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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 paêdziernika 2007 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
— Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 74, poz. 786),
2) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw:
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo
energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych, o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,

Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”, o spó∏dzielniach mieszkaniowych, o jakoÊci handlowej
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2001—2006, o zmianie ustawy o zamówieniach
publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach
oszcz´dnoÊciowo-budowlanych
i
wspieraniu
przez paƒstwo oszcz´dzania na cele mieszkaniowe
(Dz. U. Nr 154, poz. 1802),
3) ustawà z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy
o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach
1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne
oraz ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 14, poz. 128),
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4) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),
5) ustawà z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy —
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 1089),
6) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271),
7) ustawà z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507),
8) ustawà z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188),
9) ustawà z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25,
poz. 219),
10) ustawà z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
— Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 140, poz. 1173),
11) ustawà z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r.
Nr 25, poz. 162 i Nr 85, poz. 571),
12) ustawà z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy
— Kodeks post´powania cywilnego, ustawy —
Kodeks post´powania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 766),
13) ustawà z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku z cz∏onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176,
poz. 1238)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 3 paêdziernika 2007 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) art. 237—241 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. —
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499), które stanowià:
„Art. 237. W ustawie z dnia 5 lipca 1990 r. — Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51,
poz. 297, z 1999 r. Nr 41, poz. 412
i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 4:
1) w pkt 2 na koƒcu przecinek zast´puje
si´ kropkà,
2) skreÊla si´ pkt 3.

Poz. 1360

Art. 238. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r.
o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98,
poz. 604 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 11 w ust. 1 wyraz „Wojewódzki”
zast´puje si´ wyrazem „Okr´gowy”;
2) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:
„Finanse i finansowanie partii politycznych”;
3) w rozdziale 4 dodaje si´ art. 23a
w brzmieniu:
„Art. 23a. èród∏a finansowania partii
politycznych sà jawne.”;
4) art. 24 i 25 otrzymujà brzmienie:
„Art. 24. 1. Majàtek partii politycznej
powstaje
ze
sk∏adek
cz∏onkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, z dochodów z majàtku oraz
z okreÊlonych ustawami
dotacji i subwencji.
2. Majàtek partii politycznej
mo˝e byç przeznaczony
tylko na cele statutowe
lub charytatywne.
3. Partia polityczna nie mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
4. Partia polityczna mo˝e pozyskiwaç dochody z majàtku pochodzàce jedynie:
1) z oprocentowania Êrodków zgromadzonych na
rachunkach bankowych
i lokatach,
2) z obrotu obligacjami
Skarbu Paƒstwa i bonami skarbowymi Skarbu
Paƒstwa,
3) ze zbycia nale˝àcych
do niej sk∏adników majàtkowych,
4) z dzia∏alnoÊci, o której
mowa w art. 27.
5. Partia polityczna mo˝e
u˝yczaç posiadane przez
siebie nieruchomoÊci i lokale jedynie na biura poselskie, senatorskie oraz
biura radnych gminy, powiatu albo województwa.
6. Partia polityczna nie mo˝e przeprowadzaç zbiórek
publicznych.
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7. Partia polityczna mo˝e zaciàgaç kredyty bankowe
na cele statutowe.
8. Partia polityczna mo˝e
gromadziç Êrodki finansowe jedynie na rachunkach
bankowych.

Art. 25. 1. Partii politycznej mogà
byç przekazywane Êrodki
finansowe jedynie przez
osoby fizyczne, z zastrze˝eniem przepisów ust. 2,
art. 24 ust. 4 i 7, art. 28
ust. 1 oraz przepisów
ustaw dotyczàcych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie dotacji
podmiotowej.
2. Partia polityczna nie mo˝e przyjmowaç Êrodków
finansowych pochodzàcych od:
1) osób fizycznych niemajàcych miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
z wy∏àczeniem obywateli polskich zamieszka∏ych za granicà,
2) cudzoziemców majàcych miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje
si´ odpowiednio do wartoÊci niepieni´˝nych.
4. ¸àczna suma wp∏at od
osoby fizycznej na rzecz
partii politycznej, w tym
pochodzàcych ze sk∏adek
cz∏onkowskich, z wy∏àczeniem wp∏at na Fundusz
Wyborczy partii politycznej, w jednym roku nie
mo˝e przekraczaç 15-krotnoÊci najni˝szego miesi´cznego wynagrodzenia
za prac´ pracowników
obowiàzujàcego w dniu
poprzedzajàcym wp∏at´.
5. Jednorazowa wp∏ata kwoty przekraczajàcej najni˝sze miesi´czne wynagrodzenie za prac´ pracowników mo˝e byç dokonywana na rzecz partii politycznej jedynie czekiem, przelewem lub kartà p∏atniczà.”;

