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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX KADENCJA

Warszawa, dnia 21 grudnia 2017 r.
Druk nr 696 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI,
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
oraz

KOMISJI USTAWODAWCZEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2017 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniach 20 i 21 grudnia 2017 r. nad ustawą

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 11, 18, 20, 31, 32, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 58, 62 i 63.
Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Jan
Rulewski wycofał swój wniosek (pkt II ppkt 41 zestawienia wniosków).
Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Stanisław Gogacz

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Robert Mamątow

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Andrzej Pająk

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Wniosek
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU
oraz senatorów:
B. Borusewicza,
B. Klicha

Uwaga:
Poprawki nr 1, 5 i 7 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 2.

1)

w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) po art. 5c dodaje się art. 5d w brzmieniu:

Poprawka sen.
G. Napieralskiego

„Art. 5d. 1. W gminie może być przeprowadzony proces
współdecydowania polegający na wypracowaniu wspólnie z
mieszkańcami zadań finansowanych z budżetu gminy w roku
następnym.
2. Rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami określa, w drodze uchwały, zasady i tryb
przeprowadzania procesu, o którym mowa w ust. 1.”;”;

2)

w art. 1 w pkt 1:
a) w lit. a, w ust. 2 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 7”,
b) lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Poprawka
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU
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„3. Szczególną formą konsultacji jest zasięgnięcie opinii w sprawie
wydatkowania części środków budżetu gminy (budżet partycypacyjny).
Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 2, dotyczącej formy tej
konsultacji, może określić ich zasięg terytorialny i zakres podmiotowy
oraz sposób uwzględnienia ich wyniku w procedurze uchwalania
budżetu gminy.”;”;

3)

w art. 1 w pkt 10, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wójtowie, radni, małżonkowie wójtów, zastępców
wójtów,

radnych,

kierowników

sekretarzy

jednostek

gminy,

skarbników

organizacyjnych

Poprawka sen.
B. Zdrojewskiej

gminy,

gminy,

osób

zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi
osobami prawnymi, a także osoby pozostające we wspólnym
pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, sekretarzami
gminy,

skarbnikami

gminy,

kierownikami

jednostek

organizacyjnych gminy, osobami zarządzającymi i członkami
organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, nie mogą
być

członkami

władz

zarządzających

lub

kontrolnych

i

rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem
gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te
funkcje są z mocy prawa nieważne.”;

Uwaga:
Poprawki nr 4, 6 i 8 należy głosować łącznie.

4)

5)

w art. 1 w pkt 13, w art. 41a w ust. 3 skreśla się wyrazy „na najbliższej
sesji po złożeniu projektu, jednak”;

Poprawka
senatorów:
P. Florka,
J. Rotnickiej

w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.
G. Napieralskiego

„1) po art. 3d dodaje się art. 3e w brzmieniu:
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„Art. 3e. 1. W powiecie może być przeprowadzony proces
współdecydowania polegający na wypracowaniu wspólnie z
mieszkańcami zadań finansowanych z budżetu powiatu w roku
następnym.
2. Rada powiatu po

przeprowadzeniu konsultacji z

mieszkańcami określa, w drodze uchwały, zasady i tryb
przeprowadzania procesu, o którym mowa w ust. 1.”;”;

6)

7)

w art. 2 w pkt 12, w art. 42a w ust. 3 skreśla się wyrazy „na najbliższej
sesji po złożeniu projektu, jednak”;

Poprawka
senatorów:
P. Florka,
J. Rotnickiej

w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.
G. Napieralskiego

„1) po art. 10a dodaje się art. 10b w brzmieniu:
„Art. 10b. 1. W województwie może być przeprowadzony
proces współdecydowania polegający na wypracowaniu wspólnie
z mieszkańcami zadań finansowanych z budżetu województwa w
roku następnym.
2. Sejmik województwa po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami określa, w drodze uchwały, zasady i tryb
przeprowadzania procesu, o którym mowa w ust. 1.”;”;

8)

w art. 3 w pkt 13, w art. 89a w ust. 3 skreśla się wyrazy „na najbliższej
sesji po złożeniu projektu, jednak”;

Poprawka
senatorów:
P. Florka,
J. Rotnickiej

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 10.

9)

w art. 5 w pkt 2 w poleceniu nowelizacyjnym skreśla się wyrazy „pkt
12 i” oraz skreśla się pkt 12;

Poprawka sen.
P. Florka
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10)

w art. 5 w pkt 2, w pkt 12 skreśla się wyrazy „co najmniej”;

Poprawka
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU oraz sen.
J. Rulewskiego

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 11 wyklucza głosowanie poprawek nr 12, 13 i
25.

