
UCZCIWE WYBORY 

OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA 

 

               

 

 W celu zapewnienia uczciwości wyborów w naszej Ojczyźnie obywatele 

Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszają następujący projekt ustawy:  

 

USTAWA 

z dnia … 

o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. Wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy.”; 

 

2) uchyla się art. 12a; 

 

3) w art. 13:  

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wójt przedkłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe 

obwody głosowania, jeżeli jest to konieczne ze względu na zmianę granic gminy, 

zmianę liczby jej mieszkańców powodującą zmianę liczby wybieranych radnych 



 

gminy lub zmianę liczby mieszkańców w obwodzie głosowania w stosunku do 

określonej w art. 12 § 3.”, 

b)  po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Zmiana w podziale na stałe obwody głosowania dokonywana z powodu 

zmiany granic gminy może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do obszaru, którego 

dotyczy nowy przebieg granicy gminy.”; 

 

4) po art. 13a dodaje się art. 13b w brzmieniu: 

„Art. 13b. Jeżeli w lokalu, w którym w okresie 5 lat poprzedzających dzień 

wyborów miała siedzibę obwodowa komisja wyborcza, w dniu wyborów nie ma 

siedziby żadna obwodowa komisja wyborcza lub obwodowa komisja wyborcza 

mająca siedzibę w tym lokalu jest właściwa dla obwodu głosowania o 

zmienionych granicach, w dniu wyborów podaje się do publicznej wiadomości, 

poprzez wywieszenie w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich 

zainteresowanych przy wejściu do tego lokalu, informację umożliwiającą 

wyborcom dotarcie do właściwej obwodowej komisji wyborczej.”; 

 

5) w art. 14 w § 2 uchyla się zdanie drugie; 

 

6) w art. 16 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4)   możliwości głosowania przez pełnomocnika.”; 

 

7) w art. 26 uchyla się § 3; 

 

8) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38.  Głosować można osobiście, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 7.”; 

 

9) w art. 39: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 700 do godziny 2100.”, 

b) uchyla się § 3, 

 

 



 

c) w § 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Zarządzenie wcześniejszego zakończenia głosowania może nastąpić nie wcześniej 

niż o godzinie 1800.”; 

 

10) w art. 40: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Na karcie do głosowania zamieszcza się czytelną informację o sposobie 

głosowania i warunkach ważności głosu.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Karta do głosowania jest pojedynczą kartą zadrukowaną tylko po jednej 

stronie opatrzoną pieczęcią obwodowej komisji wyborczej, a ponadto hologramem 

umieszczanym na karcie podczas wydawania jej wyborcy przez komisję. Wielkość 

i rodzaj czcionek oraz wielkość kratek przeznaczonych na postawienie znaku „x” 

powinny być jednakowe dla oznaczeń wszystkich list oraz imion i nazwisk 

kandydatów.”, 

c) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Na karcie do głosowania oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci 

obwodowej komisji wyborczej i hologramu  o którym mowa w § 3 oraz drukuje 

się, w przypadku wyborów: 

        1) Prezydenta Rzeczypospolitej - odcisk pieczęci Państwowej Komisji  

Wyborczej; 

        2) do Sejmu, do Senatu i do Parlamentu Europejskiego - odcisk pieczęci 

okręgowej komisji wyborczej; 

        3)   do rad i wyborów wójta - odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej.”, 

d) po § 5 dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. Karty do głosowania są dokumentami z wyborów w rozumieniu art. 8 § 1 i są 

przechowywane przez okres co najmniej 5 lat.”; 

 

11) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu: 

„Art. 41a. § 1. Oddanie głosu następuje przez wrzucenie do urny karty do 

głosowania w białej kopercie zaopatrzonej w odcisk pieczęci obwodowej komisji 

wyborczej. Wyborca otrzymuje taką kopertę wraz z kartą lub kartami do 

głosowania; każdy wyborca otrzymuje tylko jedną kopertę bez względu na liczbę 

kart do głosowania.    



 

§ 2. Głos oddany na ważnej karcie do głosowania niewłożonej do koperty, o której 

mowa w § 1, jest nieważny.  

§ 3. Jeżeli w jednej kopercie wrzucono do urny dwie lub więcej ważnych kart do 

głosowania tego samego rodzaju, głosy oddane za pomocą tych kart są nieważne. 

§ 4. Przy liczeniu głosów nie bierze się pod uwagę dopisków na kopercie. Jeżeli 

jednak dopiski te polegają na przekreśleniu lub zniekształceniu obrazu odcisku 

pieczęci obwodowej komisji wyborczej, karty wrzucone do urny w takiej kopercie 

traktuje się tak samo jak karty wrzucone poza kopertą.”;     

 

12) w art. 42:  

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy 

urna jest pusta, po czym zamyka się urnę wyborczą i opieczętowuje ją pieczęcią 

komisji oraz sprawdza, czy na miejscu znajduje się spis wyborców, potrzebna 

liczba kart do głosowania właściwych dla przeprowadzanych wyborów, 

hologramów i kopert, jak również czy w lokalu wyborczym znajduje się 

odpowiednia liczba łatwo dostępnych miejsc zapewniających tajność 

głosowania.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu 

wyborczym muszą być równocześnie obecni członkowie obwodowej komisji 

wyborczej w liczbie stanowiącej co najmniej 2/3 jej pełnego składu, w tym 

przewodniczący komisji lub jego zastępca.”, 

c) uchyla się § 4, 

d) dodaje się § 5 w brzmieniu: 

„§ 5. Od podjęcia przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa 

w § 1, do rozpoczęcia głosowania oraz od zamknięcia lokalu wyborczego do 

podpisania protokołu, o którym mowa w art. 75 § 1 czynności obwodowej komisji 

wyborczej utrwala się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Wytworzone w ten sposób materiały są dokumentami z wyborów w rozumieniu 

art. 8 § 1.”; 

 

 

 



 

13) uchyla się art. 43; 

 

14) w art. 44 § 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„§ 2. Urna, o której mowa w § 1, jest urną pomocniczą przeznaczoną wyłącznie do 

wrzucania kopert z kartami do głosowania przez wyborców w obwodach 

głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i w domach pomocy społecznej. 