Poz. 1360
5) skreÊla si´ art. 26;
6) art. 27—30 otrzymujà brzmienie:
„Art. 27. Prowadzenie przez parti´
politycznà dzia∏alnoÊci w∏asnej polegajàcej na sprzeda˝y tekstu statutu lub programu partii, a tak˝e przedmiotów symbolizujàcych parti´
i wydawnictw popularyzujàcych cele i dzia∏alnoÊç partii
politycznej oraz na wykonywaniu odp∏atnie drobnych
us∏ug na rzecz osób trzecich
z wykorzystaniem posiadanego sprz´tu biurowego nie
stanowi dzia∏alnoÊci gospodarczej w rozumieniu odr´bnych przepisów.
Art. 28. 1. Partia polityczna, która:
1) w wyborach do Sejmu
samodzielnie tworzàc
komitet wyborczy otrzyma∏a w skali kraju co
najmniej 3 % wa˝nie
oddanych g∏osów na jej
okr´gowe listy kandydatów na pos∏ów albo
2) w wyborach do Sejmu
wesz∏a w sk∏ad koalicji
wyborczej, której okr´gowe listy kandydatów
na pos∏ów otrzyma∏y
w skali kraju co najmniej 6 % wa˝nie oddanych g∏osów,
ma prawo do otrzymywania przez okres kadencji
Sejmu, w trybie i na zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie, subwencji
z bud˝etu paƒstwa na
dzia∏alnoÊç
statutowà,
zwanej dalej „subwencjà”.
2. Subwencja przys∏ugujàca
koalicji wyborczej partii
politycznych dzielona jest
na rzecz partii wchodzàcych w jej sk∏ad w proporcjach okreÊlonych w umowie zawiàzujàcej koalicj´
wyborczà. Proporcje okreÊlone w tej umowie nie mogà byç zmienione.
3. Umowa zawiàzujàca koalicj´ wyborczà przedk∏adana jest do rejestracji
w Paƒstwowej Komisji
Wyborczej pod rygorem
niewa˝noÊci.
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Poz. 1360
borczej wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

4. Je˝eli partie polityczne
wchodzàce w sk∏ad koalicji wyborczej nie okreÊli∏y
w umowie zawiàzujàcej
koalicj´ wyborczà proporcji, o których mowa
w ust. 2, subwencja nie
przys∏uguje.

S = W1 x M1 + W2 x M2 +
+ W3 x M3 + W4 x M4 +
+ W5 x M5
gdzie:
S

5. W przypadku rozwiàzania
si´ koalicji wyborczej po
uzyskaniu prawa do subwencji, subwencja przys∏uguje partiom politycznym
wchodzàcym
w sk∏ad koalicji wyborczej
w proporcjach okreÊlonych w umowie zawiàzujàcej koalicj´ wyborczà.

W1—5 — liczba
g∏osów
wa˝nych oddanych w skali kraju na okr´gowe
listy
kandydatów na pos∏ów
danej partii politycznej albo koalicji wyborczej,
obliczona
dla
ka˝dego wiersza
poni˝szej tabeli
odr´bnie,

Art. 29. 1. WysokoÊç rocznej subwencji dla danej partii politycznej albo koalicji wyborczej ustalana jest proporcjonalnie do liczby
g∏osów wa˝nych oddanych na okr´gowe listy
kandydatów na pos∏ów
tej partii albo koalicji wy-

Wiersz

M1—5 — wysokoÊç kwoty
w z∏otych dla kolejnych wierszy
poni˝szej tabeli:

G∏osy wa˝ne, oddane w ca∏ym kraju na okr´gowe listy kandydatów
na pos∏ów danej partii politycznej albo koalicji wyborczej
procent

— kwota rocznej
subwencji,

WysokoÊç kwoty (M)

liczba g∏osów

1

od 3 % do 5 %

10 z∏otych

2

powy˝ej 5 % do 10 %

8 z∏otych

3

powy˝ej 10 % do 20 %

7 z∏otych

4

powy˝ej 20 % do 30 %

4 z∏ote

5

powy˝ej 30 %

2. Subwencja, w granicach
kwoty ustalonej na podstawie przepisów ust. 1
i art. 28, jest wyp∏acana danej partii politycznej przez
okres kadencji Sejmu
w czterech rocznych równych cz´Êciach p∏atnych
w kwartalnych ratach.
3. Podstaw´
wyp∏acenia
subwencji stanowi z∏o˝enie przez organ partii politycznej statutowo uprawniony do jej reprezentowania na zewnàtrz, w terminie do 31 marca ka˝dego roku, wniosku o wyp∏acenie subwencji na da-

1 z∏oty 50 groszy

ny rok, sporzàdzonego na
urz´dowym
formularzu
i potwierdzonego przez
Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà w przedmiocie
uprawnienia do subwencji oraz jej wysokoÊci.
4. Ârodki finansowe pochodzàce z subwencji gromadzi si´ na osobnym subkoncie rachunku bankowego partii politycznej.
Przekazania subwencji na
wskazany przez parti´ politycznà rachunek bankowy dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych.
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5. Przys∏ugujàca partii politycznej subwencja w roku,
w którym odby∏y si´ wybory do Sejmu, jest wyp∏acana w terminie 3 miesi´cy od dnia stwierdzenia
przez w∏aÊciwy organ wa˝noÊci wyborów, nie póêniej ni˝ do dnia 31 marca
nast´pnego roku.
6. Minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych, w drodze rozporzàdzenia, podwy˝szy kwoty,
o których mowa w ust. 1,
w przypadku wzrostu
wskaênika cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych
ogó∏em o ponad 5 %,
w stopniu odpowiadajàcym wzrostowi tych cen.
7. Wskaênik wzrostu cen,
o którym mowa w ust. 6,
ustala si´ na podstawie komunikatu Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
og∏aszanego w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 20 dnia pierwszego
miesiàca ka˝dego kwarta∏u.

