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Opinia o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy 

(druk nr 538) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy ma na celu dostosowanie prawa 

polskiego do postanowień dyrektywy Rady 2013/1/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającej 

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). Termin na implementację dyrektywy upływa 28 stycznia 2014 r. 

W obecnym stanie prawnym kandydat do Parlamentu Europejskiego niebędący 

obywatelem polskim ma obowiązek dołączyć m.in. zaświadczenie wydane przez właściwy 

organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego jest obywatelem, że nie 

pozbawiono go prawa do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym 

państwie lub że organ ten nie posiada informacji o pozbawieniu go tego prawa. 

Ustawa, implementując wspomnianą dyrektywę, likwiduje obowiązek dostarczenia 

zaświadczenia, zastępując je oświadczeniem o tej samej treści. Jednocześnie kandydat będzie 

obowiązany przedstawić informację o ostatnim adresie zamieszkania w państwie jego 

pochodzenia. 

Ponadto ustawa określa procedurę weryfikowania oświadczeń kandydatów oraz 

wyznacza ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jako organ właściwy do 

przyjmowania i przekazywania informacji niezbędnych do ustalania prawa wybieralności 

kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy kandydują w innym państwie 

niż państwo ich pochodzenia. 
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Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji do Spraw 

Wewnętrznych. Komisja wniosła do projektu poprawkę ustanawiającą ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych organem właściwym do przyjmowania i przekazywania informacji 

niezbędnych do ustalania prawa wybieralności kandydatów na posłów do Parlamentu 

Europejskiego, którzy kandydują w innym państwie niż państwo ich pochodzenia, poprawkę 

zmieniającą zasady informowania właściwych organów o złożeniu oświadczenia niezgodnego 

z prawdą, oraz  szereg poprawek o charakterze redakcyjnym. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Michał Gil 

Starszy legislator 


