
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 18 listopada 2009 r. Druk nr 706 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 18 listopada 2009 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
niektórych innych ustaw,  

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 4, 9, 16, 17, 21, 24, 30 i 31. 
 
 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wycofała swoje wnioski (pkt: 1, 3, 
5, 6, 18 i 27 zestawienia wniosków). 

 
 
 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
 (-) Mariusz Witczak  (-) Stanisław Piotrowicz 

 
 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 

 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 1, 3 i 5 należy głosować łącznie. 

 

 

1)  Uwaga: Poprawka wycofana. 

w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu: 

"...) w art. 7 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

"3. Głosowanie w wyborach przeprowadza się w ciągu 2 dni. 

4. Termin głosowania określa się na dzień wolny od pracy oraz dzień go 

poprzedzający.";"; 

 

Poprawka   
KSTAP 

2)  w art. 1 w pkt 9 w lit. d w zdaniu wstępnym wyrazy "zdanie trzecie" 

zastępuje się wyrazami "zdanie czwarte"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

3)  Uwaga: Poprawka wycofana. 

w art. 1 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

"11a) art. 49 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 49. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji 

wyborczej, w ciągu dwóch dni. Termin głosowania 

określa się na dzień wolny od pracy oraz dzień go 

poprzedzający. 

2. Głosowanie odbywa się w każdym z dwóch dni, o których 

mowa w ust. 1, bez przerwy od godziny 8.00 do 20.00, a 

przerwa następuje od godziny 20.00 pierwszego dnia do 

godziny 8.00 drugiego dnia. 

3. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na 

polskich statkach morskich oraz za granicą odbywa się w 

ciągu dwóch dni, każdego dnia od godziny 8.00 do 20.00 

czasu miejscowego, z przerwą od godziny 20.00 

pierwszego dnia do godziny 8.00 drugiego dnia. Jeżeli 

głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym 

po drugim dniu głosowania w kraju, głosowanie 

rozpoczyna się w dniu poprzedzającym pierwszy dzień 

głosowania w kraju.";"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
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4)  w art. 1: 

a) w pkt 12, w art. 56a w ust. 3 skreśla się wyraz "wyborcze", 

b) w pkt 14, w ust. 2 skreśla się wyraz "wyborczego", 

c) w pkt 15, w art. 78b skreśla się użyty po raz drugi wyraz 

"wyborczych", 

d) w pkt 22, w art. 87f w ust. 2 skreśla się wyraz "wyborczego", 

e) w pkt 24 w lit. b, w ust. 1a skreśla się wyraz "wyborczego"; 

 

Poprawka sen. 
M. Witczaka 
poparta przez 
połączone komisje 

5)  Uwaga: Poprawka wycofana. 
w art. 1 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: 

"12a) w rozdziale 8 dodaje się art. 60b w brzmieniu: 

"Art. 60b. 1. Obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania po 

zakończeniu głosowania w drugim dniu. 

2. Obwodowa komisja wyborcza po zakończeniu głosowania 

w pierwszym dniu: 

1) zapieczętowuje otwór urny; 

2) ustala protokolarnie: 

a)  liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, 

b) liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli 

liczbę osób ujętych w spisie wyborców, 

c) liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób 

w spisie wyborców. 

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, 

obwodowa komisja wyborcza umieszcza w 

opieczętowanych pakietach odrębnie karty 

niewykorzystane i spis wyborców, które wraz z urną 

pozostają w lokalu komisji. 

4. Po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu i 

wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, 

przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zamyka 

lokal komisji i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią 

komisji. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia 

ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu. 

5. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2, obwodowa komisja 

wyborcza podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej, 

po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 4, przez 

wywieszenie protokołu w miejscu łatwo dostępnym dla 

zainteresowanych w budynku, w którym mieści się 

Poprawka  
KSTAP 
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siedziba komisji; przepis art. 63 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. Wzór protokołu ustala, w drodze uchwały, 

Państwowa Komisja Wyborcza. 

6. Przed rozpoczęciem głosowania w drugim dniu 

obwodowa komisja wyborcza stwierdza protokolarnie, 

czy pieczęcie na wejściu do lokalu komisji, a także na 

pakietach z kartami do głosowania oraz ze spisem 

wyborców, są nienaruszone. 

7. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po 

zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie 

przerwy w głosowaniu, w tym również zasady udzielania 

przez Policję pomocy wójtom (burmistrzom, prezydentom 

miast) w celu prawidłowej ochrony tych lokali. 