§ 3. W przypadku wyrażenia przez wyborcę woli skorzystania z urny pomocniczej 

wrzucenie do niej koperty z kartą do głosowania wymaga obecności przy tej 

czynności co najmniej dwóch osób wchodzących w skład obwodowej komisji 

wyborczej, zgłoszonych przez różne komitety wyborcze.”; 

 

15) w art. 47: 

a) w § 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, hologramów oraz kopert i 

umieszcza je w opieczętowanym pakiecie oraz oddaje je na przechowanie 

przewodniczącemu komisji,”, 

b) w § 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) liczbę kart i kopert wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie 

wyborców.”, 

c)  § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Szczegółowy sposób wykonywania przez obwodową komisję wyborczą 

czynności, o których mowa w § 1–4, określa Państwowa Komisja Wyborcza, 

zapewniając poszanowanie zasad przeprowadzania wyborów oraz ochronę urny, a 

także dokumentów związanych z wyborami.”; 

 

16) w art. 52: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Po dokonaniu czynności, o której mowa w § 1, wyborca otrzymuje od 

komisji kartę do głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów, opatrzoną 

jej pieczęcią i hologramem zgodnie z art. 40 § 3 oraz kopertę, o której mowa w art. 

41a § 1. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania i koperty własnym 

podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.”, 

b)  w § 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:.  



 

„Wyborca głosujący za granicą otrzymuje kartę do głosowania i kopertę wyłącznie 

po okazaniu obwodowej komisji wyborczej ważnego polskiego paszportu lub w 

przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim innego 

ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.”,  

c) § 5-7 otrzymują brzmienie:.  

„§  5. Po otrzymaniu karty do głosowania i koperty wyborca udaje się do miejsca 

w lokalu wyborczym zapewniającego tajność głosowania. 

§ 6. Wyborca wrzuca kartę do głosowania w kopercie do urny znajdującej się w 

dostępnym i widocznym miejscu lokalu wyborczego. 

§ 7. Od podjęcia przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa 

w art. 42 § 1, do podpisania protokołu, o którym mowa w art. 75 § 1, prowadzi się 

transmisję z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci 

elektronicznego przekazywania danych. Szczegółowe informacje o dostępie do 

transmisji podaje się co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem głosowania 

na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.”, 

d) dodaje się § 8 w brzmieniu: 

„§ 8. Państwowa Komisja Wyborcza określa warunki techniczne transmisji, o 

której mowa w § 7.”;  

 

17)  w dziale I uchyla się rozdział 6a; 

 

18) w art. 54 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku 

głosowania w obwodach głosowania utworzonych w jednostkach, o których mowa 

w art. 12 § 4 i 7, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na 

polskich statkach morskich.”; 

 

19) w art. 59 § 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„§ 4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania i koperty własnym 

czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania 

karty do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania. 

§ 5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło 

obwodowa komisja wyborcza odmawia wydania pełnomocnikowi karty do 

głosowania oraz koperty i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosownia.”; 



 

20) w art. 69:  

a) uchyla się § 2, 

b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4 Warunki ważności głosu określają art. 41a i przepisy szczególne kodeksu.”; 

 

21)  w art. 70 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie spisu wyborców, liczbę 

osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty 

do głosowania oraz koperty”;. 

 

22) w art. 71:  

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których 

mowa w art. 70, przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę 

wyborczą, po czym komisja liczy wyjęte z niej koperty i karty do głosowania oraz 

ustala liczbę kopert właściwych i liczbę kopert niewłaściwych, a następnie ustala 

liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych.”, 

b) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu: 

„§ 1a. Liczenie wyjętych z urny kart do głosowania odbywa się w taki sposób, że 

przewodniczący komisji w obecności członków komisji w liczbie stanowiącej co 

najmniej 2/3 jej pełnego składu bierze do ręki pojedyncze koperty w kolejności 

losowej, pokazuje każdą kopertę wszystkim obecnym i głośno oznajmia, czy jest 

to właściwa koperta; jeżeli koperta jest właściwa – wyjmuje z niej kartę lub 

kolejno pojedyncze karty do głosowania, pokazuje każdą kartę wszystkim 

obecnym i głośno oznajmia, czy dana karta jest ważna, czy dany głos jest ważny i 

na kogo został oddany, z uwzględnieniem § 1b; karty wrzucone do urny poza 

kopertą lub w niewłaściwej kopercie liczy się na końcu. Każdy z obecnych 

członków komisji samodzielnie odnotowuje treść oznajmienia przewodniczącego 

komisji; w każdej chwili może żądać koperty lub karty do głosowania do swoich 

rąk w celu sprawdzenia. 