11)

w art. 5:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w art. 8 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Dokumenty z wyborów są przechowywane przez
okres co najmniej 5 lat.”;”,
b) w pkt 19 w lit. c, § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Karty do głosowania są dokumentami z wyborów w
rozumieniu art. 8.”,
c) w pkt 21 w lit. c, § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Materiały zawierające zarejestrowany przebieg
czynności, o których mowa w § 5, na wniosek męża zaufania,
rejestrującego te czynności, mogą zostać zakwalifikowane jako
dokumenty z wyborów w rozumieniu art. 8.”,
d) w pkt 24 w lit. g, § 8 otrzymuje brzmienie:
„§

8.

Materiały

zawierające

transmitowany

lub

zarejestrowany przebieg czynności, o których mowa w § 7, są
dokumentami z wyborów w rozumieniu art. 8.”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 12 wyklucza głosowanie poprawek nr 13 i 25.

Poprawka
senatorów:
M. Pęka,
M. Martynowskiego
poparta przez
połączone komisje
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12)

w art. 5 w pkt 3:
a) w § 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „do archiwów państwowych,
gdzie są przechowywane przez okres 2 lat lub na wniosek

Poprawka
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU

uprawnionych podmiotów do 5 lat” zastępuje się wyrazami „wójtom,
starostom i marszałkom województw i przez nich przechowywane
przez okres 2 lat”,
b) w pkt 19 w lit. c, w § 6 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „lub
na wniosek uprawnionych podmiotów do 5 lat”,
c) w pkt 21 w lit. c, w § 6 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „lub
na wniosek innych uprawnionych podmiotów do 5 lat”,
d) w pkt 24 w lit. g, w § 8 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „lub
na wniosek uprawnionych podmiotów do 5 lat”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 13 wyklucza głosowanie poprawki nr 25.

13)

Poprawka sen.
A. Pocieja

w art. 5:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w art. 8 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego:
1)

po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej oraz
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w
drodze

rozporządzenia,

sposób

przekazywania,

przechowywania, brakowania i udostępniania dokumentów z
wyborów, ze szczególnym uwzględnieniem okresu, po jakim
muszą być one przekazywane do archiwów państwowych,
potrzeby

ochrony

przekazywanych,

przechowywanych

materiałów i zawartych w nich danych oraz podmiotów,
którym dokumenty mogą być udostępniane;
2)

po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej,
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Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Prezesa
Głównego

Urzędu

Statystycznego

określi,

w

drodze

rozporządzenia, sposób wskazywania obwodów wyborczych,
z których po dniu wyborów, w Krajowym Biurze
Wyborczym, przechowywane są karty wyborcze, czas ich
przechowywania

i

naukowych

dla

lub

sposób

udostępniania

potrzeb

dla

postępowania

celów
karnego,

zapewniając by wskazane obwody wyborcze, ich liczba oraz
liczba i rodzaj kart wyborczych spełniały wymagania badań
naukowych i postępowania karnego.”;”,
b) w pkt 19 skreśla się lit. c,
c) w pkt 21 w lit. c w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „§ 5 i 6
otrzymują” zastępuje się wyrazami „§ 5 otrzymuje” oraz skreśla się
§ 6,
d) w pkt 24 skreśla się lit. g,
e) w pkt 42 w poleceniu nowelizacyjnym skreśla się wyrazy „6 i” oraz
skreśla się pkt 6,;

Uwaga:
Poprawki nr 14 i 57 należy głosować łącznie.

14)

w art. 5:
a) w pkt 5:
– w lit. a w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „§ 2–4 otrzymują”
zastępuje się wyrazami „§ 3 otrzymuje” oraz skreśla się § 2 i 4,
– skreśla się lit. b,
– w lit. c w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „§ 11–13
otrzymują” zastępuje się wyrazami „§ 13 otrzymuje” oraz skreśla
się § 11 i 12,
b) w pkt 7 w lit. a, w § 1 wyrazy „Komisarz wyborczy dokonuje”
zastępuje się wyrazami „Wójt przedkłada radzie gminy wnioski w
sprawie”,

Poprawka
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU
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c) skreśla się pkt 8,
d) w pkt 12, w art. 17:
– w § 1 skreśla się wyrazy „utworzenia obwodów głosowania lub
ich zmiany,”,
– skreśla się § 2,
e) w pkt 57 w lit. a w tiret drugim w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy
„pkt 3a–3d” zastępuje się wyrazami „pkt 3a i 3b” oraz skreśla się pkt
3b i 3d,
f) pkt 98 otrzymuje brzmienie:
„98) w art. 419 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio do podziału na
okręgi wyborcze gminy liczącej do 20 000 mieszkańców.”;”,
g) w pkt 99, w art. 420 w § 1 wyrazy „postanowienie komisarza
wyborczego w sprawach okręgów wyborczych zainteresowanej
radzie gminy, a także” zastępuje się wyrazami „ustalenia rady gminy
w sprawach okręgów wyborczych”,
h) skreśla się pkt 118,
i) w pkt 119:
– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 455 i art. 456
otrzymują” zastępuje się wyrazami „art. 456 otrzymuje”,
– skreśla się art. 455,
– w art. 456 w § 1 wyrazy „postanowienie komisarza wyborczego
w sprawach okręgów wyborczych zainteresowanej radzie
powiatu,” zastępuje się wyrazami „ustalenia rady powiatu w
sprawach okręgów wyborczych zainteresowanej”,
j) skreśla się pkt 123,
k) w pkt 124, w § 1 wyrazy „w drodze postanowienia. komisarz
wyborczy

wykonujący

ogólnowojewódzkim”

czynności

zastępuje

się

o

wyrazami

charakterze
„na

wniosek

marszałka, sejmik województwa”;

