Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

U S T AWA
z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r.
poz. poz. 754, 1000 i 1349) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 78 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Wyniki głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą i na
polskich statkach morskich są przekazywane okręgowej komisji wyborczej
właściwej dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.”;

2)

w art. 97 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, właściwy organ wyborczy, w
terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wzywa pełnomocnika wyborczego
do ich usunięcia w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości
informacji o wadach zawiadomienia. W przypadku nieusunięcia wad w terminie
właściwy organ wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie o
odmowie przyjęcia zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem, podaje się niezwłocznie
do publicznej wiadomości oraz doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu.”;

3)

w art. 153 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Przepisy § 1 nie mają zastosowania do komisarzy wyborczych pełniących
z urzędu funkcje przewodniczących okręgowych lub rejonowych komisji
wyborczych.”;

4)

w art. 172 w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zapewnienie wykonania zadań wyborczych we współdziałaniu z wojewodą,
urzędnikami wyborczymi i organami jednostek samorządu terytorialnego;”;

5)

w art. 175 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zapewnienie wykonania zadań wyborczych we współdziałaniu z urzędnikami
wyborczymi i organami jednostek samorządu terytorialnego;”;

6)

w art. 195 w § 2 uchyla się pkt 2;

7)

w art. 205 w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości
postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu
wyborczego.”;
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8)

w art. 213 w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Udostępnienie i rozpieczętowanie pakietów może nastąpić wyłącznie na potrzeby
Państwowej Komisji Wyborczej lub postępowania przed sądami i organami
prokuratury, w obecności członka okręgowej komisji wyborczej; o terminie
czynności zawiadamia się niezwłocznie osobę zgłaszającą listę.”;

9)

art. 218 otrzymuje brzmienie:
„Art. 218. § 1. Postanowienie okręgowej komisji wyborczej, o którym mowa w
art. 215 § 3–5, art. 216 § 2 i art. 217 § 2, wraz z uzasadnieniem, podaje się
niezwłocznie do publicznej wiadomości oraz doręcza się osobie zgłaszającej listę.
§ 2. Od postanowień, o których mowa w § 1, osobie zgłaszającej listę
przysługuje prawo odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2 dni
od dnia podania do publicznej wiadomości postanowienia. Państwowa Komisja
Wyborcza rozpoznaje sprawę i wydaje postanowienie, podając je niezwłocznie do
publicznej wiadomości oraz doręczając je wnoszącym odwołanie oraz okręgowej
komisji wyborczej.
§ 3. Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej przysługuje prawo
wniesienia skargi do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty podania tego
postanowienia do publicznej wiadomości. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w
składzie 3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym, i wydaje orzeczenie w sprawie
skargi w terminie 2 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek
prawny. Orzeczenie doręcza się osobie zgłaszającej listę, Państwowej Komisji
Wyborczej oraz okręgowej komisji wyborczej.
§ 4. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza lub Sąd Najwyższy uzna
odpowiednio odwołanie lub skargę za zasadne, okręgowa komisja wyborcza
niezwłocznie rejestruje listę kandydatów w zakresie wskazanym w postanowieniu
Państwowej Komisji Wyborczej lub orzeczeniu Sądu Najwyższego.”;

10) 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)”;
11) w art. 300 w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości
postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu
wyborczego.”;
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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12) w art. 304:
a)

§ 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w §
3 i 4, wraz z uzasadnieniem, podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości
oraz doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu.”,

b)

w § 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości
postanowienia o odmowie rejestracji kandydata.”;

