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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 58. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. 
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USTAWA 
z dnia 10 stycznia 2014 r. 

 
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy1) 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, 
z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 344 w § 1: 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oświadczenie stwierdzające, że nie został pozbawiony, na mocy orzecze-
nia sądu lub decyzji administracyjnej podlegającej zaskarżeniu, prawa do 
kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia;”, 

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
„3) informację o ostatnim adresie zamieszkania w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej jego pochodzenia.”; 
2) po art. 344 dodaje się art. 344a–344c w brzmieniu: 

„Art. 344a. Organem właściwym do przyjmowania i przekazywania informacji 
niezbędnych do ustalania prawa wybieralności kandydatów na po-
słów do Parlamentu Europejskiego, którzy kandydują w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej innym niż państwo członkowskie 
ich pochodzenia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

Art. 344b. § 1. Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia 
listy kandydatów występuje do ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych z zapytaniem o udzielenie informacji w sprawie oświad-
czenia, o którym mowa w art. 344 § 1 pkt 2. 

§ 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych niezwłocznie występu-
je do państwa członkowskiego Unii Europejskiej pochodzenia kan-
dydata, który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 344 § 1 pkt 
2, o potwierdzenie prawdziwości tego oświadczenia. 

§ 3. Informację w sprawie oświadczenia, o którym mowa w art. 344 § 1 
pkt 2, przekazaną przez państwo członkowskie Unii Europejskiej 
pochodzenia kandydata, który złożył to oświadczenie, minister wła-

                                                
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/1/UE z dnia 20 grudnia 

2012 r. zmieniającą dyrektywę 93/109/WE w odniesieniu do szczegółowych warunków wykonywania 
prawa kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz. Urz. UE L 26 z 26.01.2013, 
str. 27). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 
102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 
1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529. 
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ściwy do spraw wewnętrznych niezwłocznie przekazuje okręgowej 
komisji wyborczej. 

§ 4. Jeżeli z informacji, o której mowa w § 3, wynika, że kandydat zło-
żył nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w art. 344 § 1 pkt 
2, informację tę w odniesieniu do kandydatów, którzy zostali wybra-
ni na posłów do Parlamentu Europejskiego, minister właściwy do 
spraw wewnętrznych przekazuje Marszałkowi Sejmu. 

Art. 344c. W przypadku otrzymania od państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej zapytania w sprawie ustalenia prawa wybieralności kandydata 
będącego obywatelem polskim, minister właściwy do spraw we-
wnętrznych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania zapytania, przekazuje temu państwu 
informację w tym zakresie.”; 

3) w art. 345 § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Okręgowa komisja wyborcza rejestruje listę kandydatów, zgłoszoną zgodnie z 

przepisami kodeksu, sporządzając protokół rejestracji. Nieotrzymanie do czasu 
sporządzenia protokołu rejestracji informacji, o której mowa w art. 344b § 3, 
nie wstrzymuje rejestracji listy kandydatów. Po jednym egzemplarzu protokołu 
doręcza się osobie zgłaszającej listę oraz przesyła Państwowej Komisji Wy-
borczej.”; 

4) w art. 346 § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Okręgowa komisja wyborcza skreśla z zarejestrowanej listy kandydatów na-

zwisko kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego, który zmarł, utracił 
prawo wybieralności, złożył komisji oświadczenie na piśmie o wycofaniu zgo-
dy na kandydowanie lub złożył nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w 
art. 344 § 1 pkt 2.”. 

 
Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 
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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 

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