§ 1b. W przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do 

Senatu, wyborów do rady gminy w gminie niebędącej miastem na prawach 

powiatu oraz wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przewodniczący 

komisji oznajmia, na którego kandydata został oddany poszczególny ważny głos. 



 

W przypadku wyborów do Sejmu, wyborów do Parlamentu Europejskiego, 

wyborów do rady miasta w miastach na prawach powiatu, wyborów do rady 

dzielnicy miasta stołecznego Warszawy, wyborów do rady powiatu oraz wyborów 

do sejmiku województwa przewodniczący komisji oznajmia, na którą listę i na 

którego kandydata został oddany poszczególny ważny głos.”; 

 

23) uchyla się art. 72; 

 

24) art. 73 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 73. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone 

pieczęcią i hologramem przez obwodową komisję wyborczą są nieważne.”; 

 

25)  po art. 74 dodaje się art. 74a w brzmieniu: 

„Art. 74a. § 1. Po sporządzeniu protokołu głosowania obwodowa komisja 

wyborcza składa do opakowań zbiorczych osobno ważne, nieważne i niewydane 

karty do głosowania. Po dokładnym zamknięciu opakowanie zbiorcze 

zapieczętowuje się, przy użyciu pieczęci komisji, w sposób uniemożliwiający jego 

otwarcie bez naruszenia odcisku pieczęci.  

§ 2. Zabezpieczone opakowania zbiorcze, o których mowa w § 1, przewodniczący 

obwodowej komisji wyborczej przekazuje komisarzowi wyborczemu.  

§ 3. Otwarcie opakowania zbiorczego i wyjęcie z niego kart do głosowania może 

nastąpić jedynie w przypadku, gdy jest to konieczne w związku ze stosowaniem 

niniejszego kodeksu lub innej ustawy, a o otwarciu postanowił właściwy organ 

wyborczy, sąd lub prokurator. Z czynności otwarcia opakowania zbiorczego i 

wyjęcia z niego kart do głosowania sporządza się protokół, w którym wymienia 

się datę, miejsce i podstawę tej czynności oraz osoby biorące w niej udział; osoby 

te podpisują protokół.”; 

 

26) w art. 75: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W protokole, o którym mowa w § 1, wymienia się odpowiednio dane, o 

których mowa w art. 70 § 2, oraz, odpowiednio do przeprowadzanych wyborów, 

liczbę głosów nieważnych z wyszczególnieniem przyczyn nieważności i liczby 



 

głosów odpowiadających każdej z tych przyczyn, liczbę głosów ważnych ogółem 

z wyszczególnieniem liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów 

albo na poszczególne listy kandydatów i każdego kandydata z tych list.”, 

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Protokół, o którym mowa w  § 1, sporządza się przed wprowadzeniem 

danych do sieci elektronicznego przekazywania danych. Dane wpisane do 

protokołu po jego podpisaniu przez osoby wchodzące w skład obwodowej komisji 

wyborczej obecne przy jego sporządzaniu i opatrzeniu pieczęcią komisji są 

następnie wprowadzane do sieci elektronicznego przekazywania danych.”, 

c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. W protokole wymienia się ponadto liczby, o których mowa w art. 70 § 3 i 

art. 71 § 1, liczbę otrzymanych hologramów i kopert, liczbę wydanych oraz liczbę 

pozostałych hologramów i kopert, a także liczbę wyborców głosujących przez 

pełnomocnika.”, 

d) uchyla się § 6, 

e) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7 Członkom obwodowej komisji wyborczej przysługuje prawo wniesienia do 

protokołu uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów, z tym że nie zwalnia to 

ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie. Adnotację o 

wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.”; 

 

27) art. 77 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 77. § 1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie, 

przed jego przekazaniem właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia, 

obwodowa komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosownia 

w obwodzie poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo 

dostępnym dla wyborców, kopii tego protokołu. Taką samą kopię otrzymuje każdy 

członek komisji i mąż zaufania. 

§ 2. Dane o wynikach głosowania w obwodzie wprowadza się do sieci 

elektronicznego przekazywania danych dopiero po sporządzeniu protokołu 

zgodnie z wymaganiami art. 75.; 

 

 

 



 

28) art. 78  otrzymuje brzmienie: 

„Art. 78. § 1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie po 

dokonaniu czynności określonych w art. 77 przekazuje właściwej komisji 

wyborczej wyższego stopnia, w zapieczętowanej kopercie, jeden egzemplarz 

protokołu głosowania w obwodzie wraz z wyjaśnieniami komisji do zgłoszonych 

zarzutów, o których mowa w art. 75 § 7 i art. 103b § 1 pkt 4. W tym celu 

przewodniczący obwodowej komisji wyborczej lub jego zastępca osobiście 

transportuje te dokumenty do siedziby właściwej komisji wyborczej wyższego 

stopnia albo wydaje je w siedzibie obwodowej komisji wyborczej osobie 

upoważnionej w formie pisemnej do odbioru protokołów przez przewodniczącego 

właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia. 

§ 2. Osoba przekazująca kopertę z dokumentami, o których mowa w § 1, oraz 

osoba upoważniona do jej odebrania sporządzają protokół przekazania, w którym 

wymienia się nazwę komisji, od której pochodzą te dokumenty, oraz miejsce, datę 

i godzinę wydania. 

§ 3. Koperta nie może zostać otwarta na żadnym etapie czynności określonych w § 

2 ani nie może być przetrzymywana w jakimkolwiek miejscu poza siedzibą 

obwodowej komisji wyborczej lub siedzibą właściwej komisji wyborczej 

wyższego stopnia. 

