
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 marca 2010 r.

o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 829)

USTAWA z dnia 12 kwietnia 2001 r. - ORDYNACJA WYBORCZA DO SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz.

U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999)

Art. 8.
1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo

wybierania, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach szczególnych ustawy.
1a. Nie mają prawa wybieralności osoby, wobec których wydano prawomocne orzeczenie

sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z
dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.
Nr 63, poz. 425, późn. zm.).

<1b. Nie mają prawa wybieralności osoby skazane prawomocnym wyrokiem na karę
pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.>

2. Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i do Senatu.

Art. 144.
1. Zgłoszenie listy okręgowej powinno zawierać nazwisko, imię (imiona), zawód i miejsce

zamieszkania każdego z kandydatów. Nazwiska kandydatów umieszcza się na liście w
kolejności ustalonej przez komitet wyborczy.

2. Kandydata oznacza się nazwą lub skrótem nazwy tej partii politycznej, której jest
członkiem (nie więcej niż 40 znaków drukarskich).

3. Osoba zgłaszająca listę może wnosić o oznaczenie kandydata, który nie należy do żadnej
partii politycznej, tylko jedną nazwą lub skrótem nazwy partii popierającej danego
kandydata; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Fakt poparcia kandydata powinien być
potwierdzony pisemnie przez właściwy statutowy organ partii. Wniosek wraz z
potwierdzeniem składa się ze zgłoszeniem listy.

4. W zgłoszeniu osoba zgłaszająca listę może wskazać skrót nazwy komitetu wyborczego,
którym należy oznaczyć zarejestrowaną listę na urzędowych obwieszczeniach oraz na
karcie do głosowania.

5. Do zgłoszenia każdej listy należy dołączyć:
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1) oświadczenie o liczbie podpisów wyborców popierających listę wraz z wykazem
podpisów wyborców popierających listę bądź zaświadczenie Państwowej Komisji
Wyborczej, o którym mowa w art. 142 ust. 3;

[2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie z danej listy okręgowej. Zgoda
kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona),
nazwisko i wiek oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata, a także wskazanie jego
ewentualnej przynależności do partii politycznej; zgodę na kandydowanie kandydat
opatruje datą i własnoręcznym podpisem;]

<2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie z danej listy okręgowej. Zgoda
kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię
(imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL
kandydata, a także wskazanie jego ewentualnej przynależności do partii
politycznej; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym
podpisem;>

3) w stosunku do każdego kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumentów albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej
ustawy[.]<;>

<4) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności.>
6. Po dokonaniu zgłoszenia uzupełnianie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany

kandydatów albo ich kolejności na liście bądź też zmiana oznaczenia, o którym mowa w
ust. 3, są niedopuszczalne.

Art. 146.
1. Okręgowa komisja wyborcza, przyjmując zgłoszenie listy okręgowej, bada, w obecności

osoby zgłaszającej listę, czy spełnia ono wymogi, o których mowa w art. 144, i wydaje
osobie zgłaszającej listę pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Wzór
potwierdzenia określi Państwowa Komisja Wyborcza.

2. Arkusze wykazu podpisów komisja numeruje i opatruje każdy arkusz swoją pieczęcią.
3. Po sprawdzeniu prawdziwości danych zawartych w wykazie podpisów przyjęte arkusze

wykazu podpisów komisja przechowuje w zapieczętowanych pakietach. Udostępnienie i
rozpieczętowanie pakietów może nastąpić wyłącznie na potrzeby postępowania przed
sądami i organami prokuratury, w obecności członka okręgowej komisji wyborczej; o
terminie czynności zawiadamia się niezwłocznie osobę zgłaszającą listę.

<Art. 146a.
Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia listy okręgowej
występuje do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem o udzielenie informacji z
Krajowego Rejestru Karnego o kandydatach z tej listy.>
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Art. 147.
1. Okręgowa komisja wyborcza rejestruje listę okręgową zgłoszoną zgodnie z przepisami

ustawy, sporządzając protokół rejestracji. Po jednym egzemplarzu protokołu doręcza się
osobie zgłaszającej listę oraz przesyła Państwowej Komisji Wyborczej wraz z
oświadczeniami kandydatów na posłów lub informacjami, o których mowa w art. 144 ust.
5 pkt 3.

