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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu 

prawnego 

 

(druk nr 651) 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) 

 

 

Art. 262. 

[§ 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają:] 

<§ 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy powszechne, zwane 

„sądami pracy”.> 

1)   sądy pracy - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz 

2)   sądy pracy i ubezpieczeń społecznych - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne 

sądów wojewódzkich, zwane sądami pracy. 

§ 2. Nie podlegają właściwości sądów pracy spory dotyczące: 

1)   ustanawiania nowych warunków pracy i płacy; 

2)   stosowania norm pracy; 

3)   (uchylony). 

§ 3. Zasady tworzenia sądów pracy, organizację i tryb postępowania przed tymi sądami 

regulują odrębne przepisy.  

 

 

USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez 

obywateli (Dz. U. poz. 688 oraz z 2014 r. poz. 498) 
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Art. 8. 

1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez komitet treści projektu 

ustawy, stanowiącego przedmiot inicjatywy ustawodawczej. 

2. Kampania promocyjna na rzecz projektu ustawy oraz zbieranie podpisów obywateli 

popierających projekt ustawy może rozpocząć się po ogłoszeniu, o którym mowa w art. 7 

ust. 1. 

[3. Do prowadzenia kampanii promocyjnej oraz do zbierania podpisów stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1997 r. Nr 

47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, 

poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483), określające zasady przeprowadzania kampanii 

wyborczej, z wyłączeniem art. 142-148.] 

<3. Do prowadzenia kampanii promocyjnej oraz do zbierania podpisów stosuje się 

odpowiednio przepisy rozdziału 12 działu I ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089).> 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) 

 

 

Art. 5. 

Ilekroć w kodeksie jest mowa o: 

1)   wyborach - należy przez to rozumieć wybory do Sejmu i do Senatu, wybory Prezydenta 

Rzeczypospolitej, wybory do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; 

2)   referendach - należy przez to rozumieć referenda ogólnokrajowe i referenda lokalne; 

3)   organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć, 

odpowiednio, rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw; 

4)   radzie gminy - należy przez to rozumieć także radę miasta na prawach powiatu; 

5)   radzie - należy przez to rozumieć także sejmik województwa; 

6)   wójcie - należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta miasta; 
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[7)   zakładzie opieki zdrowotnej - należy przez to rozumieć szpital, zakład opiekuńczo-

leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, hospicjum 

stacjonarne oraz inny zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga 

udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 30 

sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
 
(Dz. U. z 2007 r. poz. 89, z późn. zm.);] 

<7) zakładzie leczniczym – należy przez to rozumieć zakład leczniczy, w którym podmiot 

leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne lub 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260);> 

8)   domu pomocy społecznej - należy przez to rozumieć także placówkę zapewniającą 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 

podeszłym wieku, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583); 

9)   stałym zamieszkaniu - należy przez to rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości 

pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu; 

10)  numerze ewidencyjnym PESEL - należy przez to rozumieć, w odniesieniu do obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, numer paszportu lub innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

11)   wyborcy niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć wyborcę o ograniczonej 

sprawności fizycznej, psychicznej, umysłowej lub w zakresie zmysłów, która utrudnia mu 

wzięcie udziału w wyborach. 

 

 

UWAGA 

w art. 12 w § 4, w art. 33 w pkt 1 w lit. d i w części wspólnej, w art. 39 w § 5, w art. 

44 w § 2 oraz w art. 182 w § 3 we wprowadzeniu do wyliczenia użyte w różnej liczbie 

i różnym przypadku wyrazy [zakład opieki zdrowotnej] zastępuje się użytymi w 

odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami <zakład leczniczy>. 

 

Art. 12. 

§ 1. W wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania 

utworzonych na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 14 § 1 i art. 15 § 1. 
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§ 2. Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na 

wniosek wójta. 

§ 3. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców. W 

przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą 

liczbę mieszkańców. 

§ 4. Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w 

zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie 

śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów 

będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe 

wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. 

§ 5. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w 

wyborach wójta odrębny obwód głosowania w jednostce, o której mowa w § 4, tworzy 

się, jeżeli w dniu wyborów będzie w niej przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w 

rejestrze wyborców prowadzonym w gminie, na terenie której położona jest dana 

jednostka. 

§ 6. Jeżeli w dniu wyborów w jednostce, o której mowa w § 4, będzie przebywać mniej niż 15 

wyborców, można w niej utworzyć odrębny obwód głosowania po zasięgnięciu opinii 

osoby kierującej daną jednostką. 

§ 7. Można utworzyć odrębny obwód głosowania w domu studenckim lub zespołach domów 

studenckich prowadzonych przez uczelnie lub inne podmioty na podstawie umów 

zawartych z uczelniami, jeżeli co najmniej 50 osób uprawnionych do udziału w wyborach 

poinformuje na piśmie rektora uczelni prowadzącej dom studencki, lub uczelni z którą 

inny podmiot zawarł umowę o prowadzenie domu studenckiego, o zamiarze przebywania 

w domu studenckim w dniu głosowania. 

§ 8. Przepisu § 7 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego oraz w wyborach wójta. 

§ 9. Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta zgłoszony po uzyskaniu zgody rektora 

uczelni, tworzy obwody głosowania, o których mowa w § 7. 

§ 10. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania następuje najpóźniej w 35 dniu przed 

dniem wyborów. 

§ 11. Rada gminy, tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby 

obwodowych komisji wyborczych. 
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§ 12. Uchwałę rady gminy o utworzeniu obwodów głosowania ogłasza się w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i 

komisarzowi wyborczemu. 

