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Nowa Ordynacja Wyborcza - Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego – Wersja 6 z dnia 6 I 2020r. 

 

Wybory do Sejmu 
1.Datę następnych wyborów do Sejmu ogłasza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej miesiąc czasu po 

ostatnich odbytych wyborach. Ogłasza on datę rozpoczęcia i zakończenia głosowania. Głosowanie 

odbywa się w okresie trzech miesięcy.  Senat likwiduje się.  

2.Kandydaci samodzielnie zgłaszają swoje kandydatury do Sejmu już w dzień po ogłoszeniu przez 

Prezydenta daty następnych wyborów. Kandydaci mogą kandydować i być wybierani tylko z terenu tego 

okręgu tj. dawnego województwa wg starego podziału administracyjnego na 49 województw, gdzie są 

zameldowani. 

3.Zgłoszenia kandydatów do Sejmu przyjmuje Urząd Gminy, którego obowiązkiem jest do siedmiu dni 

wysłanie zgłoszenia kandydata do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. PKW do siedmiu dni 

od zgłoszenia z gminy, zamieszcza imię i nazwisko kandydata, nazwę gminy, nazwę okręgu 

tj.województwa wg starego podziału administracyjnego na 49 województw, oraz wszystkie pozostałe 

informacje o kandydacie na specjalnej stronie do tego dedykowanej, gdzie każdy obywatel może wejść i 

przeglądnąć sylwetki kandydatów ze swojej gminy oraz okręgu wyborczego czyli województwa wg 

starego podziału admnistracyjnego na 49. Okręgi wyborcze będą pokrywać się z PRLowskim podziałem 

administracyjnym terytorium polskiego na 49 województw. Kandydat może zgłosić chęć uczestnictwa w 

wyborach najpóźniej 3 miesiące przed terminem wyborów.  

4.Wymogi formalno-prawne przy rejestracji kandydatów na Posłów: wiek kandydata minimum 21 lat, 

uregulowany stosunek do służby wojskowej, nieposzlakowana opinia, niekaralność, obywatel Polski, 

obowiązkowo trzeba zaznaczyć pochodzenie etniczne (w przypadku kłamstwa kandydat zostaje 

skasowany, z tym że aby go skasować to muszą być dowody na to że jego pochodzenie jest inne niż 

zadeklarowane. Kasowania dokonuje Urząd Gminy który musi udowodnić kandydatowi kłamstwo 

pochodzeniowe zasięgając informacji w stosownych instytucjach i archiwach). Obowiązkowo należy 

wpisać członkowstwo w konkretnej partii politycznej lub innej organizacji, jeśli kandydat gdzieś 

przynależy lub przynależał. Każdy kandydat musi zadeklarować wyznanie. Każdy kandydat musi 

zaznaczyć czy posiada tzw. cenzus czyli ukończony dobrowolny kurs przygotowawczy do zajmowania 

się polityką. Kandydat musi podpisać oświadczenie że: „Uznaje Rzeczpospolitą Polską za najwyższy 

podmiot prawa wspólnotowego, przestrzega praw, obowiązków i zasad wypływajacych z cywiliazcji 

łacińskiej i etyki katolickiej.” Znosi się wymóg podpisów poparcia dla kandydatów. Znosi się wszelkie 

progi wyborcze. 

5.Okręgi do Sejmu wielomandatowe. Do Sejmu wchodzą kandydaci którzy otrzymali najwięcej głosów 

z terytorium danego okręgu tj.dawnego województwa. Po kilku z każdego okręgu/województwa (w 

zależności od liczby ludności w danym okręgu/województwie).  Obowiązuje zasada większości 

względnej czyli dla skuteczności wyboru wystarcza, aby liczba głosów oddanych na rzecz kandydata 

przewyższała liczbę głosów oddanych na rzecz pozostałych  kandydatów, nie musi ona jednak 

przekraczać połowy ogólnej liczby głosujących.   

6.Do Sejmu wybiera się 240 Posłów, po kilku Posłów z każdego okręgu (w zależności od liczby 

ludności w danym okręgu). Okręgów wyborczych jest 49 czyli tyle ile było województw w czasach 

PRLu. Terytoria okręgów wyborczych są dokładnie takie same jak terytoria byłych 49 województw. 

Okręgi/województwa wyborcze do Sejmu są stałe i niezmienne w czasie. 