15)

w art. 5 w pkt 5 w lit. a, w § 4 skreśla się zdanie drugie;

Poprawka sen.
J. Rulewskiego
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16)

w art. 5 w pkt 5 w lit. c, w § 12 po wyrazach „zwyczajowo przyjęty”
dodaje się wyrazy „dla danego obszaru”;

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 17 wyklucza głosowanie poprawek nr 18 i 58.

17)

w art. 5:
a) skreśla się pkt 6, 10, 16, 25, 26 i 32,
b) w pkt 11, w § 1 w pkt 4 po wyrazie „głosowania” dodaje się wyrazy
„korespondencyjnego i”,
c) w pkt 15, w art. 37d ust. 1 po wyrazie „głosowania” dodaje się
wyrazy „korespondencyjnego lub”;

Poprawka
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU oraz senatorów:
J. Rulewskiego
F. Libickiego;
G. Napieralskiego;
M. Poślednika,
W. Kiliana,
R. Bonisławskiego,
T. Grodzkiego,
J. Dudy,
P. Florka

Uwaga:
Poprawki nr 18 i 58 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 21 i 22.

18)

Poprawka sen.
M. Pęka
poparta przez
połączone komisje

w art. 5:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) art. 12a otrzymuje brzmienie:
„Art. 12a. Obwodowe komisje wyborcze, które mają
siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych,
głosowania

są

komisjami

właściwymi

korespondencyjnego

przez

dla

celów

wyborców

niepełnosprawnych.”;”,
b) w pkt 11, w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) możliwości
wyborców

głosowania

korespondencyjnego

niepełnosprawnych

pełnomocnika.”,

i

głosowania

przez
przez
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c) w pkt 14:
– wyrazy „w art. 47 w § 1, w § 2 we wprowadzeniu do wyliczenia,
w § 3 w zdaniu pierwszym i w § 4” zastępuje się wyrazami „w
art. 47 w § 1, w § 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 3 w
zdaniu pierwszym, w § 4 i 6”,
– po wyrazach „w art. 52 w § 1 i w § 3 w zdaniu pierwszym,”
dodaje się wyrazy „w art. 53g w § 1a, w art. 53h w § 6,”,
d) w pkt 15, w art. 37d w § 1:
– wyrazy „między 14 a 7 dniem„ zastępuje się wyrazami
„najpóźniej w 21 dniu”,
– wyrazy „możliwości głosowania przez pełnomocnika” zastępuje
się wyrazami „możliwości głosowania korespondencyjnego przez
wyborców

niepełnosprawnych

i

głosowania

przez

pełnomocnika”,
e) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) w art. 38 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Głosowaniem osobistym jest również głosowanie
korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych.”;”,
f) skreśla się pkt 23,
g) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) w dziale I tytuł rozdziału 6a otrzymuje brzmienie: „Głosowanie
korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych”;”,
h) po pkt 25 dodaje się pkt 25a–25l w brzmieniu:
„25a) w art. 53a:
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) może głosować
korespondencyjnie.”,

b)

uchyla się § 2 i 3,

c)

§ 4 otrzymuje brzmienie:
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„§ 4. Głosowanie korespondencyjne 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, a także w przypadku udzielenia przez
wyborcę

niepełnosprawnego

pełnomocnictwa

do

głosowania.”;
25b) w art. 53b:
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca
niepełnosprawny zgłasza komisarzowi wyborczemu do 15
dnia przed dniem wyborów.”,

b)

po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, komisarz
wyborczy niezwłocznie przekazuje właściwemu urzędnikowi
wyborczemu.”,

c)

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, powinno
zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia,
numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego,
oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców
w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy
zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być
wysłany pakiet wyborczy.”,

d)

po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, dołącza się
kopię

aktualnego

orzeczenia

właściwego

organu

orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.”,
e)

uchyla się § 4–6,

f)

§ 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. W zgłoszeniu, o którym mowa w § 1, wyborca
niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu
wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w
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alfabecie Braille'a.”,
g)

