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Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 stycznia 2015 r., GMS-WP-173-11/15 

uprzejmie przesyłam uwagi Sądu Najwyższego do prezydenckiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy- Kodeks wyborczy. 

Z poważaniem 

łgorzata GERSDORF 
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Uwagi do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks 

wyborczy nadesłanego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Adama 

Podgórskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., nr GMS-WP-173-11/15 

Zasadniczo przedstawiony projekt nie wymaga zgłoszenia uwag. 

Jedyne uwagi dotyczą brzmienia projektowanego art. 16a § 4 Kodeksu 

wyborczego oraz pominięcia nowelizacji art. 360 § 2 pkt 5 tego aktu. 

W odniesieniu do projektowanego brzmienia art. 16a § 4 Kodeksu wyborczego 

nie jest jasne, dlaczego wyłączenie w nim zawarte dotyczy jedynie wyborów 

uzupełniających i ponownych do rad gmin, a pomija takie wybory do innych organów 

wybieranych na podstawie przepisów Kodeksu. 

Drugą uwagą, która się nasuwa w związku z przedstawionym projektem jest 

fakt, że proponowane zmiany nie obejmują nowelizacji art. 360 § 2 pkt 5 Kodeksu 

wyborczego. W następstwie tych zmian przepis ten konsekwentnie powinien 

otrzymać brzmienie: 

"5) głosów nieważnych z podaniem przyczyn ich nieważności;". 
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W nawiązaniu do pisma, znak: GMS-WP-173-11!15, z dn~a 15 stycznia br., 

przy którym przekazano do opinii, w trybie art. 34 ust. 6 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), prezydencki projekt ustawy o zmianie 

ustawy - Kodeks wyborczy, proszę o przyjęcie poniższego stanowiska. 

W art. l pkt 4 projektu proponuje się uchylenie art. 40a ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), który w obecnym stanie 

prawnym umożliwia wyborcom niepełnosprawnym głosowanie przy użyciu nakładek na karty 

do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. 

Wejście w życie przedmiotowej regulacji oznaczać będzie powrót do stanu prawnego 

sprzed nowelizacji ustawy z 2011 r., na podstawie którego wyborcy niepełnosprawni 

z dysfunkcją narządu wzroku (niewidomi i słabowidzący) byli pozbawieni realnej możliwości 

skorzystania z czynnego prawa wyborczego bez pomocy osób trzecich. 
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W związku z przedstawionym do zaopiniowania prezydenckim projektem 

ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy uprzejmie informuję, że Krajowa Rada 

Sądownictwa na posiedzeniu plenarnym w dniu 5 lutego 2015 r. postanowiła 

przyjąć ww. projekt bez uwag. 
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