1a. Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje niezwłocznie oświadczenia lub informacje, o
których mowa w art. 144 ust. 5 pkt 3, do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

2. Jeżeli zgłoszenie ma wady inne niż brak wymaganej liczby prawidłowo złożonych
podpisów wyborców, komisja wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie
3 dni. W wypadku nieusunięcia wady w terminie komisja postanawia o odmowie
rejestracji listy w całości lub co do poszczególnych kandydatów. W razie odmowy
rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów listę, z zastrzeżeniem przepisu art.
143 ust. 2, rejestruje się w zakresie nieobjętym odmową.

<2a. Okręgowa komisja wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli
kandydat nie posiada prawa wybieralności; przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się.>

3. Postanowienie okręgowej komisji wyborczej o odmowie rejestracji, o którym mowa
[w ust. 2] <w ust. 2 i 2a>, wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie
zgłaszającej listę. Od postanowienia osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo
odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od dnia doręczenia. Od
postanowienia wydanego w wyniku rozpatrzenia odwołania nie przysługuje środek
prawny.

Art. 177.
1. Wygaśnięcie mandatu posła następuje wskutek:

[1) utraty prawa wybieralności;]
<1) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;>
2) pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) zrzeczenia się mandatu;
4) śmierci posła;
5) zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub funkcji, których stosownie do

przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw nie można łączyć z
mandatem posła, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3;

6) powołania w toku kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, których
stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw nie można
łączyć ze sprawowaniem mandatu posła;

6a) wyboru w toku kadencji na posła do Parlamentu Europejskiego;
7) sprawowania przez posła albo powołania go na stanowisko lub funkcję:

a) radnego rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa,
b) w zarządzie powiatu, zarządzie województwa lub zarządzie związku

komunalnego,
c) w zarządzie lub w radzie regionalnej albo branżowej kasy chorych,
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d) wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).
8) (uchylony).

2. Odmowa złożenia ślubowania poselskiego oznacza zrzeczenie się mandatu.
3. Wygaśnięcie mandatu posła zajmującego w dniu wyborów stanowisko lub funkcję, o

których mowa w ust. 1 pkt 5 i pkt 7, następuje, jeżeli nie złoży on Marszałkowi Sejmu, w
terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników
wyborów do Sejmu, oświadczenia o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub
pełnionej funkcji.

4. Wygaśnięcie mandatu posła powołanego lub wybranego w czasie kadencji na stanowisko
lub funkcję, o których mowa w ust. 1 pkt 6-7, następuje z dniem powołania lub wybrania.

5. (uchylony).

<Art. 177a.
1. Państwowa Komisja Wyborcza, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej

Polskiej wyników wyborów do Sejmu, przekazuje niezwłocznie Ministrowi
Sprawiedliwości dane posłów zawierające imię (imiona), nazwisko, nazwisko
rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL.

2. Minister Sprawiedliwości na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym
Rejestrze Karnym przekazuje Marszałkowi Sejmu w terminie 14 dni od dnia
otrzymania danych, o których mowa w ust. 1:

1) informację o posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia
wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz o
posłach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu albo

2) informację, o tym, że żaden z posłów nie został skazany prawomocnym
wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego ani nie został pozbawiony praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu.

3. Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Minister Sprawiedliwości
uzyska z Krajowego Rejestru Karnego informację o posłach skazanych
prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub o posłach pozbawionych praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu, niezwłocznie przekazuje ją Marszałkowi Sejmu.>

Art. 213.
1. Wygaśnięcie mandatu senatora następuje wskutek:

[1) utraty prawa wybieralności;]
<1) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;>
2) pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) zrzeczenia się mandatu;
4) śmierci senatora;
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5) zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub funkcji, których, stosownie do
przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie można łączyć z
mandatem senatora, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3;

6) powołania w toku kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, których,
stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie
można łączyć ze sprawowaniem mandatu senatora;

6a) wyboru w toku kadencji na posła do Parlamentu Europejskiego;
7) sprawowania przez senatora albo powołania go na stanowisko lub funkcję:

a) radnego rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa,
b) w zarządzie powiatu, zarządzie województwa lub zarządzie związku

komunalnego,
c) w zarządzie lub w radzie regionalnej albo branżowej kasy chorych,
d) wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).

8) (uchylony).
2. Odmowa złożenia ślubowania senatorskiego oznacza zrzeczenie się mandatu.
3. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora zajmującego w dniu wyborów stanowisko

lub funkcję, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, następuje, jeżeli nie złoży on Marszałkowi
Senatu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą
wyników wyborów do Senatu, oświadczenia o złożeniu rezygnacji z zajmowanego
stanowiska lub pełnionej funkcji.

4. Wygaśnięcie mandatu senatora powołanego lub wybranego w czasie kadencji na
stanowisko lub funkcję, o których mowa w ust. 1 pkt 6-7, następuje z dniem powołania
lub wybrania.

5. (uchylony).

<Art. 213a.
1. Państwowa Komisja Wyborcza, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej

Polskiej wyników wyborów do Senatu, przekazuje niezwłocznie Ministrowi
Sprawiedliwości dane senatorów zawierające imię (imiona), nazwisko, nazwisko
rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL.

2. Minister Sprawiedliwości na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym
Rejestrze Karnym przekazuje Marszałkowi Senatu w terminie 14 dni od dnia
otrzymania danych, o których mowa w ust. 1:

1) informację o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę
pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego oraz o senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu albo

2) informację, o tym, że żaden z senatorów nie został skazany prawomocnym
wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego ani nie został pozbawiony praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu.
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3. Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Minister Sprawiedliwości
uzyska z Krajowego Rejestru Karnego informację o senatorach skazanych
prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub o senatorach pozbawionych praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu, niezwłocznie przekazuje ją Marszałkowi Senatu.>

USTAWA z dnia 27 września 1990 r. O WYBORZE PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.)

Art. 40a.
1. Obywatele w liczbie co najmniej 15 tworzą komitet wyborczy, zwany dalej "komitetem",

w celu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej i prowadzenia kampanii
wyborczej, na zasadzie wyłączności, na jego rzecz.

2. Utworzenie komitetu wymaga:
1) pisemnej zgody kandydata na kandydowanie w wyborach,
2) pisemnej zgody kandydata na utworzenie jego komitetu[.]<,>
<3) pisemnego oświadczenia kandydata o posiadaniu prawa wybieralności.>

3. Kandydat może udzielić zgody, o której mowa w ust. 2, tylko jednemu komitetowi.
[4. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać imię (imiona),

nazwisko i wiek kandydata, a także wskazanie jego ewentualnej przynależności do partii
politycznej. Zgoda powinna ponadto zawierać numer ewidencyjny PESEL kandydata
oraz informację o udokumentowanym wykształceniu, wykonywanym zawodzie i miejscu
(zakładzie) pracy, a także o miejscu zamieszkania kandydata. Zgodę na kandydowanie
kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.]

<4. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać imię (imiona),
nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia oraz
obywatelstwo kandydata, a także wskazanie jego ewentualnej przynależności do
partii politycznej. Zgoda powinna ponadto zawierać numer ewidencyjny PESEL
kandydata oraz informację o udokumentowanym wykształceniu, wykonywanym
zawodzie i miejscu (zakładzie) pracy, a także o adresie zamieszkania kandydata.
Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.>

5.  Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., wyrażając zgodę na kandydowanie w
wyborach, składa Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) albo informację, o
której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

6. Komitet działa pod nazwą "Komitet wyborczy kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej ................................... (imię i nazwisko kandydata)".

