
projekt z dnia 5 kwietnia 2011 r. 

 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z  dnia ………………………..  2011 r. 

w sprawie obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej związanych  

z realizacją niektórych uprawnień wyborczych 

 

Na podstawie art. 30 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 

Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz. 134) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa sposób realizacji przez przełożonych obowiązku zapewnienia 

funkcjonariuszom Służby Więziennej, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, pełniącym służbę  

w systemie skoszarowanym, możliwości dopisywania się do wybranego spisu wyborców, 

sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę, oraz możliwości wykonywania 

przez tych funkcjonariuszy funkcji członków obwodowych komisji wyborczych i mężów 

zaufania. 

§ 2. Przełożeni funkcjonariuszy, zwani dalej „przełożonymi”, umożliwią 

funkcjonariuszom realizację uprawnień wyborczych, o których mowa w § 1. 

§ 3. Przełożeni zapewnią poinformowanie funkcjonariuszy, w sposób zwyczajowo 

przyjęty, o możliwości dopisania ich do spisu wyborców na własny wniosek oraz o siedzibach 

(adresach) obwodowych komisji wyborczych w miejscowości, w której pełnią służbę,  

i o siedzibach (adresach) właściwych miejscowo urzędów gmin. 

§ 4. W okresie, o którym mowa w art. 30 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy, przełożeni umożliwią funkcjonariuszom złożenie w urzędzie gminy wniosku  

o dopisanie ich do wybranego spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której pełnią 

służbę. 



 2 

§ 5. Przełożeni zapewnią podległym funkcjonariuszom możliwość osobistego 

sprawdzenia prawidłowości danych zamieszczonych w spisach wyborców oraz, w przypadku 

takiej konieczności, wniesienia pisemnej lub ustnej reklamacji. 

§ 6. 1. Funkcjonariuszom wykonującym funkcje członków obwodowych komisji 

wyborczych i mężów zaufania przełożeni udzielą zwolnienia od wykonywania obowiązków 

służbowych na czas realizacji przez nich obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy. 

2. Zwolnienia od wykonywania zadań służbowych w określonym czasie przełożeni 

udzielają na pisemny wniosek przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej albo 

pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub osoby przez niego upoważnionej. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt niniejszego zarządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 30 § 5  

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. 

Obecnie problematykę tę reguluje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia  

28 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej 

związanych z realizacją niektórych uprawnień wyborczych (M.P. Nr 22, poz. 332), 

stanowiącego wykonanie upoważnienia zawartego w dotychczasowej ustawie z dnia 12 kwietnia 

2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.), która utraci moc z dniem 1 sierpnia 2011 r. na 

podstawie art. 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113).  

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów nowe zarządzenie nie wprowadza 

zmian merytorycznych; zmiany mają wyłącznie charakter redakcyjny i dostosowawczy  

i związane są ze zmianą podstawy prawnej do wydania przepisu. Dotychczasowe przepisy 

gwarantowały realizację uprawnień funkcjonariuszy pełniących służbę w systemie 

skoszarowanym oraz wykonujących funkcje członków obwodowych komisji wyborczych  

i mężów zaufania. Wejście w życie przepisu podyktowane jest koniecznością zagwarantowania 

funkcjonariuszom konstytucyjnych praw wyborczych.    

Projektowane zarządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane zarządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie 

podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm  

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z  późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt został umieszczony  

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje zarządzenie. 

Projekt zarządzenia dotyczy funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji.  

Projekt został przesłany do konsultacji Niezależnemu Samorządnemu Związkowi 

Zawodowemu Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.  

Projekt został przesłany do Państwowej Komisji Wyborczej, w celu wydania opinii, 

zgodnie z upoważnieniem do wydania zarządzenia, w trybie art. 30 § 5  ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy.  

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Wprowadzenie w życie zarządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych 

dla budżetu, albowiem przygotowywany projekt jest tożsamy w treści z dotychczas 

obowiązującym zarządzeniem.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

Przedstawione w projekcie zarządzenia rozwiązania prawne nie będą miały wpływu na 

rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,  

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Projektowane zarządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym także na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ zarządzenia na sytuację i rozwój regionalny. 

Wejście w życie zarządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

7. Wskazanie źródeł finansowania.   

Koszty związane z wejściem w życie projektowanego zarządzenia pokrywane będą  

z wydatków bieżących więziennictwa.  

 

 

 