Art. 30. 1. Partia polityczna tworzy
Fundusz Ekspercki.
2. Ârodki finansowe gromadzone w ramach Funduszu Eksperckiego mogà
pochodziç jedynie z wp∏at
w∏asnych partii politycznej.
3. Partia polityczna, która otrzymuje subwencj´, przekazuje od 5 % do 15 %
subwencji na Fundusz
Ekspercki.
4. Ârodki finansowe zgromadzone w ramach Funduszu
Eksperckiego mogà byç
wykorzystane na finansowanie ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i spo∏eczno-ekonomicznych oraz finansowanie dzia∏alnoÊci
wydawniczo-edukacyjnej,
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
statutowà partii politycznej.
5. Ârodki finansowe Funduszu Eksperckiego gromadzi si´ na oddzielnym subkoncie rachunku bankowego partii politycznej.”;

Poz. 1360
7) w art. 31:
a) w ust. 1 wyrazy „dotacja celowa”
zast´puje si´ wyrazem „subwencja”, a wyrazy „dotacji celowych”
zast´puje si´ wyrazem „subwencji”,
b) w ust. 2 wyraz „Dotacja” zast´puje
si´ wyrazem „Subwencja”,
c) w ust. 3 wyrazy „dotacja celowa”
zast´puje si´ wyrazem „subwencja”;
8) art. 32—34 otrzymujà brzmienie:
„Art. 32. W razie skrócenia kadencji
Sejmu prawo do subwencji
przys∏ugujàcych partiom politycznym wygasa z koƒcem
kwarta∏u, w którym zakoƒczy∏a si´ kadencja Sejmu.
Art. 33. 1. Wydatki zwiàzane z subwencjà pokrywane sà
z bud˝etu paƒstwa w cz´Êci
Bud˝et,
finanse
publiczne i instytucje finansowe.
2. Minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy tryb sk∏adania wniosku, o którym mowa w art. 29
ust. 3, oraz szczegó∏owe zasady wyp∏acania
subwencji,
2) po zasi´gni´ciu opinii
Paƒstwowej
Komisji
Wyborczej, wzór urz´dowego formularza wniosku, o którym mowa
w art. 29 ust. 3.
Art. 34. 1. Partie polityczne sporzàdzajà corocznà informacj´
finansowà o otrzymanej
subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach, zwanà dalej „informacjà”.
2. Partie polityczne sk∏adajà
informacj´ za rok kalendarzowy Paƒstwowej Komisji Wyborczej w terminie
do 31 marca nast´pnego
roku.
3. Minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych, po zasi´gni´ciu
opinii Paƒstwowej Komisji Wyborczej, okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia,
wzór informacji i zakres
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zawartych w niej danych,
tak
aby
umo˝liwia∏y
w szczególnoÊci rzetelnà
weryfikacj´ danych dotyczàcych
przeznaczenia
pieni´dzy z subwencji,
w tym z Funduszu Eksperckiego.
4. Informacja sk∏adana jest
wraz z za∏àczonà opinià
i raportem bieg∏ego rewidenta, którego wybiera
Paƒstwowa Komisja Wyborcza. Koszty sporzàdzenia opinii i raportu pokrywane sà przez parti´ politycznà.
5. Informacj´
Paƒstwowa
Komisja Wyborcza og∏asza w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”,
w terminie 14 dni od dnia
z∏o˝enia jej Paƒstwowej
Komisji Wyborczej.”;

9) dodaje si´ art. 34a—34c w brzmieniu:
„Art. 34a. 1. Paƒstwowa
Komisja
Wyborcza, w terminie
4 miesi´cy od dnia z∏o˝enia informacji, przyjmuje albo, w razie stwierdzenia
wykorzystania
przez parti´ politycznà
Êrodków z otrzymanej
subwencji na cele niezwiàzane z dzia∏alnoÊcià
statutowà lub gdy opinia
bieg∏ego rewidenta jest
negatywna, odrzuca informacj´.
2. W razie zaistnienia wàtpliwoÊci co do prawid∏owoÊci lub rzetelnoÊci informacji Paƒstwowa Komisja Wyborcza mo˝e
zwróciç si´ do danej partii politycznej o usuni´cie wad informacji lub
o udzielenie wyjaÊnieƒ
w okreÊlonym terminie.
3. Paƒstwowa Komisja Wyborcza, badajàc informacj´, mo˝e zlecaç sporzàdzanie ekspertyz lub opinii.
4. Paƒstwowa Komisja Wyborcza, badajàc informacj´, mo˝e ˝àdaç od organów paƒstwowych niezb´dnej pomocy.

