
 

 
Druk nr 2732-A    

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja  

 

 
 
 
 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI  NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW 
USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO 

 
 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks wyborczy (druk nr 2660)  
 
 

Sejm na 67. posiedzeniu w dniu 18 lipca 2018 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu 

skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2732 do Komisji Nadzwyczajnej do 

rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego w celu rozpatrzenia wniosków i 

poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego po 

rozpatrzeniu wniosków i poprawek na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2018 r. 

 

wnosi: 

 

W y s o k i   S e j m   raczy następujące wnioski i poprawki: 

 

 

odrzucić projekt ustawy; 
– KP PO 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
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1) w art. 1 po pkt 9 dodać pkt 9a w brzmieniu: 
„9a) w art. 244 w § 1 w zdaniu drugim wyrazy „23 listopada 2002 r.” zastępuje się wyrazami 

„8 grudnia 2017 r.” oraz wyrazy „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1254, z późn. zm.1))” zastępuje 
się wyrazami „(Dz. U. z 2018 r. poz. 5, 650, 771, 847, 848 i 1045)”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
2) w art. 1: 

a) pkt 12 nadać brzmienie: 
„12) w art. 329 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej, nie później niż na 120 dni przed pierwszym dniem okresu wyborczego, 
o którym mowa w art. 331 § 1, przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej 
informację o liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w 
Rzeczypospolitej Polskiej.”;”, 

b) skreślić pkt 13 i 14, 
c) pkt 15 nadać brzmienie: 

„15) w art. 340: 
a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego tworzy się 
jeden okręg wyborczy obejmujący wszystkie województwa.”, 

b) uchyla się § 2 i 3;”;”, 
d) pkt 16 nadać brzmienie: 

„16) art. 342 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 342. Liczba kandydatów na liście nie może być większa niż liczba posłów do 

Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz mniejsza 
niż 60% liczby posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w 
Rzeczypospolitej Polskiej.”;”, 

e) skreślić pkt 17, 
f) pkt 21 nadać brzmienie: 

„21) art. 355 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 355. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych z protokołów 

zawierających wynik głosowania w okręgu wyborczym, sporządza zestawienie 
obejmujące liczbę głosów ważnych w skali kraju oraz głosów ważnych oddanych na 
listy kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych w okręgu wyborczym oraz 
ustala wykaz komitetów wyborczych, których listy kandydatów spełniają warunek, o 
którym mowa w art. 335.”;”, 

g) skreślić pkt 22, 
h) pkt 23 nadać brzmienie: 

„23) art. 360 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 360. § 1. Po wykonaniu czynności określonych w art. 355, art. 356, art. 357, art. 
358 i art. 359 Państwowa Komisja Wyborcza sporządza protokół wyników głosowania i 
wyników wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. 

                                            
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2103 i 2261, z 2017 r. 

poz. 38, 1452 i 2002 oraz z 2018 r. poz. 3. 
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§ 2. W protokole: 

1) wymienia się liczby: 
a) wyborców uprawnionych do głosowania, 
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania, 
c) wyborców głosujących przez pełnomocnika, 
d) kart wyjętych z urny, w tym: 

– kart nieważnych, 
– kart ważnych, 

e) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności, 
f) głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów, 
g) głosów ważnych oddanych łącznie na listę kandydatów każdego komitetu 

wyborczego, 
h) mandatów przypadających każdej liście kandydatów spełniającej 

warunek, o którym mowa w art. 355; 
2) wymienia się komitety wyborcze, których listy kandydatów spełniają 

warunek, o którym mowa w art. 335, oraz komitety wyborcze, których listy 
kandydatów nie spełniają tego warunku; 

3)  zamieszcza się nazwiska i imiona wybranych posłów do Parlamentu 
Europejskiego z poszczególnych list kandydatów. 

§ 3. Do protokołu załącza się zestawienie, o którym mowa w art. 355.”;”, 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
Uwaga: Przyjęcie poprawki 2 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 3-5. 
 

