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EIZbieta Witek 
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Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie zgodnos~i z prawem Unii Europejskiej poselskiego 
projektu ustawy o sz~zeg61nych zasadach organizacji wybor6w Prezydenta 
Rze~zypospolitej Polskiej zarqdzonych w 2020 r. z mozliwosch1 glosowania 

korespondencyjnego (przedstawiciel wnioskodawcow: posel Przemyslaw 
Czarnek) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2019 r. poz. 1028, 
ze zmianami) spo~ si~ nas~pujflCl} opinic;: 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Poselski projekt ustawy okresla zasady organizacji wybor6w Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zar~zonych w 2020 r., dalej jako ,wybory", 
w zwi¢\1 z ogloszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w projektowanej ustawie ~d~ 
odpowiednio stosowane przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 
wyborczy1• 

Projekt dopuszcza glosowanie korespondencyjne w wyborach, 
z wyj~tkiem gJ:osowania w obwodach glosowania wymienionych w art. 2 ust. 1. 

W art. 3 i art. 4 projektu okreslono tryb zglaszania przez wyborc6w 
zamiaru glosowania korespondencyjnego. 

W art. 5 i art. 6 projektu okreslono tryb dorcrczania pakietu wyborczego 
wyborcom, kt6rzy zglosili zamiar glosowania korespondencyjnego, natomiast 
w art. 7 projektu - zawartosc pakietu wyborczego. 

Przedmiotem regulacji art. 7 i art. 8 projektu jest spos6b oddania glosu 
przez wyborc6w glosuj~cych korespondencyjnie. 

W art. 1 0 projektu upowaZnia sicr ministra wlasciwego do spraw l~cznosci 
i ministra wlasciwego do spraw zagranicznych oraz Pailstwow~ Komisjf( 

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 684, ze zmianami. 
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Wyborc~ do okreslenia w drodze odpowiednio rozporzl:)dzen oraz uchwal m.in. 
trybu dostarczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych, 
sposobu post((powania z kopertami zwrotnymi dor((czonymi do takich komisj i po 
zakonczeniu glosowania oraz trybu przekazywania wyborcom pakietow 
wyborczych w przypadku glosowani za granic~. 

Zgodnie z art. 11 projektu w przypadku glosowania korespondencyjnego 
w kraju zadania polegaj~ce na przyjmowaniu, przemieszczaniu i dor((czaniu 
przesylek pakiet6w wyborczych rna wykonywac operator wyznaczony 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe2• 

W art. 13 projektu uregulowano kwestie zwi~ane z uczestnictwem 
w wyborach komitet6w wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarz~dzonych na dzien I 0 maja 2020 r. 

Art. 14 projektu upowaZnia Marszalka Sejmu do okreslenia 
w postanowieniu o zarzl:}dzeniu wybor6w tennin6w wykonania czynnosci 
wyborczych. 

Projektowane art. 15-17 reguluj~ zadania w6jta, burmistrza i prezydenta 
miasta, a takZe wojewody w sprawach zwi~anych z organizacj~ wybor6w. 

Wart. 18 i art. 19 projektu okresla sitt sklad okr((gowej komisji wyborczej 
oraz obwodowej komisji wyborczej. 

Na mocy art. 22 projektu ustawy rna zostaC uchylona ustawa z dnia 6 
kwietnia 2020 r. o szczeg61nych zasadach przeprowadzania wybor6w 
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .zamtdzonych w 2020 r. 3 

Zgodnie z art. 23 projektu maj~ zostac uchylone przepisy art. 102 pkt 1-2 
i 5-6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczeg6lnych instrumentach wsparcia 
w zwi~ku z rozprzestrzenianiem si~ wirusa SARS-CoV-2 4 • Przepisy te 
wyll:}czaly w okresie obowiCJ.zyWania stanu zagrozenia epidemicmego albo stanu 
epidemii przy przeprowadzaniu wybor6w powszechnych na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z~dzonych w 2020 r. stosowanie przepis6w ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy w zakresie podawania w formie 
obwieszczenia do wiadomosci wyborc6w infonnacji, o ktorych mowa w art. 16 § 
1' wydawania zaswiadczeii 0 prawie do glosowania, glosowania przez 
pelnomocnika oraz ustalania przez Panstwowl:} Komisj~ WyborcZI:} wzoru karty 
do glosowania i zarz~dzania przez ni~ druku tych kart. 

Projektowana ustawa rna wejsc w eycie z dniem nast((pujqcym po dniu 
ogloszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj~tej projektem ustawy 
Materia, kt6rej dotyczy projekt, pozostaje poza zakresem regulacji prawa 

Unii Europejskiej. 

2 Oz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zmianami. 
3 Dz. U. poz. 827. 
4 Dz. U. poz. 695. 
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3. Analiza przepis6w projektu ustawy pod qtem ustalonego stanu 
prawa Unii Europejskiej 

Projekt nie reguluje kwestii obj~tych zakresem prawa Unii Europejskiej. 

4. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy o szczeg6lnych zasadach organizacji wybor6w 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .za174dzonych w 2020 r. z mozliwoscil! 
glosowania korespondencyjnego nie jest obj~ty prawem Unii Europejskiej. 

Autor: 
dr Tomasz Jaroszynski 
ekspert ds. legislacj i 
w Biurze Analiz Sejmowych 
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Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o szczeg61nych 
zasadach organizacji wyborow Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

za17.Jtdzonych w 2020 r. z mozliwosci2t glosowania korespondencyjnego 
(przedstawiciel wnioskodawc6w: posel Przemyslaw Czarnek) jest 

projektem ustawy wykonuj~cej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 
9Sa regulaminu Sejmu 

Poselski projekt ustawy okresla zasady organizacji wybor6w Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej ~nych w 2020 r., dalej jako ,wybory", 
w zwi¢u z ogloszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w projektowanej ustawie her~ 
odpowiednio stosowane przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 
wyborczy1

• 

Projekt dopuszcza glosowanie korespondencyjne w wyborach, 
z wyj~Jtkiem glosowania w obwodach glosowania wymienionych w art. 2 ust. 1. 

W art. 3 i art. 4 projektu okreslono tryb zglaszania przez wyborc6w 
zamiaru glosowania korespondencyjnego. 

Wart. 5 i art. 6 projektu okreslono tryb dorcrczania pakietu wyborczego 
wyborcom, kt6rzy zglosili zamiar glosowania korespondencyjnego, natomiast 
w art. 7 projektu - zawartosc pakietu wyborczego. 

Przedmiotem regulacji art. 7 i art. 8 projektu jest spos6b oddania glosu 
przez wyborc6w glosuj~ych korespondencyjnie. 

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 684, ze zmianami. 
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W art. 10 proj ektu upowa.Znia sicr ministra wlasciwego do spraw l~cznosci 
i ministra wla8ciwego do spraw zagranicznych oraz Panstwow~ Komisjcr 
Wyborc~ do okreslenia w drodze odpowiednio rozporz~dzen oraz uchwal m.in. 
trybu dostarczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych, 
sposobu postcrpowania z kopertami zwrotnymi dorcrczonymi do tak.ich komisji po 
zakonczeniu glosowania oraz trybu przekazywania wyborcom pakiet6w 
wyborczych w przypadku glosowani za granic~. 

Zgodnie z art. 11 projektu w przypadku glosowania korespondencyjnego 
w kraju zadania polegaj~ce na przyjmowaniu, przemieszczaniu i dorcrczaniu 
przesylek pakiet6w wyborczych rna wykonywac operator wyznaczony 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe2

• 

W art. 13 projektu uregulowano kwestie zwhp:ane z uczestnictwem 
w wyborach komitet6w wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarz~dzonych na dzien 10 maja 2020 r. 

Art. 14 projektu upowa.Znia Marszalka Sejmu do okreslenia 
w postanowieniu o zarz~dzeniu wybor6w termin6w wykonania czynnosci 
wyborczych. 

Projektowane art. 15-17 reguluj~ zadania w6jta, burmistrza i prezydenta 
miasta, a takZe wojewody w sprawach zwi~anych z organizacj~ wybor6w. 

Wart. 18 i art. 19 projektu okresla sicr sldad okn(gowej komisji wyborczej 
oraz obwodowej komisji wyborczej. 

Na mocy art. 22 projektu ustawy rna zostac uchylona ustawa z dnia 6 
kwietnia 2020 r. o szczeg6lnych zasadach przeprowadzania wybor6w 
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz~zonych w 2020 r.3 

Zgodnie z art. 23 projektu maj~ zostac uchylone przepisy art. 102 pkt 1-2 
i 5-6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczeg6lnych instnunentach wsparcia 
w zwi~ku z rozprzestrzenianiem sicr wirusa SARS-Co V -2 4 • Przepisy te 
wyl~czaly w okresie obowi~zywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu 
epidemii prey przeprowadzaniu wybor6w powszechnych na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarz~dzonych w 2020 r. stosowanie przepis6w ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy w zakresie podawania w formie 
obwieszczenia do wiadomosci wyborc6w infonnacji, o kt6rych mowa w art. 16 § 
1, wydawania zaswiadczen 0 prawie do glosowania, glosowania przez 
pelnomocnika oraz ustalania przez Paflstwow~ Komisjcr WyborcZl:l wzoru karty 
do glosowania i zar~dzania przez ni~ druku tych kart. 

Projekt nie zawiera przepis6w maj~ych na celu wykonanie prawa Unii 
Europejskiej. 

Poselski projekt ustawy o szczeg61nych zasadach organizacji wybor6w 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz~dzonych w 2020 r. z mozliwosci~ 

2 Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zmianami. 
3 Dz. U. poz. 827. 
4 Dz. U. poz. 695. 
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glosowania korespondencyjnego nie jest projektem ustawy wykonuj~cej 
prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu. 

Autor: 
dr Tomasz Jaroszynski 
ekspert ds. legislacji 
w Biurze Analiz Sejmowych 
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