§ 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. W przypadku gdy wyborca niepełnosprawny
zgłosił

zamiar

głosowania

korespondencyjnego,

zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w
dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy
pakietu wyborczego, chyba że wyborca zwrócił pakiet
wyborczy w stanie nienaruszonym.”;
25c) art. 53c otrzymuje brzmienie:
„Art. 53c. § 1. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w art. 53b §
1, nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 53b § 2–3a,
urzędnik wyborczy wzywa wyborcę niepełnosprawnego do
uzupełnienia zgłoszenia w terminie 1 dnia od dnia doręczenia
wezwania.
§ 2. Zgłoszenie złożone po terminie, o którym mowa w art.
53b § 1, niespełniające wymogów, o których mowa w art. 53b §
2–3a lub nieuzupełnione w terminie, o którym mowa w § 1, a
także złożone przez wyborcę niepełnosprawnego, który wystąpił z
wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
lub otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu
pobytu w dniu wyborów, pozostawia się bez rozpoznania, o czym
informuje się wyborcę.”;
25d) w art. 53d:
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wyborcę niepełnosprawnego, który zgłosił zamiar
głosowania korespondencyjnego, umieszcza się w spisie
wyborców

w

obwodzie

głosowania

właściwym

dla

obwodowej komisji wyborczej, o której mowa w art. 12a, na
terenie gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru
wyborców.”,
b)

uchyla się § 2;

25e) w art. 53e:
a)

§ 1 i 2 otrzymują brzmienie:
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„§ 1. Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar
głosowania korespondencyjnego, otrzymuje nie później niż 7
dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w art. 295 § 1 i 2,
wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania
korespondencyjnego otrzymuje pakiety wyborcze odrębne
dla danych wyborów.”,
b)

uchyla się § 3,

c)

w § 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Pakiet wyborczy doręcza wyborcy niepełnosprawnemu
urzędnik

wyborczy

za

pośrednictwem

operatora

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).”,
d)

uchyla się § 5,

e)

§ 6–9 otrzymują brzmienie:
„§ 6. Pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk
własnych

wyborcy

dokumentu

niepełnosprawnego,

potwierdzającego

tożsamość

po

okazaniu

i

pisemnym

pokwitowaniu odbioru.
§ 7. Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru,
osoba doręczająca pakiet wyborczy sama stwierdza datę
doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku
jego podpisu.
§

8.

W

przypadku

nieobecności

wyborcy

niepełnosprawnego pod wskazanym adresem doręczający
umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia
w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to
możliwe,

na

drzwiach

mieszkania

wyborcy.

Termin

powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od
dnia pierwszego doręczenia.
§

9.

Pakiety

wyborcze

niedoręczone

w

trybie

określonym w § 4 i 6–8 są przekazywane obwodowej komisji
wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie do
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zakończenia

głosowania.

wyborczych

Jeżeli

obwodowej

przekazanie

komisji

pakietów

wyborczej

ds.

przeprowadzenia głosowania w obwodzie do zakończenia
głosowania nie było możliwe pakiety takie przekazywane są
właściwemu

dyrektorowi

delegatury Krajowego

Biura

Wyborczego.”,
f)

po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:
„§ 9a. Urzędnik wyborczy niezwłocznie informuje
wójta o wysłanych pakietach wyborczych.”,

g)

§ 10 i 11 otrzymują brzmienie:
„§ 10. Informację o wysłaniu pakietu wyborczego
umieszcza

się

w rubryce

spisu

wyborców

„uwagi”

odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko
wyborcy

niepełnosprawnego,

który

zgłosił

zamiar

głosowania korespondencyjnego.
§ 11. Urzędnik wyborczy prowadzi wykaz pakietów
wyborczych, w którym odnotowuje się fakt przygotowania
oraz wysłania danego pakietu wyborczego.”;
25f) uchyla się art. 53f;
25g) w art. 53g:
a)

§ 2–4 otrzymują brzmienie:
„§ 2. Na formularzu oświadczenia, o którym mowa w §
1 pkt 6, umieszcza się imię (imiona), nazwisko oraz numer
ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego.
§ 3. Na kopercie na pakiet wyborczy oraz na kopercie
zwrotnej umieszcza się oznaczenie „przesyłka wyborcza”.
§ 4. Na kopercie zwrotnej umieszcza się adres
właściwej

obwodowej

komisji

wyborczej

ds.

przeprowadzenia głosowania w obwodzie.”,
b)

po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. Czynności, o których mowa w § 1a–6, wykonuje
obwodowa
głosowania

komisja
w

wyborcza

obwodzie

ds.

przeprowadzenia

w obecności

urzędnika
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wyborczego.”;
25h) w art. 53h:
a)

§ 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§

1.