Poz. 1360
5. W terminie 14 dni od
dnia og∏oszenia informacji, o którym mowa
w art. 34 ust. 5:
1) partie polityczne,
2) stowarzyszenia i fundacje, które w swoich
statutach przewidujà
dzia∏ania
zwiàzane
z analizà finansowania partii politycznych
— mogà zg∏aszaç do Paƒstwowej Komisji Wyborczej umotywowane pisemne zastrze˝enia co do
informacji.
6. Paƒstwowa Komisja Wyborcza w terminie 60 dni
od zg∏oszenia zastrze˝enia, o którym mowa
w ust. 5, udziela pisemnej odpowiedzi na zastrze˝enie.
Art. 34b. 1. W przypadku odrzucenia
informacji przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà partia polityczna ma
prawo, w terminie 7 dni
od dnia dor´czenia postanowienia o odrzuceniu informacji, wnieÊç
do Sàdu Najwy˝szego
skarg´ na postanowienie
Paƒstwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie
odrzucenia informacji.
2. Rozpatrzenie skargi przez
Sàd Najwy˝szy nast´puje w sk∏adzie 7 s´dziów.
Do rozpatrzenia skargi
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania cywilnego o post´powaniu
nieprocesowym.
3. Sàd Najwy˝szy rozpatruje skarg´ i wydaje w tej
sprawie orzeczenie w terminie 60 dni od dnia dor´czenia skargi. Od orzeczenia Sàdu Najwy˝szego nie przys∏uguje Êrodek prawny.
4. Je˝eli Sàd Najwy˝szy
uzna skarg´, o której
mowa w ust. 1, za zasadnà, Paƒstwowa Komisja
Wyborcza niezw∏ocznie
wydaje postanowienie
o przyj´ciu informacji.
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Art. 34c. Partia polityczna traci prawo do otrzymania subwencji w nast´pnym roku kalendarzowym, je˝eli:
1) nie
z∏o˝y
informacji
w terminie okreÊlonym
w art. 34 ust. 2 lub
2) informacja zostanie odrzucona przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà
albo

Poz. 1360
13) dodaje si´ art. 36a i 36b w brzmieniu:
„Art. 36a. 1. ¸àczna suma wp∏at osoby fizycznej na Fundusz
Wyborczy danej partii
politycznej w jednym roku nie mo˝e przekraczaç
15-krotnoÊci najni˝szego
wynagrodzenia za prac´
pracowników obowiàzujàcego w dniu poprzedzajàcym wp∏at´.

3) Sàd Najwy˝szy oddali∏
skarg´, o której mowa
w art. 34b ust. 1.”;

2. Je˝eli w danym roku kalendarzowym odbywajà
si´ wi´cej ni˝ jedne wybory lub referenda ogólnokrajowe, ∏àczne sumy
wp∏at na Fundusz Wyborczy, o których mowa
w ust. 1, ulegajà zwi´kszeniu do 25-krotnoÊci
najni˝szego
wynagrodzenia za prac´ pracowników obowiàzujàcego
w dniu poprzedzajàcym
wp∏at´. Przepis zdania
pierwszego nie dotyczy
wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu oraz wyborów uzupe∏niajàcych,
wyborów
ponownych
oraz wyborów przedterminowych i nowych wyborów do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego
przypadajàcych w toku
kadencji.

10) w art. 35 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Partia polityczna tworzy Fundusz
Wyborczy w celu finansowania
udzia∏u partii politycznej w wyborach do Sejmu, Senatu, w wyborach na urzàd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach
do samorzàdu terytorialnego,
a tak˝e udzia∏u w kampaniach referendalnych.
2. Wydatki partii politycznej na cel,
o którym mowa w ust. 1, mogà
byç dokonywane tylko za poÊrednictwem Funduszu Wyborczego
od dnia rozpocz´cia kampanii wyborczej albo referendalnej.”;
11) dodaje si´ art. 35a w brzmieniu:
„Art. 35a. 1. Za gospodark´ finansowà Funduszu Wyborczego odpowiedzialny jest
i prowadzi jà jego pe∏nomocnik finansowy.

3. Ârodki finansowe mogà
byç wp∏acane na Fundusz Wyborczy jedynie
czekiem, przelewem lub
kartà p∏atniczà.

2. Pe∏nomocnikiem finansowym nie mo˝e byç:
1) kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pos∏a, senatora lub radnego,
2) funkcjonariusz publiczny,
w
rozumieniu
art. 115 § 13 Kodeksu
karnego.
3. Mo˝na byç pe∏nomocnikiem tylko jednego Funduszu Wyborczego.”;
12) w art. 36:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ze
zbiórek publicznych,”
b) skreÊla si´ ust. 2,
c) w ust. 3 wyraz „koncie” zast´puje
si´ wyrazem „rachunku”;

Art. 36b. Wszelkie wezwania i informacje pisemne dostarczane przez parti´ politycznà,
majàce na celu pozyskanie
Êrodków na wybory lub referendum, muszà zawieraç
informacje o treÊci przepisów art. 25, art. 36a,
art. 49c pkt 3 oraz art. 49g
pkt 2.”;
14) w art. 37:
a) w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem,
b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) w razie likwidacji partii przekazywane sà na rzecz instytucji
charytatywnej.”;