7. Obywatele, o których mowa w ust. 1, oświadczają na piśmie o utworzeniu komitetu,
podając swoje imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL,
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oraz ustanawiają pełnomocnika komitetu, zwanego dalej "pełnomocnikiem", który działa
w imieniu i na rzecz komitetu, a także pełnomocnika finansowego, o którym mowa w art.
84b. Przyjęcie pełnomocnictwa potwierdza się podpisem.

8. Można być pełnomocnikiem tylko jednego komitetu. Pełnomocnikiem nie może być
kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art. 40b.
1.  Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje niezwłocznie oświadczenie lub informację

kandydata, o których mowa w art. 40a ust. 5, sądowi okręgowemu właściwemu ze
względu na miejsce zamieszkania tego kandydata, oraz powiadamia o tym Dyrektora
Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. Sąd wszczyna postępowanie lustracyjne z urzędu.

2.  (uchylony).
<3. Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia kandydata

na Prezydenta Rzeczypospolitej występuje do Ministra Sprawiedliwości z
zapytaniem o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o tym
kandydacie.>

Art. 40c.
1. Po zebraniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 41 ust. 1 pkt 3, co najmniej

1.000 podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu i popierających
kandydata, pełnomocnik zawiadamia o utworzeniu komitetu Państwową Komisję
Wyborczą. Podpisy, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowią część wymaganej
liczby 100.000 podpisów obywateli popierających kandydata.

2. W zawiadomieniu o utworzeniu komitetu podaje się:
1) nazwę komitetu oraz adres jego siedziby,
2) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL

pełnomocnika i pełnomocnika finansowego.
3. Do zawiadomienia o utworzeniu komitetu załącza się:

1) oświadczenie o utworzeniu komitetu i ustanowieniu pełnomocników, o których
mowa w art. 40a ust. 7,

2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie w wyborach, o której mowa w art. 40a
ust. 4, oraz zgodę na utworzenie jego komitetu,

<2a) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności, o którym
mowa w art. 40a ust. 2 pkt 3,>

3) wykaz co najmniej 1.000 obywateli, o których mowa w ust. 1.
4. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu może być dokonane najpóźniej w 55 dniu przed

dniem wyborów.

Art. 42.
1. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestruje kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej,

jeżeli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, sporządzając
protokół rejestracji kandydata, i zawiadamia o tym pełnomocnika.
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2. Państwowa Komisja Wyborcza, sprawdzając prawidłowość zgłoszenia kandydata, bada:
1) czy kandydat spełnia warunki określone w przepisie art. 127 ust. 3 zdanie pierwsze

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) zgodność danych, o których mowa w art. 40a ust. 4, na podstawie dostępnych

urzędowo dokumentów,
3) czy zgłoszenie kandydatury poparło podpisami co najmniej 100.000 obywateli,

zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 3.
3. Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie wzywa

pełnomocnika do usunięcia w terminie 3 dni wskazanych wad zgłoszenia. W wypadku
nieusunięcia wad w terminie Państwowa Komisja Wyborcza odmawia rejestracji
kandydata. Postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej, wraz z uzasadnieniem,
doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi.

<3a. Państwowa Komisja Wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli
kandydat nie posiada prawa wybieralności.>

4. Pełnomocnikowi służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie
Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie rejestracji kandydata. Skargę wnosi się w
terminie 2 dni od daty doręczenia pełnomocnikowi postanowienia o odmowie rejestracji
kandydata.

5. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym,
i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 5 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego
nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się pełnomocnikowi i Państwowej
Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę pełnomocnika za zasadną,
Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydata.

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. O KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM (Dz. U. z 2008 r.