Wyborca

niepełnosprawny

głosujący

korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania
wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a
następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z
podpisanym oświadczeniem, o którym mowa w art. 53g § 1
pkt 6, i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji
wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
§ 2. Wyborca niepełnosprawny może przekazać kopertę
zwrotną przedstawicielowi operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe.”,
b)

uchyla się § 3,

c)

§ 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„§ 4. Koperty zwrotne dostarczane są do właściwych
obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia
głosowania w obwodzie w godzinach głosowania.
§ 5. Wyborca niepełnosprawny może w godzinach
głosowania

osobiście

obwodowej

komisji

dostarczyć
wyborczej

kopertę

zwrotną

do

ds. przeprowadzenia

głosowania w obwodzie, w obwodzie głosowania, w którym
jest wpisany do spisu wyborców.”;
25i) w art. 53i:
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Koperty zwrotne niedostarczone do obwodowej
komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w
obwodzie do zakończenia głosowania przekazywane są
właściwemu

dyrektorowi

Wyborczego.”,
b)

uchyla się § 2;

25j) w art. 53j:

delegatury Krajowego

Biura
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a)

w § 1:
–

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Minister właściwy do spraw łączności, po zasięgnięciu
opinii ministra właściwego do spraw administracji
publicznej oraz Państwowej Komisji Wyborczej, określi,
w drodze rozporządzenia:”,

–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) tryb odbierania kopert zwrotnych od wyborców
niepełnosprawnych
obwodowych

oraz

komisji

dostarczania

ich

wyborczych

do
ds.

przeprowadzenia głosowania w obwodzie,”,
b)

uchyla się § 2,

c)

w § 3:
–

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze
uchwały:”,

–

pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi
dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie do
zakończenia głosowania,
2)

sposób postępowania z kopertami zwrotnymi
dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie po
zakończeniu głosowania,”,

–

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) sposób postępowania z pakietami wyborczymi
nieodebranymi przez wyborcę niepełnosprawnego”,

d)

uchyla się § 4 i 5;

25k) w art. 53k § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zadania polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu
i doręczaniu przesyłek pakietów wyborczych oraz przesyłek
kopert zwrotnych wykonuje, z wyjątkiem określonym w art. 53h
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§ 5, operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.”;
25l) art. 53l otrzymuje brzmienie:
„Art. 53l. W ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej

oraz

ponownych

wyborach

Prezydenta

Rzeczypospolitej termin, o którym mowa w art. 53b § 1, ulega
skróceniu do 10 dnia przed dniem wyborów.”;”,
i) w pkt 26, w § 4 po wyrazach „statkach morskich” dodaje się wyrazy
„,

a

także

w przypadku

zgłoszenia

przez

wyborcę

niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.”,
j) pkt 32 otrzymuje brzmienie:
„32) w art. 72 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników
głosowania w obwodzie, o której mowa w art. 12a, ustalając
wyniki głosowania w obwodzie uwzględnia również głosy oddane
korespondencyjnie wyjęte z kopert zwrotnych.
§ 2. Obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników
głosowania w obwodzie ustala również liczbę wysłanych pakietów
wyborczych, a także liczbę kart do głosowania wyjętych z kopert
zwrotnych dostarczonych do obwodowej komisji wyborczej ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie do zakończenia
głosowania i podaje je w protokole głosowania w obwodzie
właściwym dla przeprowadzanych wyborów.”;”,
k) pkt 141 otrzymuje brzmienie:
„141) po art. 513a dodaje się art. 513b i art. 513c w brzmieniu:
„Art. 513b. § 1. Kto bez uprawnienia otwiera opakowanie
zbiorcze, o którym mowa w art. 79, lub kopertę z dokumentami, o
których mowa w art. 78, lub przetrzymuje tę kopertę w
jakimkolwiek

miejscu

poza

siedzibą

obwodowej

komisji

wyborczej lub siedzibą właściwej komisji wyborczej wyższego
stopnia
– podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto udostępnia dokumenty z
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głosowania albo opakowanie zbiorcze, o których mowa w art. 79,
nieuprawnionym podmiotom lub w celach innych niż określone w
art. 79 § 3 i 4.
Art. 513c. 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.”;”,
l) skreśla się pkt 142,
m) w pkt 143, w art. 516 wyrazy „art. 511–513a” zastępuje się
wyrazami „art. 511–513b”;

19)

w art. 5 w pkt 7 w lit. b w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „§ 1a i
1b” zastępuje się wyrazami „§ 1b” oraz skreśla się § 1a;

20)

Poprawka
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU

Poprawka sen.
J. Czerwińskiego
poparta przez
połączone komisje

w art. 5:
a) w pkt 7 dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Do zmian w podziale na stałe obwody głosowania
przepisy art. 12 § 11–14 stosuje się odpowiednio.”;”,
b) w pkt 8 po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§3.
wyborczych

Do

zmian

przepisy

siedzib
art. 12

obwodowych
§

11–14

komisji

stosuje

się

odpowiednio, przy czym w przypadku, o którym mowa w §
2a, nie stosuje się przepisów art. 12 § 13 i 14.”,”;

21)

w art. 5 w pkt 15, w art. 37d w § 1 wyrazy „między 14 a 7 dniem”
zastępuje się wyrazami „14 dni”;

