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projekt 

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  

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 
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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.”; 

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 
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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;”,”; 

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 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 



– 4 – 

dany głos jest ważny i na kogo został oddany, z uwzględnieniem § 1b. 

Każdy z obecnych członków komisji 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.”;”; 

8)  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.”;”; 

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

zastępuje się wyrazami „pozostałych członków Państwowej Komisji Wyborczej”; 

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

wyrazami „po jednej osobie wskazanej”; 

11)  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.”;”; 

12)  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”; 
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13)  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.”; 

14)  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;”; 

15)  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”; 

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

 



 
 

Wnioski mniejszości 

 

1)  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: 

„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 
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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, 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: 



– 3 – 

„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: 

„§ 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 z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania 
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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.”;”; 

 

2)  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, 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.”. 

 

 

 

 

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

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 

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