§ 4. Wyniki głosowania z obwodów utworzonych za granicą przekazuje się 

okręgowej komisji wyborczej właściwej dla dzielnicy Śródmieście miasta 

stołecznego Warszawy, a wyniki głosowania z obwodów utworzonych na polskich 

statkach morskich – okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby 

armatora. 

§ 5. Zasady i tryb przekazywania komisji wyborczej wyższego stopnia wyników 

głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania, o których mowa w § 

4, określa Państwowa Komisja Wyborcza po zasięgnięciu opinii odpowiednio 

ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej.”; 

 

29)  w art. 79 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 78, przewodniczący 

obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie, w sposób ustalony przez Państwową 

Komisję Wyborczą, przekazuje w depozyt odpowiednio komisarzowi 



 

wyborczemu, konsulowi albo kapitanowi statku dokumenty z głosowania oraz 

pieczęć komisji.”; 

 

30) uchyla się art. 103; 

 

31) w dziale I po rozdziale 11 dodaje się rozdział 11a w brzmieniu: 

„Rozdział 11a 

Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni 

Art. 103a. § 1. Pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona ma 

prawo wyznaczyć po jednym mężu zaufania do komisji wyborczych, o których 

mowa w art. 152 § 2.  Jeżeli jednak komitet wyborczy nie zarejestrował 

kandydatów lub list kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, mężów 

zaufania reprezentujących ten komitet można wyznaczyć tylko do obwodowych 

komisji wyborczych na obszarze okręgu, w którym komitet ten zarejestrował 

kandydata lub listę kandydatów.  

§ 2. Mężem zaufania może być osoba mająca czynne prawo wyborcze do Sejmu, 

która nie kandyduje w wyborach ani nie jest pełnomocnikiem wyborczym, 

pełnomocnikiem finansowym lub członkiem komisji wyborczej.  

§ 3. Pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona wydaje mężowi 

zaufania zaświadczenie, którego wzór określa Państwowa Komisja Wyborcza. 

Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie 

głosowania utworzonym za granicą zaświadczenie może być także przekazane, 

najpóźniej w dniu wyborów, telefaksem lub w formie elektronicznej za 

pośrednictwem konsula. 

Art. 103b. § 1. Mąż zaufania ma prawo: 

1) brać udział we wszystkich czynnościach komisji, do której został wyznaczony, 

w szczególności być obecnym przy przekazywaniu protokołu obwodowej 

komisji wyborczej, przekazywaniu danych z protokołu rejonowej komisji 

wyborczej, sprawdzaniu pod względem arytmetycznej poprawności ustalenia 

wyników głosowania przez pełnomocników, o których mowa w art. 173, oraz 

sprawdzaniu prawidłowości ustalenia wyników głosowania; 

2) być obecnym w lokalu wyborczym w czasie przygotowania do głosowania, 

głosowania, ustalania wyników głosowania i sporządzania protokołu; 



 

3) wnieść do lokalu wyborczego urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk oraz 

rejestrować przy ich użyciu wszystkie czynności podejmowane przez właściwą 

komisję wyborczą; 

4) wnosić do protokołu uwagi, z wymienieniem konkretnych zarzutów; 

5) być obecnym przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu do właściwej 

komisji wyborczej wyższego stopnia. 

§ 2. O wniesieniu uwag, o których mowa w § 1 pkt 4, zamieszcza się w protokole 

adnotację. 

Art. 103c. § 1. Zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenie, do 

którego celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ma prawo wyznaczyć po jednym 

obserwatorze społecznym do komisji wyborczych, o których mowa w art. 152 § 2. 

§ 2. Do obserwatorów społecznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu o 

mężach zaufania, z wyjątkiem art. 103b § 1 pkt 3–5.”; 

 

32) w art. 153 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Członkowie komisji wyborczych oraz pełnomocnicy do spraw wyborów – 

urzędnicy wyborczy nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz 

poszczególnych kandydatów lub list kandydatów.”; 

 

33) w art. 154 § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Członkowie komisji wyborczych oraz pełnomocnicy do spraw wyborów – 

urzędnicy wyborczy korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla 

funkcjonariuszy publicznych i ponoszą odpowiedzialność jak funkcjonariusze 

publiczni.”; 

 

34) w art. 155:  

a) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu: 

„§ 1a. Członkiem inspekcji nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców 

gminy objętej zakresem działania tej inspekcji. 

§ 1b. Funkcji członka inspekcji nie można łączyć z funkcją pełnomocnika do 

spraw wyborów – urzędnika wyborczego.”, 

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 



 

„§ 2a. W skład inspekcji nie mogą być powołani pracownicy samorządowi gminy, 

powiatu lub województwa ani pracownicy podległych im jednostek 

organizacyjnych.”, 

c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Do osób powołanych w skład inspekcji stosuje się odpowiednio przepisy art. 

153 § 3 oraz art. 154 § 1 i 4–6.”, 

d) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Wykaz osób powołanych w skład inspekcji podaje się niezwłocznie do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.”; 

 

35) art. 156 w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

 „Obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych 

komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa, w 

tym warunki określone w art. 42, 52 i 156a, zapewnia odpowiednio wójt, starosta 

lub marszałek województwa.”; 

 

36) po art. 156 dodaje się art. 156a w brzmieniu: 

„Art. 156a. § 1. Urnę wyborczą wykonuje się z przezroczystego materiału, tak aby 

zawartość urny była widoczna z zewnątrz.  

