
Warszawa, dnia 16 maja 2006 r.

Uwagi legislacyjne do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

1) w art. 1, ze względu na zasadę techniki legislacyjnej przytaczania zmienianego przepisu

ustawy w pełnym nowym brzmieniu, pkt 1 powinien otrzymać następujące brzmienie:

"1) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. Wybory są bezpośrednie; wyborcy wybierają Prezydenta Rzeczypospolitej

bezpośrednio.";

2) w art. 1 w pkt 3, w art. 29 w pkt 1 w lit. d wyrazy "obwody do głosowania" należy

zastąpić wyrazami "obwody głosowania"; konsekwentnie należy wprowadzić tę zmianę w

całym projekcie;

3) w art. 1 w pkt 3, w art. 29 w pkt 1 w zdaniu końcowym wyraz "odrębność" należy

zastąpić wyrazem "odrębności"; konsekwentnie należy wprowadzić tę zmianę w całym

projekcie;

4) w art. 1 w pkt 3, w art. 29 w pkt 3 wyrazy "spisu dla właściwego obwodu do głosowania"

należy zastąpić wyrazami "spisu sporządzonego dla właściwego obwodu głosowania";

konsekwentnie należy wprowadzić tę zmianę w całym projekcie;

5) w art. 1 w pkt 6, w art. 60c w ust. 2 należy doprecyzować, czy przewidziana tam

możliwość przyjęcia pełnomocnictw od dwóch osób występuje wyłącznie wówczas, gdy

obydwa pełnomocnictwa pochodzą od wymienionych członków rodziny pełnomocnika,

czy także wtedy, gdy jedno z nich pochodzi od takiej osoby a drugie od osoby obcej.

Propozycja brzmienia przepisu przy przyjęciu ostatniego ze wskazanych rozwiązań:

"2. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. Pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich jest

wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku

przysposobienia.";

konsekwentnie należy wprowadzić tę zmianę w całym projekcie;
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6) w art. 1 w pkt 6, w art. 60c w ust. 3, oraz konsekwentnie w całym projekcie, wyrazy

"komisji obwodowej" należy zastąpić wyrazami "obwodowej komisji wyborczej";

7) w art. 1 w pkt 6, w art. 60d w ust. 2 proponuję skreślenie wyrazu "stałego" (w celu

ujednolicenia posługiwania się tą nazwą – por. art. 60c ust. 1, art. 60d ust. 3 pkt 3) oraz

dodanie po wyrazie "zawierać" wyrazu "następujące"; konsekwentnie należy wprowadzić

te zmiany w całym projekcie;

8) w art. 1 w pkt 6, w art. 60e znajduje się odesłanie do ustawowych warunków wniosku, o

których mowa w art. 60b, 60c i 60d ust. 2 i 3. Niektóre z tych warunków ze swej istoty nie

dają się uzupełnić (np. niespełnianie wymogu wieku czy złożenie wniosku po terminie),

dlatego też proponuję dodanie przesłanki odmowy sporządzenia aktu pełnomocnictwa w

postaci zaistnienia sytuacji, w której wady nie dają się usunąć.

Propozycja poprawki:

- w art. 1 w pkt 6, w art. 60e w zdaniu drugim wyrazy " W wypadku nieusunięcia wad

w terminie" zastępuje się wyrazami "Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one

usunięte w terminie";

konsekwentnie należy wprowadzić tę zmianę w całym projekcie;

8) w art. 1 w pkt 6, w art. 60f w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "braku przesłanek" proponuję zastąpić

wyrazami "zaprzestania istnienia przesłanek", ponieważ brak tych przesłanek w

momencie sporządzania aktu pełnomocnictwa będzie skutkował odmową jego

sporządzenia;

9) w art. 1 w pkt 6, w art. 60g w ust. 1 proponuję po wyrazie "mają" dodać wyraz

"odpowiednie"; niekiedy bowiem przepisów wskazanych w odesłaniu nie da się

zastosować wprost;

konsekwentnie należy wprowadzić tę zmianę w całym projekcie;

10) proponuję dodanie w art. 1 w pkt 6, w art. 60g ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji

wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt

pełnomocnictwa.";

oraz jednoczesne skreślenie w ust. 1 wyrazów "art. 50 ust. 1";

konsekwentnie należy wprowadzić tę zmianę w całym projekcie rezygnując z odesłań do

przepisów analogicznych do art. 50 ust. 1 ustawy nowelizowanej w art. 1;

11) w art. 1 w pkt 6, w art. 60g w ust. 3 wyraz "otrzymane" należy zastąpić wyrazem

"otrzymanie" a w art. 60i wyraz "sporządzanych " – wyrazem "sporządzonych";

konsekwentnie należy wprowadzić tę zmianę w całym projekcie;
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12) w art. 2 w pkt 3, w art. 24 w pkt 1 w lit. b należy skreślić wyrazy "z uwzględnieniem

okresu miedzy dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania", gdyż w

wyborach parlamentarnych nie ma ponownego głosowania, natomiast w pkt 2 należy w

odniesieniu do zaświadczenia używać liczby pojedynczej; konsekwentnie, począwszy od

art. 2, należy wprowadzić te zmiany w całym projekcie;

13)  w art. 2 w pkt 6, w art. 69f w ust. 1 należy odesłanie do ust. 3 i 4 zastąpić odesłaniem do

ust. 4 i 5;

14) proponuję skreślenie pkt 7 w art. 2 – kwestia jednoczesnych wyborów do parlamentu i

wyborów prezydenta nie wchodzi w zakres przedmiotowy projektu ustawy, ponadto taka

sytuacja w perspektywie kilku najbliższych lat jest wyłącznie hipotetyczna;

15) pkt 3 w art. 3 zawierający nowelizację art. 9 ust. 5 ustawy o referendum ogólnokrajowym

polegającą na skróceniu terminu na przekazanie przez rektorów szkół wyższych wykazów

osób, które będą przebywać w dniu referendum w domach studenckich, nie ma związku z

materią projektu ustawy i dlatego powinien być skreślony;

16) w art. 4 należy wykreślić wszelkie odniesienia do zaświadczeń do głosowania, ponieważ

w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw nie występuje

instytucja "zaświadczenia o prawie do głosowania". Głosować w tych wyborach mogą

wyłącznie osoby stale zamieszkujące na terenie gminy, zasadne jest wobec tego, aby

pełnomocnikiem mogła być tylko taka osoba;

Proponuję skreślenie w art. 4:

a) w pkt 4, w art. 39 – pkt 2;

b) w pkt 6:

- w art. 46b w ust. 1 wyrazów "lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania",

- w art. 46c w ust. 3 – pkt 3;

17) proponuję wyraźne stwierdzenie również w ustawie – Ordynacja wyborcza do Parlamentu

Europejskiego, że istnieje możliwość głosowania przez pełnomocnika, poprzez skreślenie

w art. 108 wyrazów "z zastrzeżeniem art. 109" oraz dodanie w tym przepisie zdania

drugiego w brzmieniu: "Głosować można osobiście albo przez pełnomocnika". W art. 5 w

pkt 6, w art. 109, wzorem zmiany ustawy o referendum ogólnokrajowym, proponuję po

wyrazie "głosowania" dodać wyrazy ", w tym głosowania przez pełnomocnika";
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18) brak jest w projekcie ustawy określenia daty wejścia jej w życie. Proponuję następującą

konstrukcję przepisu końcowego:

"Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie ... od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie

począwszy od pierwszych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw przeprowadzonych po upływie kadencji, w czasie której ustawa

weszła w życie.".

sporządziła

Aleksandra Skorupka