Dziennik Ustaw Nr 190

— 13332 —

15) art. 38 otrzymuje brzmienie:
„Art. 38. 1. Partia polityczna sk∏ada
Paƒstwowej Komisji Wyborczej, nie póêniej ni˝ do
31 marca ka˝dego roku,
sprawozdanie o êród∏ach
pozyskania Êrodków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, przez
parti´ politycznà i Fundusz
Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze Êrodków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym, zwane dalej
„sprawozdaniem”.
2. Minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych, po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji
Wyborczej, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wzór
sprawozdania. Wzór powinien okreÊlaç w szczególnoÊci sposób odr´bnego rozliczenia Êrodków
Funduszu
Wyborczego
partii politycznej.
3. Do sprawozdania za∏àcza
si´ opini´ i raport bieg∏ego rewidenta w zakresie
wp∏ywów na Fundusz
Wyborczy partii politycznej. Bieg∏ego rewidenta
wybiera Paƒstwowa Komisja Wyborcza, a koszty
sporzàdzenia opinii i raportu pokrywane sà przez
parti´ politycznà.
4. Paƒstwowa Komisja Wyborcza og∏asza sprawozdanie wraz z opinià i raportem, o których mowa
w ust. 3, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”,
w terminie 14 dni od dnia
z∏o˝enia go Paƒstwowej
Komisji Wyborczej.”;
16) dodaje si´ art. 38a—38d w brzmieniu:
„Art. 38a. Paƒstwowa Komisja Wyborcza, w terminie 4 miesi´cy od dnia z∏o˝enia sprawozdania, przyjmuje albo,
w razie stwierdzenia naruszenia przez parti´ politycznà przepisów ustawy, odrzuca sprawozdanie. Przepisy art. 34a ust. 2—6 stosuje si´ odpowiednio.

Poz. 1360
Art. 38b. W przypadku odrzucenia
sprawozdania przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà
partia polityczna ma prawo,
w terminie 7 dni od dnia
dor´czenia postanowienia
o odrzuceniu sprawozdania, wnieÊç do Sàdu Najwy˝szego skarg´ na postanowienie Paƒstwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia sprawozdania. Przepisy art. 34b
ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 38c. 1. W przypadku niez∏o˝enia
przez parti´ politycznà
sprawozdania w terminie okreÊlonym w art. 38
ust. 1 Paƒstwowa Komisja Wyborcza wyst´puje
do Sàdu z wnioskiem
o wykreÊlenie wpisu tej
partii z ewidencji.
2. W przypadku, o którym
mowa w ust. 1, Sàd po
przeprowadzeniu rozprawy wydaje postanowienie o wykreÊleniu wpisu
partii politycznej z ewidencji.
Art. 38d. W przypadku odrzucenia
przez Paƒstwowà Komisj´
Wyborczà
sprawozdania
lub — w razie skargi na postanowienie o odrzuceniu
sprawozdania — w przypadku oddalenia skargi
przez Sàd Najwy˝szy partia polityczna traci prawo
do otrzymania subwencji
w nast´pnych 3 latach,
w których uprawniona jest
do jej otrzymywania. Przepisy art. 34c ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.”;
17) skreÊla si´ art. 39;
18) dodaje si´ art. 39a w brzmieniu:
„Art. 39a. 1. KorzyÊci majàtkowe przekazane albo przyj´te
przez parti´ politycznà
lub Fundusz Wyborczy
z naruszeniem zakazów
okreÊlonych w art. 24
ust. 3—6 i 8, art. 25,
art. 35 ust. 2, art. 36
ust. 1 i 3 lub art. 36a
podlegajà przepadkowi
na rzecz Skarbu Paƒstwa. Je˝eli korzyÊç ma-
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jàtkowa zosta∏a zu˝yta
lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartoÊç.
2. Sàdem w∏aÊciwym do
orzekania w sprawach
przepadku korzyÊci majàtkowych, o których
mowa w ust. 1, jest Sàd
Okr´gowy w Warszawie.
3. O orzeczenie przepadku
korzyÊci majàtkowej wnosi do sàdu Paƒstwowa
Komisja Wyborcza.
4. Do post´powania w sprawie przepadku korzyÊci
majàtkowej stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania cywilnego o post´powaniu nieprocesowym.”;

19) w art. 40 skreÊla si´ wyrazy „, z zastrze˝eniem art. 24 ust. 4,”;
20) dodaje si´ rozdzia∏ 6a w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 6a
Przepisy karne
Art. 49a. Kto
dokonuje
zbiórek
publicznych wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 24
ust. 6,
podlega grzywnie.
Art. 49b. Kto:
1) w imieniu partii politycznej u˝ycza posiadane
przez nià nieruchomoÊci
lub lokale z innym przeznaczeniem ni˝ na biura
poselskie, senatorskie lub
biura radnych gminy, powiatu albo województwa,
2) narusza zasady okreÊlone
w art. 24 ust. 8 dotyczàce sposobu gromadzenia
Êrodków finansowych partii politycznej,
podlega karze grzywny.
Art. 49c. Kto:
1) przeznacza majàtek partii
politycznej na cele inne
ni˝ okreÊlone w art. 24
ust. 2,
2) w imieniu partii politycznej
prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà z naruszeniem
przepisu art. 24 ust. 3,