7.Posłów na Sejm wybiera się tylko na jedną kadencję. Jeśli ktoś już zasiadał w Sejmie to nie ma już 

prawa do kandydowania ponownie. 

8.Zakazuje się płatnej reklamy kandydatów oraz przez podmioty trzecie tj.ewentualnych ukrytych 

lobbystów.  Kandydaci sami poprzez swoje działania dla społeczności automatycznie stają się osobami 

znanymi i wiarygodnymi. Telewizje regionalne mają obowiązek udostępnienia kandydatom bezpłatnej 

emisji w okresie miesiąca przed rozpoczęciem się wyborów. Ilość czasu antenowego dla każdego 

kandydata nie powinna być mniejsza niż 5 minut. Kandydaci osobiście mogą i mają prawo informować 

o tym że będą kandydować do Sejmu oraz przedstawiać swoje pomysły i postulaty.  Rok przed 

wyborami gmina ma obowiązek wydrukowania ulotek prezentujących wszystkich zgłoszonych z danej 

gminy kandydatów do Sejmu i przesłanie tych ulotek do każdego mieszkańca gminy. W ulotce musi być 

informacja o terminach spotkań publicznych z każdym kandydatem. Pomieszczenia do spotkań 

udostępnia bezpłatnie gmina. Miesiąc przed wyborami gmina ma obowiązek wydrukowania ponownie 



Strona 2 z 2 

ulotki prezentującej wszystkich zgłoszonych z danej gminy kandydatów do Sejmu i przesłanie tych 

ulotek do każdego mieszkańca gminy. Miejsca kandydatów na listach wyborczych ustawiane są w 

kolejności alfabetycznej po nazwiskach.  

9.Głosowanie jest jawne. Głosowanie odbywa się tylko na terytorium Polski – tylko w Polsce. Polonusi 

posiadający obywatelstwo polskie mają prawo do głosowania ale tylko w Polsce, w gminie w której 

ostatnio byli zameldowani. Znosi się głosowanie korespondencyjne. Nie ma głosowania przez internet 

chyba że z komputera znajdującego się w gminie tzw. Głosomatu (słowo pochodzi od bankomatu czyli 

maszyny wydającej automatycznie pieniądze dając na żądanie potwierdzenie wypłaty) 

10.Głosowanie odbywa się w specjalnym okienku gminnym w okresie trzech miesięcy od dnia 

rozpoczęcia dnia wyborów. Każdy głosujący otrzymuje z gminy pisemne potwierdzenie ze znakiem 

wodnym na drukach ścisłego zarachowania że głosował i na kogo głosował. Po zagłosowaniu nie wolno 

zmieniać decyzji co do swojego wyboru. 

11.Poseł może być odwołany w trakcie kadencji jeśli działa na szkodę dobra wspólnego całego 

społeczeństwa. 

12.Znosi się immunitet Posła. 

 

Wybory do Rad Gmin, na Burmistrzów, na Wójtów i na Prezydentów miast 
Odbywają się na tych samych zasadach, wg tych samych procedur i reguł co wybory do Sejmu. Z tym 

że okręgi wyborcze zawężają się do terytorium danej gminy. Liczba radnych danej gminy nie może być 

większa od obecnej liczby radnych ale dobrze by było aby była zmniejszona. Wszystkich wybiera się na 

jedną kadencję. 

 

Informacja o Sejmikach wojewódzkich i Powiatach 
Sejmiki Wojewódzkie likwiduje się. Nowymi obszarami administracji terytorium Polski będą 

województwa w podziale admnistracyjnym na 49 województw zarządzanych przez Wojewodę 

mianowanego przez Prezydenta. Jego pomocnikami będą Radni gmin wchodzących w skład danego 

województwa. Powiaty likwiduje się. Niektóre dotychczasowe zadania powiatów przejmą gminy a 

resztę nowe województwa.  

 

Wybory na Prezydenta 
Wybory na Prezydenta są jawne i bezposrednie. Każdy obywatel który ukończył 35 lat może 

kandydować na Prezydenta. Znosi się wymóg podpisów poparcia dla kandydata. Rejestracja w gminie 

na takich samych zasadach jak na Posła. Wybory na Prezydenta odbywają się na tych samych zasadach i 

wg tej procedury i reguł co Wybory do Sejmu z tym że w każdym okręgu/województwie w całej Polsce 

na kartach wyborczych będą widnieli wszyscy zarejestrowani kandydaci na Prezydenta. 
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