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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 665) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem projektu ustawy jest ujednolicenie lub poprawienie niektórych instytucji prawa 

wyborczego. 

Najdonośniejszą zmianą jest umożliwienie głosowania korespondencyjnego wszystkim 

wyborcom w kraju (z wyjątkiem wyborów  samorządowych), a nie jak dotychczas jedynie 

osobom niepełnosprawnym. 

Ustawa wprowadza szereg usprawnień procedury wyborczej, takich jak umożliwienie 

w nadzwyczajnych okolicznościach zmiany umiejscowienia lokalu wyborczego, nałożenie 

obowiązku współpracy organów administracji w zakresie badania sprawozdań finansowych 

komitetów z komisarzami wyborczymi, zmiana zasad przedkładania zaświadczenia 

o zarejestrowaniu list w połowie okręgów oraz wydłużenie terminów na dokonanie czynności 

dla osób niepełnosprawnych. 

Ustawa umożliwia przyjęcie przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania 

finansowego komitetu wyborczego z zastrzeżeniami, pod warunkiem, że suma 

zakwestionowanych środków nie przekroczy 1% ogólnej kwoty przychodów komitetu 

wyborczego. 

Przepisy ustawy regulują zasady prowadzenia kampanii wyborczej w mediach oraz 

zasady udostępniania wykazów wpłat obywateli polskich na rzecz komitetów wyborczych. 

Ustawa wprowadza w przypadku posłów do Parlamentu Europejskiego, analogiczne skutki 

połączenia mandatu poselskiego z innymi funkcjami, jak w przypadku parlamentarzystów 
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krajowych, oraz przewiduje utratę z mocy prawa funkcji członka zarządu powiatu lub 

województwa, w przypadku objęcia innej funkcji. 

Ponadto ustawa porządkuje terminologię związaną z przyjmowaniem korzyści 

majątkowych. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że część jej 

przepisów nie znajdzie zastosowania do wyborów przeprowadzanych w 2014 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie. Projekt był przedmiotem prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do 

spraw zmian w kodyfikacjach. W trakcie prac komisja wniosła szereg poprawek polegających 

m.in. na przeredagowaniu przepisów o głosowaniu korespondencyjnym oraz na zwiększeniu 

ilości lokali przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, a także  poprawki o charakterze 

redakcyjnym i doprecyzowującym. 

W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawki zmierzające do wyeliminowania 

możliwości głosowania korespondencyjnego. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

 

II. Uwagi szczegółowe 

1) Ustawa wprowadza definicję korzyści majątkowej, którą należy rozumieć, jako środki 

finansowe lub korzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym. Jest to pojęcie wywodzące 

się z prawa karnego, gdzie jest rozumiane bardzo szeroko, jako zwiększenie aktywów 

majątkowych lub zmniejszenie pasywów, przy czym majątkiem są wszystkie prawa, które 

mają wartość możliwą do wyrażenia w pieniądzu (uchwała SN z dnia 30 stycznia 1980 r., VII 

KZP 41/78, Lex nr 19607). 

Kodeks wyborczy w obowiązującym brzmieniu w szeregu przepisów posługuje się 

pojęciem korzyści majątkowej w znaczeniu przyjmowanym na gruncie prawa karnego (np. 

art. 60, art. 512). Wydaje się, że w niektórych przepisach nowelizowanych również występuje 

korzyść majątkowa w znaczeniu szerokim (np. art. 503). 

Argumentem za wąskim rozumieniem korzyści majątkowej, tzn. tylko jako zwiększenie 

aktywów, pozostawiając poza jej zakresem zmniejszenie pasywów, może być brzmienie 
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art. 149 § 2 Kodeksu wyborczego, który stanowi, że korzyścią majątkową, która podlega 

przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, jest również wartość dokonanej czynności skutkującej 

zmniejszeniem wartości zobowiązań (…). Nie wydaje się, aby ustawodawca chciał wyłączyć 

zmniejszenie pasywów z rozumienia korzyści majątkowej na gruncie całego Kodeksu. 

Np. w art. 512 uznanie, że korzyść majątkowa dotyczy tylko aktywów spowodowałoby, że 

bezkarne pozostałyby takie zachowania jak umarzanie podatków lokalnych lub rozłożenie ich 

na raty przez wójta w zamian za udzielenie pełnomocnictwa do głosowania. Dlatego 

dokonując wykładni art. 149 § 2 Kodeksu wyborczego należy uznać, że przepis jest 

niepotrzebnym powtórzeniem normy nakazującej zaliczyć zmniejszenie zobowiązań do 

korzyści majątkowych. W konsekwencji art. 149 § 2 nie podważa szerokiego znaczenia 

korzyści majątkowej w przepisach Kodeksu wyborczego. 

Zgodnie z § 146 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej (ZTP) w ustawie lub innym akcie 

normatywnym formułuje się definicję danego określenia, jeżeli: 

1)  dane określenie jest wieloznaczne; 

2)  dane określenie jest nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości; 

3)  znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe; 

4)  ze względu na dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba ustalenia nowego 

znaczenia danego określenia. 

Wobec stosowania pojęcia korzyści majątkowej w szerokim znaczeniu korzyści 

majątkowej, nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w § 146 ust. 1 ZTP, co 

uzasadnia skreślenie przepisu definiującego korzyść majątkową. 

