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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r.

o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

(druk nr 1065 )

USTAWA z dnia 16 lipca 1998 r. – ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD GMIN, RAD
POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)

Art. 98.
1. Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę

kandydatów.
2. Lista kandydatów w wyborach do rady:

1) w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców może zawierać najwyżej tyle nazwisk
kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym;

2) w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców nie może zawierać mniej niż 5 nazwisk
kandydatów, z tym że liczba kandydatów nie może być większa niż dwukrotność liczby
radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.

<2a. Na liście, o której mowa w ust. 2 pkt 2:

1) liczba kandydatów–kobiet nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich
kandydatów na liście;

2) liczba kandydatów–mężczyzn nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich
kandydatów na liście.>

3. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów.

Art. 106.
1. Jeżeli komisja wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w art.

105, wówczas wzywa pełnomocnika do ich usunięcia w terminie 3 dni. W przypadku
nieusunięcia wskazanych wad w terminie komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości
lub co do poszczególnych kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do
niektórych kandydatów zgłoszenie rejestruje się w zakresie nieobjętym odmową, o ile
liczba kandydatów nieobjętych odmową nie jest niższa niż minimalna wymagana liczba
kandydatów na liście.

<1a. Jeżeli wada zgłoszenia polega na niespełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 98
ust. 2a, komisja wzywa pełnomocnika do jej usunięcia w terminie 3 dni; przepisu
art. 101 ust. 4 nie stosuje się. W wypadku nieusunięcia wady w terminie komisja
postanawia o odmowie rejestracji zgłoszenia w całości.>

2. Uchwały komisji w sprawach, o których mowa w ust. 1 < i 1a >, doręcza się niezwłocznie
pełnomocnikowi. Od uchwały pełnomocnikowi przysługuje prawo odwołania do
komisarza wyborczego w terminie 3 dni od daty jej doręczenia, który rozpatruje odwołanie
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w terminie 3 dni i wydaje postanowienie. Na postanowienie wydane w wyniku
rozpatrzenia odwołania nie przysługuje środek zaskarżenia.

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, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z
2010 r. Nr 212, poz. 1385)

Art. 143.
1. Listę okręgową zgłasza się do okręgowej komisji wyborczej najpóźniej do godziny 2400 w

40 dniu przed dniem wyborów.
2. Liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż liczba posłów wybieranych w

danym okręgu wyborczym i większa niż dwukrotność liczby posłów wybieranych w
danym okręgu wyborczym.

<2a. Na liście okręgowej:

1) liczba kandydatów–kobiet nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich
kandydatów na liście;

2) liczba kandydatów–mężczyzn nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich
kandydatów na liście.>

3. Zgłoszenia listy okręgowej dokonuje osobiście, na piśmie, pełnomocnik wyborczy lub
upoważniona przez niego osoba, zwani dalej "osobą zgłaszającą listę". W razie zgłoszenia
listy przez upoważnioną przez pełnomocnika osobę do zgłoszenia dołącza się dokument
stwierdzający udzielenie upoważnienia, ze wskazaniem zakresu udzielonego
upoważnienia, oraz dane upoważnionej przez pełnomocnika osoby: imię (imiona),
nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL.

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.]

<1. Okręgowa komisja wyborcza, przyjmując zgłoszenie listy okręgowej, bada w
obecności osoby zgłaszającej listę, czy spełnia ono wymogi, o których mowa w art. 143
ust. 2 i 2a oraz 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. 147.
1. Okręgowa komisja wyborcza rejestruje listę okręgową zgłoszoną zgodnie z przepisami

ustawy, sporządzając protokół rejestracji. Po jednym egzemplarzu protokołu doręcza się
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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, 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.

<2b. Jeżeli wada zgłoszenia polega na niespełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 143
ust. 2a, komisja wzywa osobę zgłaszającą listę do jej usunięcia w terminie 3 dni;
przepisu art. 144 ust. 6 nie stosuje się. W wypadku nieusunięcia wady w terminie
komisja postanawia o odmowie rejestracji listy w całości.>

3. Postanowienie okręgowej komisji wyborczej o odmowie rejestracji, o którym mowa w [ust.
2 i 2a] < ust. 2–2b >, 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.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. – ORDYNACJA WYBORCZA DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.)

Art. 59.
1. Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym jedną okręgową listę

kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, zwaną dalej "listą okręgową".
2. Liczba kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłaszanych na liście

okręgowej nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10.
<2a. Na liście okręgowej:

1) liczba kandydatów–kobiet nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich
kandydatów na liście;

2) liczba kandydatów–mężczyzn nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich
kandydatów na liście.>

3. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy okręgowej.
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4. Partie polityczne, które wchodzą w skład koalicji wyborczej, nie mogą zgłaszać list
okręgowych samodzielnie.

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.]

<1. Okręgowa komisja wyborcza, przyjmując zgłoszenie listy okręgowej, bada w
obecności osoby zgłaszającej listę, czy spełnia ono wymogi, o których mowa w art. 59
ust. 2 i 2a oraz 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.

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.

Uwaga: art. 66 ust. 2a dodany przez art. 4 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 8 października 2010 r. o
zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.212.1385)
z dniem 24 listopada 2010 r. Zmiana ust. 3 tamże.

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

<2a. Jeżeli wada zgłoszenia polega na niespełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 59
ust. 2a, komisja wzywa osobę zgłaszającą listę do jej usunięcia w terminie 3 dni;
przepisu art. 64 ust. 4 nie stosuje się. W wypadku nieusunięcia wady w terminie
komisja postanawia o odmowie rejestracji listy w całości.>

3. Postanowienie okręgowej komisji wyborczej o odmowie rejestracji, o którym mowa w ust.
2 i 2a < 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.