Poprawka
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU
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22)

w art. 5 w pkt 15, w art. 37d w § 1 wyrazy „między 14 a 7 dniem”
zastępuje się wyrazami „między 21 a 14 dniem”;

23)

w art. 5 w pkt 17 po lit. c dodaje się lit. … w brzmieniu:

Poprawka sen.
P. Florka

Poprawka sen.
J. Czerwińskiego

„…) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych
w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej
może się rozpocząć później niż o godzinie określonej w §
2.”,”;

24)

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

w art. 5:
a) w pkt 19 po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. Karta do głosowania jest wydawana wyborcy
wraz z kopertą, na których znajduje się pieczęć danej
obwodowej

komisji

wyborczej

ds.

przeprowadzenia

głosowania w obwodzie.”,”,
b) w pkt 24:
– przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„§ 2. Po wykonaniu czynności, o której mowa w § 1,
wyborca otrzymuje od komisji kartę do głosowania właściwą
dla przeprowadzanych wyborów wraz z kopertą, opatrzone
jej pieczęcią. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do
głosowania własnym podpisem w przeznaczonej na to
rubryce spisu wyborców.
§ 3. Wyborca głosujący za granicą otrzymuje kartę do
głosowania

wraz

z

kopertą

wyłącznie

po

okazaniu

obwodowej komisji wyborczej ważnego polskiego paszportu
lub w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego
obywatelem

polskim

innego

ważnego

dokumentu
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stwierdzającego

tożsamość.

Na

terenie

państw

Unii

Europejskiej oraz państw, do których można wjechać na
podstawie polskiego dowodu osobistego stosuje się przepisy
art. 35 § 5.”,”,
– po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§

5.

Po otrzymaniu karty do głosowania wraz z

kopertą wyborca udaje się do miejsca w lokalu wyborczym
zapewniającego tajność głosowania.”,”,
– w lit. c, § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Wyborca wkłada kartę do koperty i wrzuca do
urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu
lokalu wyborczego.”,
– lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) uchyla się § 7,”,
– lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) uchyla się § 8 i 9,”,
– skreśla się lit. h;

25)

w art. 5:
a) w pkt 19 w lit. c, w § 6 skreśla się wyrazy „i są przechowywane
przez okres 2 lat lub na wniosek uprawnionych podmiotów do 5 lat.
Przepisy art. 8 § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio”,
b) w pkt 21 w lit. c, w § 6 skreśla się wyrazy „i są przechowywane
przez okres 2 lat lub na wniosek innych uprawnionych podmiotów
do 5 lat. Przepisy art. 8 § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się
odpowiednio”,
c) w pkt 24 w lit. g, w § 8 skreśla się wyrazy „i są przechowywane
przez okres 2 lat lub na wniosek uprawnionych podmiotów do 5 lat.
Przepisy art. 8 § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio”;

Poprawka
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU
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Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 26 wyklucza głosowanie poprawki nr 27.

26)

w art. 5 skreśla się pkt 20;

Poprawka sen.
P. Florka

27)

w art. 5 w pkt 20, w art. 41 po wyrazach „na niej głosu” dodaje się

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

wyrazy „, chyba że uniemożliwia to prawidłowe odczytanie oddanego
głosu”;

28)

w art. 5 w pkt 21 skreśla się lit. d;

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

29)

w art. 5:

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

a) w pkt 24 w lit. b w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „§ 5a”
dodaje się wyrazy i 5b” oraz dodaje się § 5b w brzmieniu:
„§ 5b. Wyborca nie może utrwalać lub publikować za
pomocą urządzeń technicznych wypełnionej karty do
głosowania.”,
b) po pkt 139 dodaje się pkt 139a w brzmieniu:
„139a) po art. 504a dodaje się art. 504b w brzmieniu:
„Art. 504b. Wyborca, który utrwala lub publikuje za pomocą
urządzeń technicznych wypełnioną kartę do głosowania
- podlega karze grzywny.”,
c) w pkt 143, w art. 516 po wyrazach „art. 503,” dodaje się wyrazy
„art. 504b,”;

30)

w art. 5 w pkt 24 skreśla się lit. d;

Poprawka sen.
P. Florka

31)

w art. 5 w pkt 27 wyrazy „art. 56” zastępuje się wyrazami „art. 55”;

Poprawka
KPCPP,
KSTAP,
KU
poparta przez
połączone komisje
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32)

w art. 5:
a) w pkt 30 w lit. b:
– w § 1a użyty dwukrotnie w różnym przypadku wyraz
„niewydane” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku

Poprawka
KPCPP,
KSTAP,
KU
poparta przez
połączone komisje

wyrazem „niewykorzystane”,
– w § 1b wyrazy „niewydanych karty” zastępuje się wyrazami
„niewykorzystanych kart”,
b) w pkt 34, w art. 79 w § 1 wyraz „niewydane” zastępuje się wyrazem
„niewykorzystane”;