13) w art. 329 po § 1 dodaje się § 1a i 1b 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.
§ 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, ustala w drodze uchwały liczbę posłów do Parlamentu
Europejskiego wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych. 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.”;
14) w art. 331 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej, w drodze postanowienia,
po otrzymaniu uchwały, o której mowa w art. 329 § 1b, nie później niż na 90 dni
przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający
w okresie wyborczym, o którym mowa w § 1.”;
15) w art. 332 § 2 otrzymuje 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 poszczególnych okręgach wyborczych, określoną w
uchwale, o której mowa w art. 329 § 1b.”;
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16) po art. 340 dodaje się art. 340a w brzmieniu:
„Art. 340a. § 1. W okręgu wyborczym wybiera się co najmniej 3 posłów.
§ 2. Ustalenia liczby posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w
poszczególnych okręgach wyborczych dokonuje się według jednolitej normy
przedstawicielstwa, obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców kraju przez
ogólną liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w kraju, a następnie
odrębnie dla każdego okręgu liczbę mieszkańców danego okręgu dzieli się przez
otrzymany iloraz będący jednolitą normą przedstawicielstwa. Wartość liczby
całkowitej (przed przecinkiem) uzyskanego w ten sposób ilorazu oznacza liczbę
mandatów przypadających w danym okręgu wyborczym.
§ 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w § 2, nie zostały
rozdzielone wszystkie mandaty, to pozostałe jeszcze do podziału mandaty przydziela
się tym okręgom, dla których wyliczone ilorazy wykazują po przecinku kolejno
najwyższe wartości.
§ 4. Jeżeli w kilku okręgach wyborczych ilorazy wykazujące najwyższą wartość
po przecinku są równe, a okręgów tych jest więcej niż mandatów do rozdzielenia,
pierwszeństwo do mandatu mają okręgi wyborcze w kolejności największej liczby
mieszkańców.”;
17) art. 342 otrzymuje brzmienie:
„Art. 342. Liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż liczba posłów
do Parlamentu Europejskiego wybieranych w danym okręgu wyborczym i większa
niż liczba posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w danym okręgu
wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów.”;
18) po art. 342 dodaje się art. 342a w brzmieniu:
„Art. 342a. W przypadku zgłoszenia listy zawierającej 3 kandydatów:
1)

liczba kandydatów – kobiet,

2)

liczba kandydatów – mężczyzn

– nie może być mniejsza niż 1.”;
19) w art. 345 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów listę
rejestruje się w zakresie nieobjętym odmową, o ile liczba kandydatów nieobjętych
odmową nie jest niższa niż minimalna wymagana liczba kandydatów na liście.”;
20) w art. 346 uchyla się § 2 i 3;
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21) art. 354 otrzymuje brzmienie:
„Art. 354. Po otrzymaniu protokołów wyników głosowania z wszystkich
okręgów wyborczych 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.”;
22) art. 356 otrzymuje brzmienie:
„Art. 356. § 1. Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje podziału mandatów w
okręgach wyborczych pomiędzy uprawnione listy kandydatów w sposób
następujący:
1)

liczbę głosów ważnych oddanych na każdą z tych list w okręgu wyborczym
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 okręgu wyborczym;

2)

każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy
sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno największych.
§ 2. Przepis art. 232 § 2 stosuje się.”;

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

wymienia się, oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego, 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 na każdą z list kandydatów,

g)

głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów każdej z list
kandydatów,

h)

mandatów przypadających każdej liście kandydatów spełniającej warunek,
o którym mowa w art. 335;

4)

wymienia się, oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego, wykaz list
kandydatów zarejestrowanych w okręgu oraz wykaz list kandydatów, które
spełniły warunek, o którym mowa w art. 335;

5)

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.”;

25) w art. 361 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„W obwieszczeniu zamieszcza się informacje, o których mowa w art. 360 § 2.”;
26) w art. 404 w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Skargę wnosi się w terminie 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości
postanowienia

Państwowej

Komisji

Wyborczej

o

odmowie

przyjęcia

zawiadomienia.”;
27) w art. 405 w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Odwołanie wnosi się w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości
postanowienia komisarza wyborczego o odmowie przyjęcia zawiadomienia.”;
28) w art. 432:
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Uchwały gminnej komisji wyborczej, o których mowa w art. 430 oraz
art. 431, wraz z uzasadnieniem, podaje się niezwłocznie do publicznej
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wiadomości oraz doręcza się osobie zgłaszającej listę. Od uchwały osobie
zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do komisarza
wyborczego w terminie 2 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości,
który rozpatruje odwołanie w terminie 2 dni i wydaje postanowienie w sprawie
odwołania.”,
b)

w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Na

postanowienie

komisarza

wyborczego

uznające

odwołanie

za nieuzasadnione osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia skargi
do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od daty podania do
publicznej wiadomości postanowienia komisarza wyborczego.”.
Art. 2. Do wyborów zarządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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