8. Szczegółowy sposób wykonywania przez obwodową 

komisję wyborczą czynności, o których mowa w ust. 2-6, 

określa, w drodze uchwały, Państwowa Komisja 

Wyborcza, zapewniając poszanowanie zasad 

przeprowadzania wyborów oraz ochronę urny, pakietów i 

dokumentów związanych z wyborami. 

9. Przepisy ust. 2-8 stosuje się do obwodów głosowania 

utworzonych na polskim statku morskim i za granicą, 

z tym że: 

1) obowiązek zapewnienia ochrony lokalu komisji, o 

którym mowa w ust. 4, spoczywa odpowiednio na 

kapitanie statku i konsulu; 

2) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po 

zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania oraz obowiązki kapitana polskiego statku 

morskiego w zakresie ochrony lokalu komisji 

w czasie przerwy w głosowaniu; 

3) minister właściwy do spraw zagranicznych, po 

zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania oraz obowiązki konsula w zakresie 

ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w 

głosowaniu.";"; 
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 Uwaga:  

Poprawki nr 6, 18 i 27 należy głosować łącznie. 

 

 

6)  Uwaga: Poprawka wycofana. 

w art. 1 dodaje się pkt 12b w brzmieniu: 

"12b) dodaje się art. 77a w brzmieniu: 

"Art. 77a. Za agitację wyborczą nie uznaje się działań edukacyjnych o 

zasadach demokratycznego państwa prawa 

przygotowujących do aktywności obywatelskiej oraz, 

prowadzonych w okresie kampanii wyborczej na zasadzie 

równości, działań informacyjnych o partiach politycznych, 

komitetach wyborczych i kandydatach uczestniczących w 

wyborach.";"; 

 

Poprawka  
KSTAP 

 Uwaga:  

Poprawki nr 7, 13, 19, 22, 25 i 28 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 1 w pkt 13, w ust. 2 wyrazy "i gimnazjów" zastępuje się 

wyrazami ", gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 

 Uwaga:  

Poprawki nr 8 , 14, 20, 23, 26 i 29  należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 1 w pkt 13, w ust. 2 skreśla się wyrazy "wobec uczniów 

nieposiadających prawa wybierania"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 11 i 12. 

 

9)  w art. 1: 

a) po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu: 

"21a) w art. 87ea ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Rejestry, o których mowa w ust. 1, powinny być 

umieszczone na stronie internetowej komitetu co najmniej 

do dnia podania przez Państwową Komisję Wyborczą do 

wiadomości publicznej w trybie określonym w art. 87g 

ust. 6a sprawozdania wyborczego, o którym mowa w art. 

87g ust. 1.";", 

Poprawka sen. 
M. Witczaka 
poparta przez 
połączone komisje 
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b) pkt 23 otrzymuje brzmienie: 

"23) w art. 87g: 

a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

"6a. Sprawozdanie wyborcze przedkładane Państwowej 

Komisji Wyborczej podawane jest przez nią do 

wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji 

Publicznej w terminie 30 dni od dnia złożenia go 

Państwowej Komisji Wyborczej.", 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Sprawozdania wyborcze komitetów Państwowa Komisja 

Wyborcza ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 1.";"; 

 

10)  w art. 1 w pkt 22, w art. 87f w ust. 1 skreśla się zdanie drugie; 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 11 wyklucza głosowanie poprawki nr 12. 

 

11)  w art. 1 pkt 23 otrzymuje brzmienie: 

"23) w art. 87g: 

a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

"6a. Sprawozdanie wyborcze przedkładane Państwowej 

Komisji Wyborczej podawane jest przez nią do 

wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej 

w terminie 30 dni od dnia złożenia go Państwowej 

Komisji Wyborczej.", 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Sprawozdania wyborcze komitetów Państwowa Komisja 

Wyborcza ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 1.";"; 

 

 

Poprawka  
KPCPP 
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12)  w art. 1 pkt 23 otrzymuje brzmienie: 

"23) w art. 87g ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Sprawozdanie wyborcze komitetu Państwowa Komisja 

Wyborcza ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski" oraz podaje do wiadomości publicznej 

w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od dnia 

złożenia go Państwowej Komisji Wyborczej.";"; 

 

Poprawka  
KSTAP 

13)  w art. 1 w pkt 25, w art. 88ca w ust. 2 wyrazy "lub gimnazjów" 

zastępuje się wyrazami ", gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 

14)  w art. 1 w pkt 25, w art. 88ca w ust. 2 skreśla się wyrazy "wobec 

uczniów nieposiadających prawa wybierania"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 15 wyklucza głosowanie poprawki nr 16. 