Nr 50, poz. 292 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323)

Art. 4.
1. Do zadań biura informacyjnego należy:

1) przetwarzanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych,
podlegających gromadzeniu w Rejestrze;

2) zabezpieczanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych
zgromadzonych w Rejestrze przed dostępem osób nieuprawnionych;

3) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i rozpatrywanie skarg w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz danych o podmiotach
zbiorowych zgromadzonych w Rejestrze;

4) przekazywanie organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej
informacji na temat wyroków skazujących oraz zastosowania późniejszych środków
w odniesieniu do obywateli tych państw członkowskich, podlegających gromadzeniu
w Rejestrze;
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5) występowanie do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej z
zapytaniem o wyciąg z rejestru karnego oraz udzielanie informacji z Rejestru
zgodnie z prawem krajowym;

6)  niezwłoczne przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi
właściwemu do spraw rolnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi
informacji na temat wyroków skazujących, zapadłych wobec:

a) osób fizycznych i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jeśli czyn
zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot
Europejskich,

b) osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania
w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli
czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot
Europejskich,

c) podmiotów zbiorowych, jeśli czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący
podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę
interesów finansowych Wspólnot Europejskich.

<7) przekazywanie Marszałkowi Sejmu informacji o:
a) posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz o posłach
pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

b) posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione
umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego oraz o posłach do Parlamentu
Europejskiego pozbawionych praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu;

8) przekazywanie Marszałkowi Senatu informacji o senatorach skazanych
prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz o senatorach pozbawionych
praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.>

2. Biuro informacyjne jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze,
w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o
ochronie danych osobowych".

Art. 6.
1. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w

Rejestrze, przysługuje:
1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów;
3) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów;

<3a) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów do
Parlamentu Europejskiego;

3b) Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do kandydatów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej;
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3c) okręgowym komisjom wyborczym w odniesieniu do kandydatów na posłów i
senatorów oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

3d) terytorialnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na radnych;
3e) gminnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na wójta,

burmistrza i prezydenta miasta;>
4) sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w

związku z prowadzonym postępowaniem;
5) Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi

postępowaniami;
6) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania

przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności
sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym
postępowaniem;

7)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbie Celnej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w zakresie, w jakim jest to
konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie;

7a) wywiadowi skarbowemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania jego
ustawowych zadań;

7b) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionemu przez niego
przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru
sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego;

8) organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o
przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w
sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w
zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia;

9) organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym
organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione
potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie;

10) pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z
przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw
publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska,
wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności
gospodarczej;

11) władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej,
a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności;

12) organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie
nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, a w przypadku,
gdy zapytanie zostało złożone w celu udzielenia przez te organy informacji osobie
fizycznej na jej temat, w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia
otrzymania zapytania.

<1a. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3b i 3c, przekazuje się niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 3 dni.>

2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 stosuje się odpowiednio do uzyskiwania zgromadzonych w
Rejestrze informacji o podmiotach zbiorowych.
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Art. 12.
1. W karcie rejestracyjnej dotyczącej osoby umieszcza się:

1) dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko
rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe
matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony i wykonywany, <wykonywanie
funkcji posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego> a także numer
ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany
dalej numerem PESEL, oraz numer i serię dowodu tożsamości;

2) oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy;
3) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;
4) datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego, będącego przedmiotem

postępowania;
5) kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu;
6) orzeczone kary lub środki karne, zabezpieczające, wychowawcze, poprawcze,

wychowawczo-lecznicze, okres próby, dozór kuratora i nałożone obowiązki oraz
podstawę prawną ich orzeczenia;

6a) informację, że osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego,
podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego
działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów
finansowych Wspólnot Europejskich;

6b) informację, że czyn zabroniony popełniony przez przedsiębiorcę będącego osobą
fizyczną został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot
Europejskich;

7) nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.
1a. W karcie rejestracyjnej dotyczącej podmiotu zbiorowego umieszcza się:

1) oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby;
2) oznaczenie sądu, który wydał wyrok oraz sygnaturę akt sprawy;
3) datę wydania oraz uprawomocnienia się wyroku;
4) orzeczoną karę pieniężną, przepadek, zakaz oraz podanie wyroku do publicznej

wiadomości;
5) kwalifikację prawną czynu zabronionego osoby fizycznej stanowiącego podstawę

odpowiedzialności podmiotu zbiorowego;
5a)  informację, że czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę

odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów
finansowych Wspólnot Europejskich;

6) nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.
2. Zawiadomienie zawiera dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, oraz informacje o:

1) rozesłaniu oraz odwołaniu listów gończych;
2) zastosowaniu oraz uchyleniu aresztu tymczasowego, a także miejscu osadzenia

tymczasowo aresztowanego;
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3) rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar: dożywotniego
pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu
wojskowego i aresztu;

4) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,
ograniczenia wolności lub grzywny;

5) odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;
6) warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia;
7) zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności;
8) zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny lub zastępczą karę

pozbawienia wolności;
9) zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności;

10) zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności;
11) podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa

lub przestępstwa skarbowe;
12) zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie

użyteczną;
13) wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo kary grzywny lub środka

karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;
14) wykonaniu kar;
15) wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków określonych w art. 39 pkt 5

Kodeksu karnego, w art. 22 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego oraz w art. 28 §
1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń;

16) rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania środków zabezpieczających, o
których mowa w art. 93-98 Kodeksu karnego, oraz o uchyleniu lub wykonaniu
pozostałych środków zabezpieczających;

17) umorzeniu postępowania wykonawczego;
18) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie

poprawczym lub kary orzeczonej w miejsce zakładu poprawczego;
19) warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego zwolnienia;
20) warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie

poprawczym;
21) zmianie lub uchyleniu środka wychowawczego oraz leczniczo-wychowawczego;
22) przerwaniu lub odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub

poprawczych;
23) odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego;
24) umieszczeniu lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich;
25) powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;
26) uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji;
27) zastosowaniu amnestii;
28) ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
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29) wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem
odnotowanym w Rejestrze;

30) stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w
Rejestrze;

31) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze;
32) zarządzeniu zatarcia skazania;
33) śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze;
34)  zezwoleniu albo uchyleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza

zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
35)  przerwie, warunkowym zawieszeniu albo wykonaniu kary pozbawienia wolności

odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
2a. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego zawiera dane, o których mowa w ust.

1a pkt 1, 2 i 6, oraz informacje o:
1) wykonaniu kary pieniężnej, przepadków, zakazów oraz podania wyroku do

publicznej wiadomości, o których mowa w art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;

2) zatarciu orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn
zabroniony pod groźbą kary;

3) likwidacji podmiotu zbiorowego, którego dane zgromadzono w Rejestrze.
3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sporządzania

oraz dostarczania do Rejestru kart rejestracyjnych i zawiadomień, a także wzory kart
rejestracyjnych i zawiadomień, o których mowa w art. 11 ust. 1, mając na uwadze
konieczność zapewnienia niezwłocznej aktualizacji danych gromadzonych w Rejestrze.

USTAWA z dnia 23 stycznia 2004 r. – ORDYNACJA WYBORCZA DO PARLAMENTU

EUROPEJSKIEGO (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)

Art. 65.
1. Okręgowa komisja wyborcza, przyjmując zgłoszenie listy okręgowej, bada, w obecności

osoby zgłaszającej listę, czy zgłoszenie to spełnia warunki, o których mowa w art. 64, i
wydaje osobie zgłaszającej listę pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Wzór
potwierdzenia określi Państwowa Komisja Wyborcza.