3) w art. 1: 
a) w pkt 12, § 1b nadać brzmienie: 

„§ 1b. Państwowa Komisja Wyborcza po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 1a, nie 
później niż na 110 dni przed pierwszym dniem okresu wyborczego, o którym mowa w art. 
331 § 1, stwierdza w drodze uchwały liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego 
wybieranych w okręgu wyborczym. Jeden egzemplarz uchwały, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje niezwłocznie Prezydentowi 
Rzeczypospolitej, nie później niż w ciągu 24 godzin od jej podjęcia. Uchwała Państwowej 
Komisji Wyborczej podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.”, 

b) w pkt 14, § 2 nadać brzmienie: 
„§ 2. W postanowieniu, o którym mowa w § 1, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu 

opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa dni, w których upływają terminy 
wykonania czynności wyborczych przewidzianych w kodeksie (kalendarz wyborczy). W 
postanowieniu podaje się liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych 
w okręgu wyborczym, określoną w uchwale, o której mowa w art. 329 § 1b.”, 

c) w pkt 15, w art. 340a: 
– § 1 nadać brzmienie: 

„§ 1. W okręgu wyborczym wybiera się pięćdziesięciu jeden posłów.”, 
– skreślić § 2-4, 

d) w pkt 16, art. 342 nadać brzmienie: 
„Art. 342. Liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż liczba posłów 

wybieranych w okręgu wyborczym i większa niż dwukrotność liczby posłów 
wybieranych w okręgu wyborczym.”, 

e) skreślić pkt 17, 
f) w pkt 20, art. 354 nadać brzmienie: 
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„Art. 354. Po otrzymaniu protokołu wyników głosowania z okręgu wyborczego Państwowa 

Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania w skali kraju i stwierdza, które listy 
kandydatów komitetów wyborczych spełniają warunek uprawniający do uczestniczenia w 
podziale mandatów, o którym mowa w art. 335, a następnie dokonuje podziału 
wszystkich mandatów między komitety wyborcze odpowiednio do łącznej liczby głosów 
ważnych oddanych na listę kandydatów danego komitetu wyborczego oraz przystępuje do 
przyznania tych mandatów konkretnym kandydatom.”, 

g) w pkt 21, w art. 356 § 1 nadać brzmienie: 
„§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje podziału wszystkich mandatów pomiędzy 

uprawnione komitety wyborcze w sposób następujący: 
1) liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego z komitetów 

wyborczych dzieli się kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do chwili, gdy 
z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych 
liczb, ilu posłów do Parlamentu Europejskiego jest wybieranych w Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2) każdemu komitetowi wyborczemu przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego 
w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada mu liczb kolejno największych.”, 

h) w pkt 23, w art. 360 w § 2 skreślić pkt 3 i 4; 
– KP PSL-UED 

– odrzucić 
Uwaga: Przyjęcie poprawki 3 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 4 i 5. 
 

4) w art. 1 w pkt 23, w art. 360 w § 2 w pkt 3 w lit. h wyrazy „art. 355” zastąpić wyrazami „art. 
335”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
5) w art. 1 dodać pkt 28 w brzmieniu: 

„28) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.”. 
 

Załącznik do ustawy z dnia … o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (poz….) 
„Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

 
WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 1 obejmuje obszar województwa pomorskiego, województwa 
zachodniopomorskiego, województwa lubuskiego i województwa kujawsko-pomorskiego. 
Siedziba okręgowej komisji wyborczej – Gdańsk. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 2 obejmuje obszar województwa warmińsko-mazurskiego, 
województwa mazowieckiego, województwa podlaskiego i województwa lubelskiego. 
Siedziba okręgowej komisji wyborczej – Warszawa. 
 
OKRĘG WYBORCZY NR 3 obejmuje obszar województwa małopolskiego, województwa 
śląskiego, województwa podkarpackiego i województwa świętokrzyskiego. 
Siedziba okręgowej komisji wyborczej – Kraków. 
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OKRĘG WYBORCZY NR 4 obejmuje obszar województwa łódzkiego, województwa 
dolnośląskiego, województwa opolskiego i województwa wielkopolskiego. 
Siedziba okręgowej komisji wyborczej – Wrocław.”; 

– KP Kukiz’15 
– odrzucić 

 
6) art. 2 nadać brzmienie: 

„Art. 2. Do wyborów zarządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się 
przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

 
 
 
Warszawa, dnia 18 lipca 2018 r. 
 
 
 
 Sprawozdawca Przewodnicząca Komisji 
      
 /- /Łukasz Schreiber /-/ Anna Milczanowska 
 


