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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 listopada

2009 r. ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz

niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

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

wyrazami "zdanie czwarte";

2) 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";

3) 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.";",
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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.";";

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

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

5) 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;

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

7) 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".";

8) 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".";
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9) w art. 7 wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "7 dni".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Marek ZIÓŁKOWSKI
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Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie

ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

i  uchwalił do niej 9 poprawek.

Poprawki od pierwszej do ósmej mają charakter redakcyjny. Doprecyzowują,

porządkują i uzupełniają regulacje uchwalone przez Sejm. Poprawka dziewiąta zmienia

vacatio legis ustawy z czternastodniowej na siedmiodniową.

Uchwalając poprawki nr 1, 4, 5 i 6 Senat uznał za zasadne skorygowanie

nieprawidłowego wprowadzenia zmian do nowelizowanych ustaw. Poprawki nr 1 i 6

wskazują na właściwe umiejscowienie zmian w ramach nowelizowanej jednostki redakcyjnej.

Poprawki nr 4 i 5 uwzględniają brzmienie przepisów ustawy o wyborze Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej nadane ustawą z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy

o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz

ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

Przyjmując poprawkę nr 2 Senat uwzględnił wprowadzenie skrótu w art. 40a ustawy

o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na określenie komitetu wyborczego.

Wprowadzając poprawkę nr 3 Senat uznał za konieczne jednoznaczne przesądzenie,

że sprawozdania wyborcze komitetów wyborczych w wyborach prezydenckich powinny być

ogłaszane "zbiorczo" w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",

po upływie terminu na ich przedłożenie Państwowej Komisji Wyborczej. Jednocześnie Senat

uznał za uzasadnione publikowanie przez Państwową Komisję Wyborczą każdego

z przedkładanych sprawozdań w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 30 dni od

złożenia sprawozdania.

Poprawki nr 7 i 8 wykreślają z katalogu czynów zabronionych, w stosunku do

których stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, czyny określone

w art. 202 ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

oraz w art. 27f ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Wprowadzając poprawki Senat uwzględnił dokonaną nowelizacją zmianę charakteru

penalizowanych czynów z wykroczenia na przestępstwo.

Przyjmując poprawkę nr 9 Senat kierował się wskazaną przez Trybunał

Konstytucyjny, w uzasadnieniu do wyroku z dnia 3 listopada 2006 r. (Sygn. akt K 31/06),

zasadą zgodnie z którą "konieczność zachowania co najmniej sześciomiesięcznego terminu od

wejścia w życie istotnych zmian w prawie wyborczym do pierwszej czynności kalendarza
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wyborczego jest nieusuwalnym co do zasady normatywnym składnikiem treści art. 2

Konstytucji". Skrócenie vacatio legis ma umożliwić, w ocenie Senatu, zarządzenie wyborów

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, po upływie sześciu miesięcy od wejścia w życie

ustawy.


