KODEKS WYBORCZY NAJNOWSZE POPRAWKI PIS
Stan na okres między drugim czytaniem a posiedzeniem komisji nadzwyczajnej
Zakres regulacji

Stan obecny

Zmiana według poprawek PiS z 13 grudnia

Liczba i powoływanie
komisarzy wyborczych

51 komisarzy wyborczych
powołuje w każdym
województwie Państwowa
Komisja Wyborcza, na wniosek
ministra Sprawiedliwości.

Stu komisarzy wyborczych ma powoływać nadal
Państwowa Komisja Wyborcza, ale na wniosek
ministra spraw wewnętrznych.

Kto może być komisarzem
wyborczym

Sędziowie nie starsi niż 70 lat.

Osoby z wykształceniem prawniczym nienależące
do partii politycznych.

Powołanie szefa Krajowego
Biura Wyborczego

Szef Krajowego Biura
Wyborczego jest powoływany i
odwoływany przez Państwową
Komisję Wyborczą na wniosek jej
przewodniczącego.

Ma być powoływany przez Państwową Komisję
Wyborczą na wniosek ministra spraw
wewnętrznych. Minister składa wniosek do PKW
po zasięgnięciu opinii szefów Kancelarii Sejmu,
Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta.

Interwencja ministra w prace
Państwowej Komisji Wyborczej

Nie ma takiej możliwości

Minister spraw wewnętrznych może sam powołać
komisarzy wyborczych jeżeli Państwowa Komisja
Wyborcza nie zrobi tego w ciągu 60 dni od wejścia
w życie ustawy.

Długość kadencji samorządów

Kadencja władz samorządowych
na wszystkich trzech szczeblach
(gminy, powiaty, województwa)
trwa cztery lata. Nie reguluje tego
kodeks wyborczy, a ustawy o
samorządzie gmin, powiatów
i województw.

Kadencja władz samorządowych na wszystkich
trzech szczeblach ma trwać pięć lat.

Rada gminy (miasta) na wniosek
wójta (burmistrza, prezydenta).
Kto ustala granice okręgów
wyborczych

Rada powiatu na wniosek
starosty.
Sejmik województwa na wniosek
marszałka.

Maksymalna liczba radnych
gminy lub powiatu wybieranych
z jednego okręgu wyborczego

10 w wyborach do rad gmin
i powiatów
15 w wyborach do sejmików

Rada gminy, miasta, powiatu, sejmik województwa
w terminie 60 dni od wejścia w życie ustawy.
Poprawka nie mówi na czyj wniosek.
Jeżeli radni nie zdążą wyznaczyć okręgów w
terminie, ma to uczynić właściwy komisarz
wyborczy.

Bez zmian.
(W pierwotnym projekcie wnioskodawcy z PiS
chcieli zmniejszenia liczby radnych wybieranych
w jednym okręgu na maksymalnie siedmiu.)