§ 2. Tajność głosowania zapewnia się w szczególności przez przygotowanie w 

lokalu wyborczym odpowiedniej liczby łatwo dostępnych miejsc umożliwiających 

każdemu wyborcy nieskrępowane zapoznanie się z kartą do głosowania oraz jej 

wypełnienie bez styczności z innymi osobami obecnymi w lokalu wyborczym i w 

sposób niewidoczny dla tych osób.”; 

 

37) w art. 157: 

a) § 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„§ 2. W skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzą: 

    1) jeden sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wskazany przez Prezesa Trybunału   

Konstytucyjnego; 

    2) jeden sędzia Sądu Najwyższego, wskazany przez Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego; 



 

    3) jeden sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazany przez Prezesa  

Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

    4) osoby mające kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego, wskazane 

przez poszczególne kluby poselskie.   

§ 3. Członków Państwowej Komisji Wyborczej powołuje Prezydent 

Rzeczypospolitej w drodze postanowienia.”, 

b) po § 4 dodaje się § 4a–4c w brzmieniu: 

„§ 4a. Liczba członków Państwowej Komisji Wyborczej powoływanych w myśl   

§ 2 pkt 4 odpowiada liczbie klubów poselskich, lecz jest nie mniejsza niż 6. 

Prezydent Rzeczypospolitej zapewnia, by w skład Komisji wchodziły osoby 

wskazane przez wszystkie kluby poselskie; jeżeli liczba klubów poselskich jest 

mniejsza niż 6, prawo wskazania dodatkowej osoby mają kolejno kluby 

najliczniejsze. 

§ 4b. Po powołaniu członków Państwowej Komisji Wyborczej, o których mowa w 

§ 2 pkt 4, zmiany w liczbie i składzie klubów poselskich zachodzące w trakcie tej 

samej kadencji Sejmu nie mają wpływu na skład Komisji.  

§ 4c. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, o których mowa w § 2 pkt 4, 

nie mogą należeć do partii politycznych.”; 

 

38) w art. 158:  

a) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) ukończenia przez członka Komisji 70 lat; 

b) w § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) odwołania członka Komisji przez Prezydenta Rzeczypospolitej na uzasadniony 

wniosek Przewodniczącego Komisji.”, 

c) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Członkostwo osób powołanych w myśl art. 157 § 2 pkt 4 wygasa także po 

upływie 150 dni od dnia wyborów do Sejmu. Jeżeli jednak osoba taka jest 

Przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, pełni tę funkcję aż do chwili 

rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Komisji zwołanego po ustaleniu jej składu w 

nowej kadencji Sejmu.”, 

d)  po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:  

 „§ 3. Jeżeli członkostwo osoby powołanej w myśl art. 157 § 2 pkt 4 wygasło 

przed upływem kadencji Sejmu, pierwszeństwo wskazania innej osoby na jej 

miejsce przysługuje temu samemu klubowi poselskiemu.”; 



 

39) w art. 160:  

a) w § 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) ustalenie wzorów hologramów oraz zarządzanie ich wydrukowania i 

dostarczenia właściwym komisjom;”; 

b) w § 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:  

„9a)   skierowanie, w okresie 14 dni przed dniem wyborów przystępnej informacji o 

sposobie głosowania i warunkach ważności głosu do możliwie największej liczby 

wyborców, bezpośrednio oraz z wykorzystaniem strony internetowej Komisji i za 

pośrednictwem środków masowego przekazu;”,  

c) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:   

„ § 2a. W związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w § 1 i § 2, 

Państwowa Komisja Wyborcza ani jej poszczególni członkowie nie mogą 

współpracować się z organami wyborczymi innych państw, z wyjątkiem państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.”;   

 

40) w art. 161 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza podejmuje uchwały w zakresie swoich 

ustawowych uprawnień na posiedzeniu w obecności co najmniej 2/3 jej pełnego 

składu.”; 

 

41) po art. 161 dodaje się art. 161a w brzmieniu: 

„Art. 161a § 1. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do 

Sądu Najwyższego na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach, o 

których mowa w art. 161 § 1. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia 

ogłoszenia uchwały. 

§ 2. Wniesienie skargi wstrzymuje wykonanie uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej w zakresie, którego dotyczy skarga.  

§ 3. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym w 

terminie 7 dni; uczestnikami postępowania są skarżący oraz Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej albo jego zastępca. Od orzeczenia Sądu 

Najwyższego nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się 

pełnomocnikowi wyborczemu i Państwowej Komisji Wyborczej.  



 

§ 4. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza 

niezwłocznie ją uchyla albo zmienia w zakresie wskazanym w orzeczeniu.”; 

 

42) w art. 162: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,, § 2. Oprogramowanie służące elektronicznej obsłudze czynności, o których 

mowa w § 1, tworzy się zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez Państwową 

Komisję Wyborczą i pod jej nadzorem.”, 

b) dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Do obsługi czynności, o których mowa w § 1, można stosować jedynie 

urządzenia techniczne i oprogramowanie, do których prawa majątkowe 

przysługują wyłącznie Skarbowi Państwa. Muszą one być usytuowane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i być w wyłącznej dyspozycji Państwowej 

Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego. Tworzenie i eksploatacja 

systemu nie mogą być powierzane podmiotom zewnętrznym w stosunku do 

Krajowego Biura Wyborczego.”; 

 

43) w art. 167 w § 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu: 

„9a) zarządzanie wydrukowania kart do głosownia w wyborach do organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz dostarczenie ich właściwym komisjom 

wyborczym; 

9b) dostarczenie kopert  o których mowa w art. 41a § 1 właściwym komisjom 

wyborczym;”; 

 

44) w art. 170: 

a)  § 1–4 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. W skład okręgowej komisji wyborczej wchodzi 11 osób, powołanych przez 

Państwową Komisję Wyborczą.   

