
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy

wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 maja

2011 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzające

ustawę – Kodeks wyborczy, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 skreśla się pkt 8;

2) w art. 1:

a) w pkt 9, w art. 61f w § 2 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem § 3",

b) w pkt 10, w art. 71a w § 1 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem § 3";

3) w art. 1 w pkt 9:

a) w art. 61h w § 6 w części wspólnej wyliczenia skreśla się wyrazy "zapewnienie

poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz",

b) w art. 61j w części wspólnej wyliczenia skreśla się wyrazy "zapewnienie

poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Marek ZIÓŁKOWSKI



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2011 r. Senat zajął stanowisko w sprawie ustawy

o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –

Kodeks wyborczy i uchwalił do niej 3 poprawki.

Na podstawie art. 57 § 3 Kodeksu wyborczego przepis art. 57 § 2 stanowiący, że

wójt odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wad wniosku nie

można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie, i wraz z uzasadnieniem doręcza

odmowę wyborcy, należy odpowiednio stosować do zgłoszenia zamiaru głosowania

korespondencyjnego. Jednocześnie art. 61d § 2 stanowi, że zgłoszenie nieuzupełnione w

terminie 3 dni, pozostawia się bez rozpoznania informując o tym wyborcę. Ponieważ obydwa

przywołane przepisy odnoszą się do tej samej sytuacji, którą odmiennie regulują, to pomiędzy

nimi zachodzi stosunek sprzeczności. Senat uznał, że adekwatniejsze rozwiązanie znajduje się

w art. 61d § 2, i w związku z tym skreślił zmianę polegającą na dodaniu do art. 57 § 3

(poprawka nr 1).

W art. 61f § 2  zawarto przepis nakazujący doręczenie pakietu wyborczego do

wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, z zastrzeżeniem § 3, w którym

przewidziano doręczenie pakietu wyborczego przez operatora publicznego. Zgodnie z § 23

ust. 3 Zasad techniki prawodawczej, jeżeli od któregoś z elementów przepisu szczegółowego

przewiduje się wyjątki lub któryś z elementów tego przepisu wymaga uściślenia, przepis

formułujący wyjątki lub uściślenia zamieszcza się bezpośrednio po danym przepisie

szczegółowym. Wobec tego Senat uznał, że nie jest konieczne posługiwanie się wyrażeniem

"z zastrzeżeniem". Ta sama argumentacja odnosi się do art. 71a § 1. Powyższe uzasadnia

poprawkę nr 2.

W art. 61h § 6 oraz w art. 61j jako wytyczną do wydania rozporządzenia

ustawodawca wskazał "zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów".

Zdaniem Senatu taka wytyczna ma charakter pozorny, gdyż organ wydający rozporządzenie

jest obowiązany ją stosować niezależnie od umieszczenia jej w treści przepisu. Ponieważ

ustawodawca powinien wystrzegać się wypowiedzi niezawierających treści normatywnej,

dlatego Senat uchwalił poprawkę nr 3.