Poz. 1360
3) przekazuje partii politycznej albo przyjmuje w imieniu partii politycznej Êrodki finansowe lub wartoÊci
niepieni´˝ne z naruszeniem przepisów art. 25,
podlega grzywnie od 1 000
do 100 000 z∏otych.
Art. 49d. Kto nie wykonuje lub nie
dopuszcza do wykonania
obowiàzku
sporzàdzenia
i z∏o˝enia informacji, o której mowa w art. 34 ust. 1, albo podaje w niej nieprawdziwe dane,
podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do
lat 2.
Art. 49e. Kto przeznacza Êrodki finansowe zgromadzone na Funduszu Wyborczym na cele
inne ni˝ okreÊlone w art. 35
ust. 1,
podlega grzywnie od 1 000
do 100 000 z∏otych.
Art. 49f. Kto:
1) wydatkuje Êrodki partii
politycznej w celu finansowania kampanii wyborczych albo referendalnych bez poÊrednictwa
Funduszu Wyborczego,
2) nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania
obowiàzku sporzàdzenia
i z∏o˝enia sprawozdania,
o którym mowa w art. 38,
albo podaje w nim nieprawdziwe dane,
podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do
lat 2.
Art. 49g. Kto:
1) narusza zasady okreÊlone
w art. 36 ust. 3 dotyczàce sposobu gromadzenia Êrodków finansowych
Funduszu Wyborczego,
2) dokonuje wp∏at na Fundusz Wyborczy w wysokoÊci przekraczajàcej limity okreÊlone w art. 36a
ust. 1 lub 2,
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3) nie wprowadza zastrze˝enia do umowy rachunku
bankowego zawartej przez
niego w imieniu Funduszu
Wyborczego, ˝e wp∏aty na
rzecz Funduszu Wyborczego mogà byç dokonywane
tylko w sposób okreÊlony
w art. 36a ust. 3,
podlega karze grzywny.

Art. 49h. Do post´powania w sprawach, o których mowa
w art. 49b oraz art. 49g, stosuje si´ przepisy o post´powaniu w sprawach o wykroczenia.”
Art. 239. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12,
poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 63 w ust. 1 dodaje si´ pkt 2a
w brzmieniu:
„2a) subwencje dla partii politycznych,”;
2) w art. 69 w ust. 2 dodaje si´ pkt 1a
w brzmieniu:
„1a) subwencje dla partii politycznych,”.
Art. 240. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 9 w ust. 2 dodaje si´ pkt 2a
w brzmieniu:
„2a) skrócenia kadencji Sejmu,”;
2) w art. 10 w ust. 2 w pkt 2 i 4 skreÊla
si´ lit. b).
Art. 241. 1. Do pos∏ów i do senatorów kadencji, w czasie której ustawa wesz∏a
w ˝ycie, przepisy art. 177—179 oraz
art. 213—215 nie majà zastosowania.
2. Do pos∏ów i senatorów, o których
mowa w ust. 1, w zakresie wygaÊni´cia mandatu pos∏a lub senatora oraz
uzupe∏niania sk∏adu Sejmu lub Senatu stosuje si´ przepisy dotychczasowe.”;

Poz. 1360

2) art. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie
ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 74, poz. 786), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
3) art. 15 i 17 ustawy z dnia 21grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki
rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych
ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”, o spó∏dzielniach mieszkaniowych, o jakoÊci
handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2001—2006, o zmianie ustawy o zamówieniach
publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach
oszcz´dnoÊciowo-budowlanych i wspieraniu przez
paƒstwo oszcz´dzania na cele mieszkaniowe
(Dz. U. Nr 154, poz. 1802), które stanowià:
„Art. 15. Dotacja podmiotowa, która przys∏uguje
partii politycznej albo komitetowi wyborczemu wyborców na podstawie art. 128
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 10,
wyp∏acana jest w 2002 r. w wysokoÊci
50 % kwoty ustalonej zgodnie z art. 128
ust. 2—4 powo∏anej ustawy i z uwzgl´dnieniem przepisów art. 126 ust. 1 i 3 tej
ustawy. Pozosta∏e 50 % nale˝nej kwoty
dotacji wyp∏acone zostanie w pierwszym
pó∏roczu 2003 r.”
„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem art. 12, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2001 r.”;
4) art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach
bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi
w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje
publiczne oraz ustawy — Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 14, poz. 128), który stanowi:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
5) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:
„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e prze-
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pisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;
6) art. 5 ust. 2 i art. 6 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r.
o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127,
poz. 1089), które stanowià:
Art. 5. „2. W przypadku odrzucenia sprawozdania
za 2001 r. partii politycznej, która uzyska∏a prawo do subwencji, o której mowa w art. 28 i art. 29 ustawy, o której
mowa w art. 2, nie stosuje si´ przepisów art. 38d tej˝e ustawy, a przypadajàca — zgodnie z przepisami ustawy,
o której mowa w art. 3 — subwencja na
2002 r. wyp∏acona zostanie w kwocie
pomniejszonej o 30 %.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 27, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

4) art. 84 pkt 2 lit. c, który wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”;
10) art. 186 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. Nr 25, poz. 219), który stanowi:
„Art. 186. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 marca 2004 r.”;
11) art. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie
ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 140, poz. 1173), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
12) art. 67 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592
oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162), który stanowi:
„Art. 67. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 marca 2007 r., z wyjàtkiem:

7) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271), który stanowi:
„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3,
art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2,
art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

1) art. 39 pkt 7 i art. 57, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia;
2) (uchylony);
3) (utraci∏ moc).a)”;
13) art. 19 ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie
ustawy — Kodeks post´powania cywilnego, ustawy — Kodeks post´powania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 112,
poz. 766), który stanowi:

8) art. 98 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507), który stanowi:
„Art. 98. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;
9) art. 96 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo
pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188), który stanowi:

„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
14) art. 45 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z cz∏onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U.
Nr 176, poz. 1238), który stanowi:
„Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 11 pkt 2 lit. b i c, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 90 dni od dnia og∏oszenia.”.

