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Urząd ------------------------------------ 
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Osoba do kontaktu Patrycja Grebla-Tarasek 
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Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  
Uwaga ogólna Projekt wymaga przejrzenia tekstu 

pod kątem redakcyjnym. 
W projekcie występują liczne błędy 
językowe. 

  

2.  

Art. 18a § 2 pkt 8 
w zw. z art. 18a § 
4 

Proponujemy, aby przyznać również 
sądom dostęp do Centralnego 
Rejestru Wyborców, w zakresie 
wprowadzania danych do rejestru 
obejmujących pozbawienie praw 
publicznych. 

Bezpośrednie wpisywanie przez sądy 
informacji do systemu 
informatycznego, jest korzystne z 
punktu widzenia ekonomiki i 
sprawności działania. Sądy mogłyby 
samodzielnie wprowadzić dane 
dotyczące osób pozbawionych praw 
publicznych, zamiast przekazywać te 
dane 
wójtom/burmistrzom/prezydentom 
miast. 

  

3.  
Art. 18a § 5 pkt 9 w 
zw. z art. 18a § 6 

j.w j.w   

4.  

Art. 19a § 7 Czy termin 30 dni na wyjaśnienie 
rozbieżności nie jest terminem zbyt 
długim? 

Wniosek o ujęcie w obwodzie 
właściwym dla adresu stałego 
zamieszkania winien zostać złożony 
najpóźniej na 5 dni przed terminem 
wyborów lub referendum. Podczas, 
gdy rozbieżności danych we wniosku 
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z danymi w rejestrze PESEL wyjaśnia 
się w terminie 30 dni. Czy w takiej 
sytuacji rozbieżności nie powinny 
zostać, w miarę możliwości 
zweryfikowane jeszcze przed 
terminem wyborów/referendum – 
tak, aby dana osoba miała 
możliwość oddania głosu? 

5.  

Art. 26a §1  Termin ten z punktu widzenia efektu 
prac wydaje się być zbędny. 

Proponujemy, aby wskazać termin 
do którego winien zostać 
sporządzony gotowy spis wyborców. 
Gminy powinny mieć swobodę w 
decydowaniu, w jakim czasie będą 
przygotowywały spis – w jednych 
gminach zajmie to więcej w innych 
mniej czasu. Ważne jest, aby spis 
został przygotowany na czas, a nie 
kiedy rozpoczęto prace nad nim. 

  

6.  

Art. 26a §2 Proponujemy, aby spis wyborców 
był sporządzany na dwa dni przed 
terminem wyborów.  

Sporządzenie spisu wyborców w 
formie wydruku w przeddzień 
wyborów będzie w wielu gminach 
nierealne z punktu widzenia 
organizacji pracy. Proponujemy, aby 
wydruku dokonywać na dwa dni 
przed terminem wyborów. 
Zazwyczaj wybory odbywają się w 
niedziele, zatem wydruk spisu 
wyborców musiałby się odbyć w 
sobotę. Z praktycznego punktu 
widzenia, bezpieczniejszym jest 
drukowanie spisu w piątek, gdzie 
zazwyczaj większość pracowników 
jest dostępna, a sklepy otwarte. 
Mogą pojawić się problemy natury 
technicznej, gdzie wymagana będzie 
pomoc informatyka, czy zakup 
dodatkowych tonerów, sprzętu. 

  

7.  
Art. 37a §1 i nast.  Zastosowanie wyrażenia wyborca z 

niepełnosprawnościami zamiast 
wyborca niepełnosprawny. 

Powszechnie przyjęte jest, że 
wyrażenie osoba niepełnosprawna, 
jest stygmatyzujące, zatem zgodnie z 
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regułami języka inkluzywnego, 
winno zaprzestać się stosowania tej 
formy i przejść na formę osoba z 
niepełnosprawnościami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