§ 13. Na uchwały rady gminy, o których mowa w § 2, 4 i 9, wyborcom w liczbie co najmniej 

15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od 

daty podania ich do publicznej wiadomości. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w 

ciągu 5 dni i wydaje postanowienie; od postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 

 

Art. 33. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji 

Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób sporządzenia i udostępniania spisu wyborców, ustalając w szczególności: 

a)  wzór spisu wyborców, 

b)  metody aktualizacji spisu wyborców, 

c)  wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców, 

d)  wzory wykazów wyborców przebywających w zakładach opieki zdrowotnej(9), 

domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach 

zewnętrznych takich zakładów i aresztów, w których utworzono obwody głosowania, 

e)  wzór zawiadomienia o dopisaniu lub o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym 

obwodzie głosowania 

- uwzględniając odrębność przy sporządzaniu spisu wyborców dla obwodów utworzonych 

w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub 

areszcie śledczym oraz oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, przypadki, w 

których następuje dopisanie lub wykreślenie ze spisu wyborców, miejsce, czas i 

formę udostępnienia spisu wyborców; 

2)   wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i 

ewidencjonowania zaświadczeń, mając na względzie konieczność zapewnienia 

identyfikacji osoby, której zaświadczenie dotyczy oraz zabezpieczenia zaświadczenia 

przed sfałszowaniem. 

 

 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 39. 

§ 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej "lokalem 

wyborczym". 

§ 2.  Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu jednego dnia, głosowanie odbywa się bez 

przerwy od godziny 7
00

 do 21
00

. 

§ 3.  Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu dwóch dni, głosowanie odbywa się 

pierwszego i drugiego dnia bez przerwy od godziny 7
00

 do 21
00

; przerwa następuje od 

godziny 21
00

 pierwszego dnia do godziny 7
00

 drugiego dnia. 

§ 4. O godzinie zakończenia głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 

zarządza zakończenie głosowania. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy 

przybyli do lokalu wyborczego przed godziną zakończenia głosowania. 

§ 5. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej
(13)

 i 

domach pomocy społecznej może się rozpocząć później niż o godzinie określonej w § 2 i 

3. 

§ 6. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz za 

granicą odbywa się między godziną 7
00

 a 21
00

 czasu miejscowego w każdym dniu 

głosowania. Jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu 

głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym. 

§ 7.  Obwodowa komisja wyborcza może zarządzić wcześniejsze zakończenie głosowania w 

odrębnych obwodach głosowania oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich 

statkach morskich, jeżeli wszyscy wyborcy wpisani do spisu wyborców oddali swe głosy. 

Zarządzenie wcześniejszego zakończenia głosowania może nastąpić nie wcześniej niż o 

godzinie 18
00

, a jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu dwóch dni nie wcześniej niż 

o godzinie 18
00

 drugiego dnia. O zarządzeniu zakończenia głosowania przewodniczący 

obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie zawiadamia osobę kierującą jednostką, o 

której mowa w art. 12 § 4 i 7, wójta oraz właściwą komisję wyborczą wyższego stopnia. 

 

 

Art. 44. 

§ 1. Obwodowa komisja wyborcza, po uzgodnieniu z właściwą komisją wyborczą wyższego 

stopnia, może zarządzić stosowanie w głosowaniu drugiej urny wyborczej. 
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§ 2. Urna, o której mowa w § 1, jest urną pomocniczą przeznaczoną wyłącznie do wrzucania 

kart 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 karty do głosowania wymaga obecności przy tej czynności co najmniej dwóch 

osób wchodzących w skład obwodowej komisji wyborczej, zgłoszonych przez różne 

komitety wyborcze. 

§ 4. Do postępowania z urną pomocniczą i głosowania przy jej użyciu mają zastosowanie 

przepisy niniejszego rozdziału. 

 

 

Art. 182. 

§ 1. Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców: 

1)   w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w 21 

dniu przed dniem wyborów - wójt, 

2)   w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w 

wyborach wójtów najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów - właściwa terytorialna 

komisja wyborcza 

- z zastrzeżeniem przepisów art. 183. 

§ 2. W skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej dla obwodu: 

1)   do 2000 mieszkańców powołuje się od 6 do 8 osób, 

2)   od 2001 do 3000 mieszkańców powołuje się od 8 do 10 osób 

- spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione 

przez nich osoby. 

§ 2a. W skład obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w § 2, powołuje się także 

po jednej osobie wskazanej przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub 

gminnych jednostek organizacyjnych. 

§ 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: 

1)   od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych 

lub upoważnione przez nich osoby; 
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2)   jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników jednostki, w której 

utworzony jest obwód. 

§ 4. Kandydatami, o których mowa w § 2 oraz w § 3 pkt 1, mogą być tylko osoby ujęte w 

stałym rejestrze wyborców danej gminy. 

§ 5. Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po 

jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu 

wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na 

posłów, posłów do Parlamentu Europejskiego, radnych lub zarejestrowany został 

kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej, senatora lub wójta. Zgłoszenia w wyborach do 

Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się najpóźniej w 23 dniu 

przed dniem wyborów. Zgłoszenia w wyborach do organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów dokonuje się najpóźniej w 30 dniu 

przed dniem wyborów. 

§ 6. Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody 

osoby, której ma dotyczyć. 

§ 7. W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów 

przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze 

publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta. 

§ 8. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w § 5, jest mniejsza od 

dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu 

dokonuje wójt spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy. Przepis § 6 

stosuje się odpowiednio. 

§ 9. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej zwołuje wójt. 

§ 10. Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie 

przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 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 § 7. 

 