33)

w art. 5 w pkt 30 w lit. b, w § 1a po wyrazie „obecności” dodaje się
wyraz „wszystkich”;

34)

w art. 5 w pkt 30 w lit. c, § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia
wyników

głosowania

w

obwodzie

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

Poprawka sen.
J. Czerwińskiego

umieszcza

niewykorzystane karty do głosowania w zapieczętowanych
pakietach.”;

35)

w art. 5 w pkt 36:
a) w art. 103a w § 1 skreśla się zdanie drugie,

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

b) w art. 103c w § 2 skreśla się wyrazy „3 i”;

36)

w art. 5 w pkt 39, w art. 108 skreśla się § 4;

Poprawka
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU

37)

w art. 5 w pkt 41, w § 6a wyrazy „będących własnością prywatną”

Poprawka
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU

zastępuje się wyrazami „niebędących własnością Skarbu Państwa,
państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego ich
związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek,
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w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki oraz fundacji utworzonych
przez organy władzy publicznej”;

38)

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

w art. 5:
a) pkt 43 otrzymuje brzmienie:
„43) w art. 132 uchyla się § 5;”,
b) po pkt 43 dodaje się pkt ... i pkt ... w brzmieniu:
„...) art. 139 otrzymuje brzmienie:
„Art. 139. Wszelkie

wezwania

i

informacje

pisemne

dostarczane przez komitet wyborczy wyborców oraz komitet
wyborczy organizacji, mające na celu pozyskanie środków na
wybory, muszą zawierać informację o treści przepisów art. 132 §
3 i 4, art. 134 § 3, art. 149 § 1 i art. 506.”;
...) w art. 144 w § 1 w pkt 3:
a)

lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) przyjęcia przez komitet wyborczy wyborców albo
komitet wyborczy organizacji korzyści majątkowych z
naruszeniem przepisów art. 132 § 3, 4 i 6.”,

b)

39)

uchyla się lit. e.;”;

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

w art. 5 w pkt 44, w art. 153:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.
Nie mogą być członkami komisji członkowie partii politycznych,
członkowie komitetów wyborczych, kandydaci w wyborach,
komisarze wyborczy, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy
finansowi, urzędnicy wyborczy oraz mężowie zaufania.
§ 2. Członkostwo w komisji wyborczej wygasa z dniem
nabycia

członkostwa

w

partii

politycznej,

w

komitecie

wyborczym, podpisania zgody na kandydowanie w wyborach
bądź objęcia funkcji komisarza wyborczego, pełnomocnika,
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urzędnika wyborczego lub męża zaufania, o których mowa w
§ 1.”,
b) w § 4 dwukropek zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 1–3;

40)

w art. 5:
a) w pkt 45 skreśla się lit. a,
b) w pkt 64 skreśla się lit. h,

Poprawka
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU

c) w pkt 87 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „§ 1 i 2 otrzymują”
zastępuje się wyrazami „§ 1 otrzymuje” oraz skreśla się § 2;

41)

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

Uwaga:
poprawka wycofana.
w art. 5 pkt 47 otrzymuje brzmienie:
„47) w art. 156 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 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, zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek
województwa z zastrzeżeniem art. 191e § 1, art. 437, art. 458a, art.
467a i art. 484. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami
zleconymi jednostek samorządu terytorialnego.”;

Uwaga:
Poprawki nr 42 i 54 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 43-48, 50 i
63.

42)

w art. 5 skreśla się pkt 48, 49, 50 i 56 lit. b–e;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 43 wyklucza głosowanie poprawek nr 44, 45 i
63.

Poprawka sen.
B. Borusewicza
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43)

w art. 5 skreśla się pkt 48 i 49;

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

44)

w art. 5 w pkt 48 w lit. d:

Poprawka sen.
J. Czerwińskiego

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „§ 4a–4e” zastępuje się
wyrazami „§ 4a–4d”,
b) § 4b otrzymuje brzmienie:
„§ 4b. W przypadku niezgłoszenia kandydatów przez
wszystkie uprawnione kluby, przypadające im mandaty dzieli
się proporcjonalnie między pozostałe kluby.”,
c) skreśla się § 4c;

Uwaga:
Poprawki nr 45 i 63 należy głosować łącznie.

45)

w art. 5 w pkt 49 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:
„ba) w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Uzupełnienie składu Państwowej

Komisji

Wyborczej

Poprawka sen.
J. Czerwińskiego
poparta przez
połączone komisje

następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach
o jej powołaniu, jednak nie później niż w terminie 5 dni od
dnia

wygaśnięcia

członkostwa

w Państwowej

Komisji

Wyborczej.”,”;

46)

w art. 5 w pkt 56 w lit. a, w § 2 skreśla się wyrazy „, biorąc pod uwagę,
że obszar działania komisarzy wyborczych odpowiada okręgom
wyborczym określonym w załączniku nr 2 do kodeksu”;

47)

w art. 5 w pkt 56 w lit. b, w zdaniu pierwszym po wyrazie „prawnicze”
dodaje się wyrazy „oraz dających rękojmię należytego pełnienia tej
funkcji”;

Poprawka
KPCPP,
KSTAP,
KU
poparta przez
połączone komisje

Poprawka
KPCPP,
KSTAP,
KU
poparta przez
połączone komisje
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Uwaga:
Poprawki nr 48 i 50 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 51.