§ 2. Przewodniczącym komisji jest z urzędu komisarz wyborczy.  

§ 3. Ponadto w skład komisji powołuje się w 48. dniu przed dniem wyborów 10 

osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych najpóźniej w 52. dniu przed 

dniem wyborów, które ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł 

zawodowy magistra oraz mają bierne prawo wyborcze do Sejmu: 



 

  1) w liczbie nie mniejszej niż 6 – po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z 

pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone 

przez partie polityczne, z których list wybrano w ostatnich wyborach do 

Sejmu nie mniej niż 15; jeżeli liczba takich komitetów wyborczych jest 

mniejsza niż 6, prawo wskazania dodatkowej osoby mają kolejno 

pełnomocnicy komitetów wyborczych utworzonych przez partie polityczne, z 

których list wybrano największą liczbę posłów; 

  2) po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych 

reprezentujących pozostałe komitety wyborcze, z zastrzeżeniem § 4. 

§ 4. Gdyby liczba członków komisji powołanych na podstawie § 3: 

  1) okazała się mniejsza niż 10 – pozostałych kandydatów do składu komisji 

wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez 

wszystkich pełnomocników wyborczych; każdy z nich może zgłosić do 

losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 10;  

  2) miała być większa niż 10 – kandydatów do składu komisji, w liczbie 

stanowiącej różnicę między liczbą 10 a liczbą członków powoływanych na 

podstawie § 3 pkt 1, wyłania się w drodze publicznego losowania spośród 

osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 3 

pkt 2; każdy z nich może zgłosić do losowania tylko jedną osobę.”, 

b) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„§ 4a. Losowanie, o którym mowa w § 4, przeprowadza komisarz wyborczy.”; 

 

45) art. 174 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 174. § 1. W skład rejonowej komisji wyborczej wchodzi 7 osób, powołanych 

przez Państwową Komisję Wyborczą.   

§ 2. Przewodniczącym komisji jest z urzędu komisarz wyborczy. 

§ 3. Ponadto w skład komisji powołuje w 48. dniu przed dniem wyborów 6 osób 

zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych najpóźniej w 52. dniu przed 

dniem wyborów, które ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł 

zawodowy magistra oraz mają bierne prawo wyborcze do Sejmu: 

  1) w liczbie nieprzekraczającej 5 – po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z 

pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone 

przez partie polityczne, z których list wybrano w ostatnich wyborach do 

Sejmu największą liczbę posłów, nie mniejszą niż 15;  



 

  2) po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych 

reprezentujących pozostałe komitety wyborcze, z zastrzeżeniem § 4. 

§ 4. Gdyby liczba członków komisji powołanych na podstawie § 3: 

  1) okazała się mniejsza niż 6 – pozostałych kandydatów do składu komisji 

wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez 

wszystkich pełnomocników wyborczych; każdy z nich może zgłosić do 

losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 6;  

  2) miała być większa niż 6 – kandydatów do składu komisji, w liczbie 

stanowiącej różnicę między liczbą 6 a liczbą członków powoływanych na 

podstawie § 3 pkt 1, wyłania się w drodze publicznego losowania spośród 

osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 3 

pkt 2; każdy z nich może zgłosić do losowania tylko jedną osobę.”, 

§ 5. Losowanie, o którym mowa w § 4, przeprowadza komisarz wyborczy. 

§ 6. Do wygaśnięcia członkostwa w rejonowej komisji wyborczej oraz organizacji 

jej pracy stosuje się odpowiednio art. 170 § 5–8 i art. 171, z tym że komisja 

wybiera jednego zastępcę przewodniczącego.”; 

 

46)  w art. 178: 

a) § 2–4 otrzymują brzmienie: 

„§ 2. W skład terytorialnej komisji wyborczej wchodzi z zastrzeżeniem § 6,                   

11 osób, które mają bierne prawo wyborcze do Sejmu: 

  1) w liczbie nieprzekraczającej 6 – po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z 

pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone 

przez partie polityczne, z których list wybrano w ostatnich wyborach do 

Sejmu największą liczbę posłów, nie mniejszą niż 15; jeżeli liczba takich 

komitetów wyborczych jest mniejsza niż 6, prawo wskazania dodatkowej 

osoby mają kolejno pełnomocnicy komitetów wyborczych utworzonych przez 

partie polityczne, z których list wybrano największą liczbę posłów; 

  2) po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych 

reprezentujących pozostałe komitety wyborcze, z zastrzeżeniem § 3. 

§ 3. Gdyby liczba członków komisji powołanych na podstawie § 2: 

  1) okazała się mniejsza niż 11 – pozostałych kandydatów do składu komisji 

wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez 

wszystkich pełnomocników wyborczych; każdy z nich może zgłosić do 

losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 11;  



 

  2) miała być większa niż 11 – kandydatów do składu komisji, w liczbie 

stanowiącej różnicę między liczbą 11 a liczbą członków powoływanych na 

podstawie § 2 pkt 1, wyłania się w drodze publicznego losowania spośród 

osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 2 

pkt 2; każdy z nich może zgłosić do losowania tylko jedną osobę. 