2. Arkusze wykazu podpisów okręgowa komisja wyborcza numeruje i opatruje każdy arkusz
swoją pieczęcią.

3. Po sprawdzeniu prawdziwości danych zawartych w wykazie podpisów przyjęte arkusze
wykazu podpisów komisja przechowuje w zapieczętowanych pakietach. Udostępnienie i
rozpieczętowanie pakietów może nastąpić wyłącznie na potrzeby postępowania przed
sądami i organami prokuratury, w obecności członka okręgowej komisji wyborczej; o
terminie czynności zawiadamia się niezwłocznie osobę zgłaszającą listę.
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<Art. 65a.
Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia listy okręgowej
występuje do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem o udzielenie informacji z
Krajowego Rejestru Karnego o kandydatach z tej listy.>

Art. 66.
1. Okręgowa komisja wyborcza rejestruje listę okręgową, zgłoszoną zgodnie z przepisami

ustawy, sporządzając protokół rejestracji. Po jednym egzemplarzu protokołu doręcza się
osobie zgłaszającej listę oraz przesyła Państwowej Komisji Wyborczej.

2. Jeżeli zgłoszenie ma wady inne niż brak wymaganej liczby prawidłowo złożonych
podpisów wyborców, komisja wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie
3 dni. W przypadku nieusunięcia wady w terminie komisja postanawia o odmowie
rejestracji listy w całości lub co do poszczególnych kandydatów. W razie odmowy
rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów listę rejestruje się w zakresie
nieobjętym odmową, z tym że liczba kandydatów zgłoszonych na liście okręgowej nie
może być mniejsza niż 5.

<2a. Okręgowa komisja wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli
kandydat nie posiada prawa wybieralności; przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się.>

3. Postanowienie okręgowej komisji wyborczej o odmowie rejestracji, o którym mowa
[w ust. 2] <w ust. 2 i 2a>, wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie
zgłaszającej listę. Od postanowienia osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo
odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od dnia doręczenia. Od
postanowienia wydanego w wyniku rozpatrzenia odwołania nie przysługuje środek
prawny.

Art. 142.
1. Utrata mandatu posła do Parlamentu Europejskiego następuje wskutek:

1) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyboru;
2) zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub pełnienia funkcji albo powołania w

czasie kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, o których mowa w
przepisach art. 5 i art. 6 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) wyboru na posła na Sejm albo senatora;
4) unieważnienia wyboru posła do Parlamentu Europejskiego.

2. Utrata mandatu posła do Parlamentu Europejskiego zajmującego w dniu wyborów
stanowisko lub pełniącego funkcję albo powołanego w czasie kadencji na stanowisko lub
funkcję, o których mowa w przepisach art. 5 i art. 6 ust. 2, następuje, jeżeli nie złoży on
Marszałkowi Sejmu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję
Wyborczą wyników wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego lub powołania na
stanowisko lub funkcję, o których mowa w przepisach art. 5 i art. 6 ust. 2, oświadczenia o
złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.

3. Poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w czasie kadencji na posła na Sejm albo na
senatora traci mandat posła do Parlamentu Europejskiego z dniem ogłoszenia przez
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Państwową Komisją Wyborczą wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
albo do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Jeżeli poseł do Parlamentu Europejskiego uzyskał mandat posła na Sejm na podstawie art.
179 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu, traci mandat posła do Parlamentu
Europejskiego z dniem wydania przez Marszałka Sejmu postanowienia o obsadzeniu
mandatu posła na Sejm.

<Art. 142a.
1. Państwowa Komisja Wyborcza, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej

Polskiej wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, przekazuje niezwłocznie
Ministrowi Sprawiedliwości dane posłów do Parlamentu Europejskiego zawierające
imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL.

2. Minister Sprawiedliwości na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym
Rejestrze Karnym przekazuje Marszałkowi Sejmu w terminie 14 dni od dnia
otrzymania danych, o których mowa w ust. 1:

1) informację o posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo
popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego oraz o posłach do
Parlamentu Europejskiego pozbawionych praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu albo

2) informację, o tym, że żaden z posłów do Parlamentu Europejskiego nie był
karany za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego
ani nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

3. Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Minister Sprawiedliwości
uzyska z Krajowego Rejestru Karnego informację o posłach do Parlamentu
Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia
publicznego lub o posłach do Parlamentu Europejskiego pozbawionych praw
publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, niezwłocznie przekazuje ją
Marszałkowi Sejmu.>