Ponadto zaproponowana definicja obarczona jest kilkoma wadami. Po pierwsze, część 

definiująca  posługuje się niedookreślonymi znamionami  – trudno wskazać dokładne 

znaczenie wyrażeń „środki finansowe” oraz „korzyści o charakterze niepieniężnym” –

(ignotum per ignotum). Pewną konsekwencją  tego stanu rzeczy jest brak możliwości 

określenia wzajemnych relacji pojęć „środki finansowe” oraz „korzyści o charakterze 

niepieniężnym”.  

Wprowadzana do ustawy definicja korzyści majątkowej jest niewystarczająco pojemna, 

ponieważ poza jej zakresem pozostanie np. zwolnienie z długu o charakterze pieniężnym, 

które, jak się wydaje, nie jest środkiem finansowym oraz nie jest korzyścią majątkową 

o charakterze niepieniężnym. 
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Kolejnym argumentem przeciwko umieszczaniu omawianej definicji w ustawie jest 

niekonsekwencja prawodawcy, który definiuje korzyść majątkową, a pomija definicję 

korzyści osobistej. 

Powyższe uzasadnia skreślenie omawianej definicji. Propozycja poprawki: 

 

w art. 1 skreśla się pkt 1; 

 

2) W dodawanym art. 53a § 3 znajduje się odesłanie do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Odesłanie 

nie zawiera wskazania adresu publikacyjnego. 

W § 158 ust. 1 ZTP wyrażono zasadę, że jeżeli w akcie normatywnym odsyła się 

kilkakrotnie do innego aktu normatywnego, to przy pierwszym odesłaniu przytacza się tytuł 

tego aktu w całości wraz z adresem publikacyjnym, a przy kolejnych odesłaniach przytacza 

się tylko rodzaj aktu oraz jego datę i przedmiot, bez oznaczenia adresu publikacyjnego. 

Ponieważ art. 53a § 3 ustawy będzie pierwszym przepisem w Kodeksie wyborczym, 

w którym przytacza się ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, to w tym miejscu należy przytoczyć miejsce publikacji przytaczanej 

ustawy. 

Propozycja poprawki: 

 

w art. 1 w pkt 18, w art. 53a w § 3 po wyrazie „niepełnosprawnych” dodaje się wyrazy 

„(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)”; 

 

3) Na podstawie art. 53c § 1, jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 

nie spełnia wymogów formalnych, wójt lub konsul wzywa wyborcę do uzupełnienia 

zgłoszenia w terminie 3 dni. Przepis nie określa początku biegu terminu. W tym zakresie 

przepis należy uzupełnić określając początek terminu np. jako dzień doręczenia wezwania 

wyborcy do uzupełnienia zgłoszenia. 

Propozycja poprawki: 
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w art. 1 w pkt 18, w art. 53c w § 1 po wyrazie „dni” dodaje się wyrazy „od dnia doręczenia 

wezwania”; 

 

4) Ustawa w szeregu przepisów posługuje się wyrazem „przekazywanie” w odniesieniu 

do korzyści majątkowej. W przepisie karnym zawartym w art. 497 § 3 tę samą czynność 

określono mianem „udzielania”. 

Zgodnie § 10 ZTP  do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń. 

Proponuję ujednolicić ustawę poprzez użycie czasownika „udzielać”, gdyż zapewni to 

spójność terminologiczną przepisów karnych Kodeksu wyborczego z Kodeksem karnym. 

W propozycji poprawki uwzględniono konieczność posługiwania się w przepisach 

karnych wyrażeniem „korzyść majątkowa” w liczbie pojedynczej. 

Propozycja poprawki: 

 

w art. 1: 

a) w pkt 31, § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Zabronione jest udzielanie korzyści majątkowych przez jeden komitet 

wyborczy innemu komitetowi wyborczemu.”, 

b) po pkt 34 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 149 § 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„§ 3. Przepis § 1 nie dotyczy korzyści majątkowych udzielonych komitetowi 

wyborczemu z naruszeniem przepisów kodeksu, które komitet wyborczy zwrócił 

w terminie 30 dni od dnia udzielenia. 

§ 4. Przepis § 1 nie dotyczy korzyści majątkowych udzielonych komitetowi 

wyborczemu z naruszeniem przepisów kodeksu, które to korzyści lub ich równowartość 

zostały, w terminie 14 dni od dnia doręczenia komitetowi wyborczemu postanowienia o 

przyjęciu lub o odrzuceniu jego sprawozdania finansowego, a w przypadku złożenia 

skargi lub odwołania, o których mowa w art. 145 § 1 i 5 - w terminie 14 dni od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez właściwy sąd, dobrowolnie wpłacone 

na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla siedziby komitetu. Korzyści 

majątkowe o charakterze niepieniężnym komitet wyborczy przekazuje temu urzędowi 

skarbowemu. Potwierdzenie wpłacenia albo przekazania korzyści majątkowej lub jej 

równowartości komitet wyborczy przedstawia właściwemu organowi wyborczemu.”;”, 
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c) w pkt 47, w art. 503 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 503. Kto, w związku z wyborami, udziela korzyści majątkowej jednego 

komitetu innemu komitetowi wyborczemu 

– podlega karze grzywny od 1000 do 10 000 zł.”, 

d) w pkt 49 w lit. b, pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6) udziela komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu 

wyborców lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową pochodzącą 

z innego źródła niż od obywatela polskiego mającego miejsce stałego zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu komitetowi 

wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową z innego 

źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy 

partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących 

koalicyjny komitet wyborczy,”, 

e) w pkt 50, w art. 507 wyrazy „przekazuje komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w jego 

imieniu korzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym inne” zastępuje się wyrazami 

„udziela komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w jego imieniu korzyść majątkową 

o charakterze niepieniężnym inną”. 

 

Michał Gil 

Starszy legislator 

 