„Art. 96. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 7—12, art. 15 i art. 19, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia;
2) art. 51 i art. 52 ust. 1 i ust. 3—5, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.;
3) art. 84 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia;
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Marsza∏ek Sejmu: L. Dorn
———————
a)

Z dniem 15 maja 2007 r. zgodnie z wyrokiem Trybuna∏u
Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. sygn. akt K 2/07
(Dz. U. Nr 85, poz. 571).
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 paêdziernika
2007 r. (poz. 1360)

USTAWA
z dnia 12 kwietnia 2001 r.
I)

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej1)
Art. 7. Nie majà prawa wybierania osoby:

DZIA¸ I
Przepisy wspólne
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i tryb zg∏aszania kandydatów na pos∏ów i kandydatów na senatorów, przeprowadzania wyborów oraz warunki wa˝noÊci wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, a tak˝e zasady prowadzenia
i finansowania kampanii wyborczej.
Art. 2. W wyborach do Sejmu i do Senatu g∏osowaç mo˝na tylko osobiÊcie i tylko jeden raz.
Art. 3. Wybory do Sejmu i do Senatu odbywajà si´
∏àcznie, w dniu wolnym od pracy.
Art. 4. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´ do
wyborów do Sejmu i do Senatu, je˝eli przepisy szczególne ustawy nie stanowià inaczej.
Art. 5. Ilekroç w ustawie jest mowa o wyborach, nale˝y przez to rozumieç wybory do Sejmu i do Senatu.

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sàdu;
2) pozbawione praw wyborczych prawomocnym
orzeczeniem Trybuna∏u Stanu;
3) ubezw∏asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
sàdu.
Art. 8. 1. Prawo wybieralnoÊci (bierne prawo wyborcze) przys∏uguje osobie majàcej prawo wybierania, je˝eli spe∏nia warunki okreÊlone w przepisach
szczególnych ustawy.
1a.2) Nie majà prawa wybieralnoÊci osoby, wobec
których wydano prawomocne orzeczenie sàdu stwierdzajàce utrat´ prawa wybieralnoÊci, o którym mowa
w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z póên.
zm.3)).
2. Nie mo˝na kandydowaç równoczeÊnie do Sejmu i do Senatu.

Rozdzia∏ 2

Rozdzia∏ 3

Prawa wyborcze
Art. 6. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze)
pos∏ów i senatorów ma ka˝dy obywatel polski, który
najpóêniej w dniu g∏osowania koƒczy 18 lat.
———————
I)

OdnoÊnik nr 1 do tytu∏u ustawy dodany przez art. 21 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw
w zwiàzku z cz∏onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 10 paêdziernika 2007 r.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r.
ustanawiajàcej szczegó∏owe warunki wykonywania
prawa g∏osowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii majàcych
miejsce zamieszkania w paƒstwie cz∏onkowskim, którego nie sà obywatelami (Dz. Urz. WE L 329 z 30.12.1993,
str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 20,
t. 1, str. 7),
2) dyrektywy Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r.
ustanawiajàcej szczegó∏owe warunki wykonywania
prawa g∏osowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii majàcych miejsce zamieszkania w paƒstwie cz∏onkowskim, którego nie sà obywatelami (Dz. Urz. WE L 368 z 31.12.1994, str. 38, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 20, t. 1,
str. 12, z póên. zm.).

Zarzàdzanie wyborów
Art. 9. 1. Wybory zarzàdza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze postanowienia, nie póêniej ni˝
na 90 dni przed up∏ywem 4 lat od rozpocz´cia kadencji Sejmu, wyznaczajàc wybory na dzieƒ wolny od pracy, przypadajàcy w ciàgu 30 dni przed up∏ywem 4 lat
od rozpocz´cia kadencji Sejmu. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej podaje si´ do wiadomoÊci
publicznej i og∏asza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej najpóêniej w 5 dniu od dnia zarzàdzenia
wyborów.
2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji Wyborczej, okreÊla dni, w których
up∏ywajà terminy wykonania czynnoÊci wyborczych
przewidzianych w ustawie (kalendarz wyborczy).
———————
2)