 

15)  w art. 1 w pkt 27 skreśla się lit. a; 

 

Poprawka  
KSTAP 

16)  w art. 1 w pkt 27 lit. a otrzymuje brzmienie: 

"a) w pkt 3 wyrazy "limity określone" zastępuje się wyrazami "limit 

określony","; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

17)  w art. 1 w pkt 28: 

a) po lit. b dodaje się lit. ... w brzmieniu: 

"...) pkt 2a otrzymuje brzmienie: 

"2a) pozyskuje lub wydatkuje środki komitetu z naruszeniem 

zakazów określonych w art. 87a,",", 

b) w lit. c: 

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "pkt 2a - 2e" zastępuje 

się wyrazami "pkt 2b - 2e", 

- skreśla się pkt 2a; 

 

 

Poprawka sen. 
M. Witczaka 
poparta przez 
połączone komisje 
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18)  Uwaga: Poprawka wycofana. 

w art. 4 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

"6a) w art. 65 dodaje się ust. 1c w brzmieniu: 

"1c. Za agitację wyborczą nie uznaje się działań edukacyjnych o 

zasadach demokratycznego państwa prawa przygotowujących do 

aktywności obywatelskiej oraz, prowadzonych w okresie kampanii 

wyborczej na zasadzie równości, działań informacyjnych o partiach 

politycznych, komitetach wyborczych i kandydatach uczestniczących 

w wyborach.";"; 
 

Poprawka  
KSTAP 

19)  w art. 4 po pkt 6 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) w art. 65 w ust. 2a wyrazy "i gimnazjów" zastępuje się wyrazami 

", gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych";"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 

20)  w art. 4 po pkt 6 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) w art. 65 w ust. 2a skreśla się wyrazy "wobec uczniów 

nieposiadających prawa wybierania";"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 

21)  w art. 4 w pkt 13 w lit. a skreśla się wyrazy "w zdaniu drugim"; 

 

Poprawka sen. 
M. Witczaka 
poparta przez 
połączone komisje 
 

22)  w art. 4 po pkt 14 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) w art. 199 w ust. 2 wyrazy "lub gimnazjów" zastępuje się 

wyrazami ", gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych";"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 

23)  w art. 4 po pkt 14 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) w art. 199 w ust. 2 skreśla się wyrazy "wobec uczniów 

nieposiadających prawa wybierania";"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 

24)  w art. 4 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 18 

w brzmieniu: 

"18) w art. 203 skreśla się wyrazy ", art. 202."."; 

 

Poprawka sen. 
M. Witczaka 
poparta przez 
połączone komisje 

25)  w art. 5 w pkt 1, w art. 23a w ust. 2 wyrazy "i gimnazjów" zastępuje się 

wyrazami ", gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych"; 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 
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26)  w art. 5 w pkt 1, w art. 23a w ust. 2 skreśla się wyrazy "wobec uczniów 

nieposiadających prawa wybierania"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 

27)  Uwaga: Poprawka wycofana. 

w art. 5 w pkt 1, w art. 23a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Za agitację wyborczą nie uznaje się działań edukacyjnych o zasadach 

demokratycznego państwa prawa przygotowujących do aktywności 

obywatelskiej oraz, prowadzonych w okresie kampanii wyborczej na 

zasadzie równości, działań informacyjnych o partiach politycznych, 

komitetach wyborczych i kandydatach uczestniczących w wyborach."; 

 

Poprawka  
KSTAP 

28)  w art. 5 po pkt 1 dodaje się pkt …) w brzmieniu: 

"…) w art. 27a w ust. 2 wyrazy "lub gimnazjów" zastępuje się 

wyrazami ", gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych";"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 

29)  w art. 5 po pkt 1 dodaje się pkt …) w brzmieniu: 

"…) w art. 27a w ust. 2 skreśla się wyrazy "wobec uczniów 

nieposiadających prawa wybierania";"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 

30)  w art. 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 5 

w brzmieniu: 

"5) w art. 27s skreśla się wyrazy ", art. 27f"."; 

 

Poprawka sen. 
M. Witczaka 
poparta przez 
połączone komisje 

31)  w art. 7 wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "7 dni". 

 

Poprawka sen. 
M. Witczaka 
poparta przez 
połączone komisje 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