48)

w art. 5 w pkt 56 po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do
kandydatów na komisarzy wyborczych, wskazanych w

Poprawka
senatorów:
M. Pęka,
M. Martynowskiego
poparta przez
połączone komisje

trybie, o którym mowa w § 3, Państwowa Komisja Wyborcza
niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, który wskazuje nowych kandydatów.”,”;

49)

w art. 5 w pkt 67, w § 1 skreśla się wyrazy „art. 166 § 3a oraz”;

Poprawka
KPCPP,
KSTAP,
KU
poparta przez
połączone komisje

50)

w art. 5 w pkt 70 lit. b otrzymuje brzmienie:

Poprawka
senatorów:
M. Pęka,
M. Martynowskiego
poparta przez
połączone komisje

„b) po § 2 dodaje się § 2a–2c w brzmieniu:
„§ 2a. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do
kandydatów, o których mowa w § 2, Państwowa Komisja
Wyborcza

niezwłocznie

informuje

o

tym

ministra

właściwego do spraw wewnętrznych, który wskazuje nowych
kandydatów w liczbie dwóch w trybie określonym w § 2.
§

2b. Szef Krajowego

Biura

Wyborczego jest

powoływany na okres 7 lat.
§ 2c. Przed upływem okresu, o którym mowa w § 2b,
Szef Krajowego Biura Wyborczego może zostać odwołany
przez Państwową Komisję Wyborczą w uzgodnieniu z
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.”,”;
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51)

w art. 5 w pkt 70 w lit. b, § 2b otrzymuje brzmienie:
„§ 2b. Przed upływem okresu, o którym mowa § 2a,
Szef Krajowego Biura Wyborczego może zostać odwołany

Poprawka
senatorów:
M. Pęka,
M. Martynowskiego

przez Państwową Komisję Wyborczą w uzgodnieniu z
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.”;

52)

w art. 5 w pkt 130, w art. 484 skreśla się wyraz „list”;

Poprawka
KPCPP,
KSTAP,
KU
poparta przez
połączone komisje

53)

w art. 5:

Poprawka
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU
oraz sen.
L. Czarnobaja

a) skreśla się pkt 138,
b) w pkt 143, w art. 516 po wyrazach „art. 498,” dodaje się wyrazy
„art. 499,”;

54)

skreśla się art. 7, art. 10 i art. 18 pkt 2;

Poprawka sen.
B. Borusewicza

55)

po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

Poprawka
senatorów:
M. Pęka,
M. Martynowskiego
poparta przez
połączone komisje

„Art. 8a. Państwowa Komisja Wyborcza dostosuje właściwość
terytorialną komisarzy wyborczych, o której mowa w art. 166 § 2
ustawy zmienianej w art. 5, uwzględniając liczbę komisarzy
wyborczych, o której mowa w art. 166 § 3 tej ustawy w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.”;

56)

skreśla się art. 9;

Poprawka sen.
G. Napieralskiego

57)

skreśla się art. 11 i art. 12;

Poprawka
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU
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58)

art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na

Poprawka sen.
M. Pęka
poparta przez
połączone komisje

podstawie art. 8 § 2, art. 53e § 12, art. 53g § 7 oraz art. 53j § 1 i 3
ustawy zmienianej w art. 5 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 § 2, art. 53e
§ 12, art. 53g § 7 oraz art. 53j § 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 5,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 59 wyklucza głosowanie poprawek nr 60-63.
Przyjęcie tej poprawki spowoduje odpowiednią modyfikację poprawki
nr 54.

59)

art. 18 otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.
P. Florka

„Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 60 wyklucza głosowanie poprawek nr 61 i 62.

60)

w art. 18 wyrazy „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia” zastępuje się
wyrazami „z dniem 1 stycznia 2019 r.” oraz skreśla się pkt 1;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 61 wyklucza głosowanie poprawki nr 62.

Poprawka
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU oraz sen.
J. Rulewskiego
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61)

w art. 18 skreśla się pkt 1;

Poprawka
mniejszości
KPCPP,
KSTAP,
KU

62)

w art. 18 w pkt 1 wyrazy „11–13” zastępuje się wyrazami „11–14”;

Poprawka
KPCPP,
KSTAP,
KU
poparta przez
połączone komisje

63)

w art. 18 w pkt 2 wyrazy „pkt 48 i 49” zastępuje się wyrazami „pkt 48

Poprawka sen.
J. Czerwińskiego
poparta przez
połączone komisje

oraz 49 lit. a, b i c”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

