiem 

obwodowej komisji wyborczej może być tylko osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców, do 

członków komisji tworzonych na polskich statkach morskich. W toku prac nad ustawą 

zwrócono uwagę, iż ustawodawca zróżnicował wymagania względem kandydatów na 

członków obwodowych komisji wyborczych w okręgach wyborczych za granicą i na polskich 

statkach morskich, w stosunku do pierwszych wyłączając stosowanie przepisu art. 182 § 4 

Kodeksu wyborczego, lecz pozostawiając odesłanie do tego przepisu w odniesieniu do 

komisji tworzonych na polskich statkach morskich. Przepis, do którego odesłano stanowi, iż 

członkiem komisji może być tylko osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców danej gminy. 

Biorąc pod uwagę dotychczasową regulację identycznie kształtującą wymagania względem 

kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych za granicą i na polskich statkach 
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morskich, Izba uznała iż nie ma argumentów przemawiających za zróżnicowaniem tych 

wymagań w tej ustawie.  

Poprawki nr 2 i 3 doprecyzowują zakres spraw, które mają być uregulowane 

w rozporządzeniach. Poprawka nr 7 modyfikuje dodany art. 158a § 2 w taki sposób, aby 

o podziale czynności pomiędzy zastępców PKW przewodniczący Komisji informował 

pozostałych członków PKW, a nie Państwową Komisję Wyborczą, gdyż przewodniczący 

i zastępcy również są członkami Komisji (vide art. 157 § 5 Kodeksu wyborczego).Poprawka 

nr 8 ma na celu uściślenie, iż w składzie każdej obwodowej komisji wyborczej będzie jedna 

osoba wyznaczona przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych 

jednostek organizacyjnych. 

 

 


