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S E NA T U 
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Warszawa, 1 sierpnia 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy 

(druk nr 1274) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy jest powrót 

do rozwiązania obowiązującego przed nowelizacją Kodeksu wyborczego (ustawa z dnia 31 

stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy), które zakładało, iż ważność 

wyborów stwierdza Sąd Najwyższy w składzie całej izby. 

Nowelizacja ze stycznia, choć poprawnie usuwała nazwę nieistniejącej już Izby Pracy, 

Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, nie musiała też wprowadzać nazwy nowej 

izby, która zajmowałaby się tymi sprawami, ponieważ wynika to z art. 26 ustawy z dnia 8 

grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Przez przeoczenie lub celowo (trudno to stwierdzić, 

bo oba rozwiązania są poprawne), usunęła jednak wtedy fragment stanowiący wyjątek od 

reguły wynikającej z ustawy o Sądzie Najwyższym, stwierdzający, że Sąd Najwyższy o 

ważności wyborów orzeka „w składzie całej izby”. Reguła przewiduje bowiem, że jeżeli 

przepis szczególny nie stanowi inaczej Sąd Najwyższy orzeka w składzie 3 sędziów. 

Jednocześnie ustawa usuwa nazwę Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 

Publicznych z innych przepisów Kodeksu wyborczego oraz z ustawy o referendum 

ogólnokrajowym. 

Reasumując, ustawa powraca do tradycji zakładającej orzekanie o ważności wyborów 

przez Sąd Najwyższy w składzie całej izby, nie zaś przez skład 3 sędziów danej izby. 

 



– 2 – 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy wpłynął do Sejmu 16 

lipca 2019 r. Pierwsze czytanie, na posiedzeniu Sejmu, odbyło się 17 lipca. Komisja 

Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego 

w sprawozdaniu z 18 lipca przedstawiła poprawiony projekt ustawy. Komisja wprowadziła 

zmiany o charakterze porządkującym. Drugie i trzecie czytanie odbyło się 31 lipca. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń prawno-legislacyjnych. Można jedynie zwrócić uwagę, by 

zmiany w kodeksach lub ustawach wyborczych wchodziły w życie w terminie co najmniej 

14-dniowym. 
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