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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 78. posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 r. ustawę  

o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do 

Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej 

na kadencję 2019-2024. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Marek Kuchciński 

 

 

rosinska
Data publikacji



 

 

U S T AWA  

z dnia 15 marca 2019 r.  

o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu 

Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej  

na kadencję 2019–2024 

Art. 1. Ustawa określa zasady ustalenia kolejności obsadzania mandatów 

posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na 

kadencję 2019–2024, w celu wskazania posła do Parlamentu Europejskiego, który 

nie obejmie mandatu na początku kadencji, w przypadku gdyby w związku z 

przepisami prawa Unii Europejskiej określającymi liczbę mandatów posłów do 

Parlamentu Europejskiego w tej kadencji liczba posłów do Parlamentu 

Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących swoje 

funkcje na początku kadencji wynosiła 51. 

Art 2. 1. Państwowa Komisja Wyborcza po ustaleniu wyników wyborów do 

Parlamentu Europejskiego w sposób określony w art. 354–359 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 

2019 r. poz. 273), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, ustala, któremu 

komitetowi wyborczemu, spośród komitetów wyborczych, które uzyskały mandaty, 

przypada 52. iloraz, o którym mowa w art. 356 § 1 Kodeksu wyborczego. Przepis 

art. 356 § 2 Kodeksu wyborczego stosuje się odpowiednio. 

2. Po ustaleniu, któremu komitetowi wyborczemu przypada 52. iloraz, 

Państwowa Komisja Wyborcza ustala, który spośród posłów do Parlamentu 

Europejskiego wybranych z list tego komitetu wyborczego uzyskał najmniejszą 

liczbę głosów. Przepisy art. 233 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego stosuje się 

odpowiednio. Poseł ten jest posłem do Parlamentu Europejskiego, o którym mowa 

w art. 1. 

Art. 3. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej, w formie obwieszczenia, oraz podaje do publicznej 

wiadomości informację, który spośród posłów do Parlamentu Europejskiego nie 
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obejmie mandatu na początku kadencji w przypadku, o którym mowa w art. 1. W 

obwieszczeniu zamieszcza się informacje, o których mowa w art. 2. 

Art. 4. Marszałek Sejmu w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 362 § 2 

Kodeksu wyborczego, podaje informację, który poseł do Parlamentu Europejskiego 

nie obejmie mandatu na początku kadencji w przypadku, o którym mowa w art. 1. 

Art. 5. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w 

Unii Europejskiej, najpóźniej w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, przekaże Państwowej Komisji Wyborczej i Marszałkowi 

Sejmu informację, jaka liczba posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w 

Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu na ten dzień, ma objąć swoje funkcje na 

początku kadencji. Informację tę minister właściwy do spraw członkostwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej poda również do wiadomości 

publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Art. 6. 1. W przypadku wygaśnięcia lub utraty mandatu: 

1)  posła do Parlamentu Europejskiego, o którym mowa w art. 1 – poseł do 

Parlamentu Europejskiego, który uzyskał mandat w trybie art. 368 Kodeksu 

wyborczego, nie obejmuje mandatu do czasu objęcia 52 mandatów przez 

posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2)  posła do Parlamentu Europejskiego z tej samej listy kandydatów, z której 

kandydował poseł do Parlamentu Europejskiego, o którym mowa w art. 1, lub 

z innej listy kandydatów tego samego komitetu wyborczego, z której 

kandydował poseł do Parlamentu Europejskiego, o którym mowa w art. 1 – 

mandat posła do Parlamentu Europejskiego obejmuje ten poseł do Parlamentu 

Europejskiego, a poseł do Parlamentu Europejskiego, który uzyskał mandat w 

trybie art. 368 Kodeksu wyborczego, nie obejmuje mandatu do czasu objęcia 

52 mandatów przez posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wygaśnięcia lub utraty 

mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, który uzyskał mandat w trybie 

określonym w tych przepisach. 

3. Przepis art. 4 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 7. Przepisów art. 1–4 i art. 6 nie stosuje się, jeżeli według stanu na dzień 

wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej liczba posłów 

do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej, 

obejmujących swoje funkcje na początku kadencji będzie wynosić 52. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Marek Kuchciński 
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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 
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