§ 4. Losowanie, o którym mowa w  § 3, przeprowadza komisarz wyborczy.”, 

b) uchyla się § 5, 

c) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Pierwsze posiedzenie powiatowej lub gminnej komisji wyborczej zwołuje 

komisarz wyborczy.”, 

d) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Państwowa Komisja Wyborcza określa sposób zgłaszania kandydatów na 

członków terytorialnych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady 

powoływania tych komisji, w tym tryb przeprowadzenia losowania, o którym 

mowa w § 3.”; 

 

47) w art. 179 § 1 uchyla się pkt 5; 

  

48) w art. 180 w § 1 uchyla się pkt 3; 

 

49) w art. 181 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Obsługę administracyjną właściwej terytorialnej komisji wyborczej odpowiednio 

na obszarze województwa, powiatu lub gminy zapewnia marszałek województwa, 

starosta lub wójt, jako zadanie zlecone.”;   

 

50) w art. 182:  

a) § 1–2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców, najpóźniej w 

21. dniu przed dniem wyborów, komisarz wyborczy, z zastrzeżeniem przepisów 

art. 183. 

§ 2. W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się 9 osób spośród 

kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione 

przez nich osoby: 



 

  1) w liczbie nie mniejszej niż 5 – po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z 

pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone 

przez partie polityczne, z których list wybrano w ostatnich wyborach do 

Sejmu największą liczbę posłów, nie mniejszą niż 15; jeżeli liczba takich 

komitetów wyborczych jest mniejsza niż 6, prawo wskazania dodatkowej 

osoby mają kolejno pełnomocnicy komitetów wyborczych utworzonych przez 

partie polityczne, z których list wybrano największą liczbę posłów; 

  2) po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych 

reprezentujących pozostałe komitety wyborcze, z zastrzeżeniem § 2a.”, 

b) po § 2 dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Gdyby liczba członków komisji powołanych na podstawie § 2: 

  1) okazała się mniejsza niż 9 – pozostałych kandydatów do składu komisji 

wyłania  się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez 

wszystkich pełnomocników wyborczych; każdy z nich może zgłosić do 

losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 9;  

         2) miała być większa niż 9 – kandydatów do składu komisji, w liczbie 

stanowiącej różnicę między liczbą 9 a liczbą członków powoływanych na 

podstawie § 2 pkt 1, wyłania się w drodze publicznego losowania spośród 

osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 2 

pkt 2; każdy z nich może zgłosić do losowania tylko jedną osobę. 

§ 2b. Losowanie, o którym mowa w  § 2a, przeprowadza komisarz wyborczy.”,  

c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania 

utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, 

zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich 

zakładów i aresztów powołuje się 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez 

pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.”, 

d) uchyla się § 4, 

e) w § 5 uchyla się zdanie pierwsze, 

f) uchyla się § 7 i 8, 

g) § 9 otrzymuje brzmieniu: 

„§ 9. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej zwołuje komisarz 

wyborczy.”, 

h) § 11 otrzymuje brzmienie: 



 

„§ 11. Państwowa Komisja Wyborcza określa sposób zgłaszania kandydatów na 

członków obwodowych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady 

powoływania tych komisji, w tym tryb przeprowadzenia losowania, o którym 

mowa w § 2a.”; 

 

51) w art. 184:  

a) w § 1 uchyla się pkt 5, 

b) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Komisarz wyborczy odwołuje członka obwodowej komisji wyborczej w 

przypadku nieuczestniczenia w pracach komisji bez usprawiedliwienia lub 

podejmowania działań sprzecznych z prawem.”; 

 

52) w art. 195 w § 2 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a)  w art. 13 § 2 oraz art. 170 § 3 w części dotyczącej terminu do zgłoszenia przez 

pełnomocników wyborczych osób do składu komisji – do 38. dnia przed dniem 

wyborów, 

b) w art. 170 § 3 w części dotyczącej terminu powołania komisji, art. 204 § 2, 4 i 

6 – do 35. dnia przed dniem wyborów,”; 

 

53) w art. 228:  

a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wyborców, którym wydano karty do głosowania i koperty;”, 

b) w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) kopert wyjętych z urny, w tym: 

a) kopert właściwych, 

b) kopert niewłaściwych;”, 

c) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5) głosów nieważnych z podaniem przyczyny ich nieważności;”; 

 

54) w art. 241 w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu wnosi się na piśmie do Sądu 

Najwyższego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez 

Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

 



 

55) w art. 244 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Uchwałę w sprawie, o której mowa w § 1, Sąd Najwyższy podejmuje w 

ciągu 120 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję 

Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, na posiedzeniu z 

udziałem Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego Państwowej Komisji 

Wyborczej.”; 

 

56) w art. 270:  

a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  wyborców, którym wydano karty do głosowania i koperty;”, 

b) w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) kopert wyjętych z urny, w tym: 

    a) kopert właściwych, 

   b) kopert niewłaściwych;”, 

c) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) głosów nieważnych z podaniem przyczyny ich nieważności;” 

 

57) w art. 283 § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. W wyborach uzupełniających w sprawach dotyczących powołania składu 

obwodowych komisji przepisy art. 182 stosuje się odpowiednio.”; 

 

58) w art. 321 w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej wnosi się na piśmie do 

Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podania wyników 

wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.”; 

 

59) w art. 324 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Uchwałę w sprawie, o której mowa w § 1, Sąd Najwyższy podejmuje w 

ciągu 60 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez 

Państwową Komisję Wyborczą, na posiedzeniu z udziałem Prokuratora 

Generalnego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.”; 



 

60) w art. 351 : 

a) uchyla się § 4, 

b) w § 5 uchyla się zdanie drugie; 

 

61) w art. 357: 

a) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  wyborców, którym wydano karty do głosowania i koperty;”, 

b) w § 2 po pkt 3 dodaje pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) kopert wyjętych z urny, w tym: 

    a) kopert właściwych, 

    b) kopert niewłaściwych;”, 

c) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) głosów nieważnych z podaniem przyczyny ich nieważności;”; 

 

62) w art. 360: 

a) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  wyborców, którym wydano karty do głosowania i koperty;”, 

b) w § 2 po pkt 3 dodaje pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) kopert wyjętych z urny, w tym: 

     a) kopert właściwych, 

     b) kopert niewłaściwych;”, 

c) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) głosów nieważnych z podaniem przyczyny ich nieważności;”; 

 

63) w art. 392 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego w 

terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisarza 

wyborczego, w trybie określonym w art. 168  wyników wyborów na obszarze 

województwa.”;  

 

 

 



 

64) w art. 393 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Sąd okręgowy rozpoznaje protesty wyborcze w postępowaniu 

nieprocesowym, w ciągu 60 dni po upływie terminu do ich wniesienia, w składzie 

3 sędziów, z udziałem komisarza wyborczego oraz przewodniczących właściwych 

komisji wyborczych lub ich zastępców.”; 

 

65) w art. 437 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Komisarz wyborczy po zarejestrowaniu przez gminną komisję wyborczą list 

kandydatów zarządza wydrukowanie, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, 

kart do głosowania i czuwa nad ich prawidłowym wykonaniem, przekazuje je 

gminnej komisji wyborczej oraz określa tryb ich dostarczenia do obwodowych 

komisji wyborczych i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem.”; 

     

66) w art. 442: 

a) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  wyborców, którym wydano karty do głosowania i koperty;”, 

b) w § 2 po pkt 3 dodaje pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) kopert wyjętych z urny, w tym: 

     a) kopert właściwych, 

     b) kopert niewłaściwych;”, 

c) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) głosów nieważnych z podaniem przyczyny ich nieważności;”; 

 

67) w art. 445 w § 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Przepis art. 75 § 7 stosuje się odpowiednio.”; 

 

68) w art. 447: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Przewodniczący komisji wyborczej przekazuje niezwłocznie komisarzowi 

wyborczemu, w zapieczętowanym pakiecie, jeden egzemplarz protokołu z 

wyborów wraz z protokołami głosowania w obwodach głosowania, a także 



 

pozostałe dokumenty z wyborów oraz pieczęć, w trybie określonym przez 

Państwową Komisję Wyborczą.”, 

b) uchyla się § 3; 

 

69) art. 484 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 484. Komisarz wyborczy po zarejestrowaniu przez gminną komisję 

wyborczą kandydatów zarządza wydrukowanie kart do głosowania i czuwa nad 

ich prawidłowym wykonaniem, przekazuje je gminnej komisji wyborczej oraz 

określa tryb ich dostarczenia do obwodowych komisji wyborczych i czuwa nad 

jego prawidłowym przebiegiem.”; 

 

70) w art. 488: 

a) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  wyborców, którym wydano karty do głosowania i koperty;”, 

b) w § 3 po pkt 3 dodaje pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) kopert wyjętych z urny, w tym: 

     a) kopert właściwych, 

     b) kopert niewłaściwych;”; 

 

71) art. 513a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 513a.  Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza osobom 

uprawnionym na mocy przepisów kodeksu w ich czynnościach polegających na 

monitorowaniu lub dokumentowaniu procedur wyborczych 

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 

2.”; 

 

72)  art. 516 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 516. Do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 494–496, art. 

498,  art. 499, art. 503, art. 505, art. 505a i art. 511–513, stosuje się przepisy o 

postępowaniu w sprawach o wykroczenia.”. 

 

 



 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 

907 z późn. zm.) w art. 4 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) zamówień, których głównym celem jest realizacja zadań wynikających z art. 162 ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,”. 

 

Art. 3.  

§ 1. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje wszystkich członków Państwowej Komisji 

Wyborczej w ciągu 30 dni oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie w nowym składzie, 

wyznaczając jego termin najpóźniej na 45. dzień od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy. 

§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza działa w dotychczasowym składzie do czasu otwarcia 

posiedzenia, o którym mowa w § 1.       

 

Art. 4. 

§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza czuwa nad sprawnym wdrożeniem wymagań określonych 

w art. 162 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, w brzmieniu określonym niniejszą ustawą. Do czasu 

zakończenia odpowiednich działań Państwowa Komisja Wyborcza może dopuścić stosowanie, 

w niezbędnym zakresie, dotychczasowych rozwiązań, jeżeli nie będzie to stać w sprzeczności 

z potrzebami dotyczącymi sprawnej organizacji wyborów i społecznego zaufania do procedur 

wyborczych.  

§ 2. Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej podjęte na podstawie § 1 zdanie drugie podaje 

się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji.   

 

 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 1 

pkt 37 i art. 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 