Dodany przez art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 marca 2007 r.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85,
poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176,
poz. 1242.
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Art. 10. 1. W razie skrócenia kadencji Sejmu na
mocy jego uchwa∏y lub na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Prezydent zarzàdza wybory,
wyznaczajàc ich dat´ na dzieƒ przypadajàcy nie póêniej ni˝ w ciàgu 45 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie uchwa∏y Sejmu o skróceniu swojej kadencji lub od dnia og∏oszenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej
o skróceniu kadencji Sejmu. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej o zarzàdzeniu wyborów podaje si´
do wiadomoÊci publicznej i og∏asza w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej najpóêniej w 5 dniu
od dnia jego podpisania. Przepis art. 9 ust. 2 stosuje
si´ odpowiednio.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, przeprowadza si´ w trybie i na zasadach okreÊlonych w ustawie,
z tym ˝e:
1) ustalone ustawà nast´pujàce terminy wykonania
czynnoÊci wyborczych ulegajà skróceniu:
a) w art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 3 oraz art. 44 ust. 2
— do 38 dnia przed dniem wyborów,
b) w art. 30 ust. 44), art. 44 ust. 3, art. 96 ust. 3,
art. 97 ust. 4 i 7 oraz art. 98 ust. 4 — do 35 dnia
przed dniem wyborów,
c) w art. 137 ust. 3 — do 40 dnia przed dniem wyborów,
d) w art. 142 ust. 3 i art. 143 ust. 1 — do 25 dnia
przed dniem wyborów;
2) terminy przewidziane w art. 102 ust. 3, art. 147
ust. 3 i art. 149 ust. 3 na wnoszenie i rozpatrywanie skarg lub odwo∏aƒ skraca si´ do 2 dni;
3) losowania jednolitych numerów dla list komitetów
wyborczych, o których mowa w art. 150 ust. 1
i art. 151 ust. 1, przeprowadza si´ jedynie dla list
komitetów wyborczych, które w poprzednich wyborach nie zarejestrowa∏y list kandydatów. Komitety, które uczestniczy∏y w poprzednich wyborach
i w obecnych zarejestrowa∏y swoje listy, zachowujà numery wówczas im przyznane.
Rozdzia∏ 4
Rejestr wyborców
Art. 11.5) 1. Sta∏y rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszka∏e na obszarze gminy, którym przys∏uguje prawo wybierania.
2. Mo˝na byç uj´tym tylko w jednym rejestrze wyborców.
3. Rejestr wyborców s∏u˝y do sporzàdzania spisów
wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej,
———————
4)

Uchylony przez art. 183 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 marca 2004 r.
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 183 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru pos∏ów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla
wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a tak˝e
do sporzàdzania spisów osób uprawnionych do udzia∏u w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.
4. Rejestr wyborców dzieli si´ na cz´Êç A i cz´Êç B.
5. Cz´Êç A rejestru wyborców obejmuje obywateli
polskich. W tej cz´Êci rejestru wyborców wymienia si´
nazwisko i imiona, imi´ ojca, dat´ urodzenia, numer
ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.
6. Wyborcy b´dàcy obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt sta∏y, sà wpisywani do rejestru wyborców z urz´du.
7. Cz´Êç B rejestru wyborców obejmuje obywateli
Unii Europejskiej nieb´dàcych obywatelami polskimi,
stale zamieszka∏ych na obszarze gminy i uprawnionych, na podstawie i w zakresie okreÊlonych w innych
ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. W tej cz´Êci rejestru wyborców
wymienia si´ nazwisko i imiona, imi´ ojca, dat´ urodzenia, obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu
stwierdzajàcego to˝samoÊç oraz adres zamieszkania
wyborcy.
8. Wyborc´, o którym mowa w ust. 7, o ile nie jest
ju˝ wpisany do rejestru wyborców, wpisuje si´ do rejestru wyborców, na jego wniosek, nie póêniej
ni˝ 30 dnia po zarzàdzeniu wyborów, w których, na
podstawie i w zakresie okreÊlonych w innych ustawach, zamierza uczestniczyç.
9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, muszà
byç za∏àczone:
1) kserokopia wa˝nego dokumentu stwierdzajàcego
to˝samoÊç wnioskodawcy oraz
2) pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje:
a) swoje obywatelstwo i adres sta∏ego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nazw´ okr´gu wyborczego albo miejscowoÊci,
w paƒstwie cz∏onkowskim swojego pochodzenia,
gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców,
c) oÊwiadczenie, ˝e zamierza korzystaç z czynnego
prawa wyborczego tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) oÊwiadczenie, ˝e w paƒstwie cz∏onkowskim
swojego pochodzenia nie zosta∏ pozbawiony
czynnego prawa wyborczego.
10. Rejestr wyborców prowadzi na bie˝àco gmina
jako zadanie zlecone.
11. Rejestr wyborców jest udost´pniany, na pisemny wniosek, do wglàdu w urz´dzie gminy.
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Art. 12. 1. (uchylony).6)
2. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez
zameldowania na pobyt sta∏y wpisywani sà do rejestru,
je˝eli z∏o˝à w tej sprawie w urz´dzie gminy pisemny
wniosek zawierajàcy dane, o których mowa w art. 11
ust. 57), wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt sta∏y poza obszarem gminy.
3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszka∏ego, przebywajàcego stale na obszarze gminy.
4. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy
pod innym adresem ani˝eli adres ich zameldowania
na pobyt sta∏y na obszarze tej gminy mogà byç wpisani do rejestru wyborców pod adresem sta∏ego zamieszkania, je˝eli z∏o˝à w tej sprawie w urz´dzie gminy wniosek zawierajàcy dane, o których mowa
w art. 11 ust. 57), wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt sta∏y na obszarze gminy.
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2. W wypadku wygaÊni´cia przyczyny pozbawienia prawa wybierania wyborca jest wpisywany do rejestru wyborców na podstawie zawiadomieƒ sàdu albo Trybuna∏u Stanu.
3. Minister SprawiedliwoÊci, po porozumieniu
z Paƒstwowà Komisjà Wyborczà, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb i terminy zawiadamiania gmin
o osobach pozbawionych prawa wybierania oraz
o wygaÊni´ciu przyczyny pozbawienia prawa wybierania, a tak˝e wzory zawiadomieƒ w tych sprawach, tak
aby zapewniç bie˝àcà aktualizacj´ w rejestrze wyborców danych o osobach pozbawionych prawa wybierania i posiadajàcych prawo wybierania.
Art. 15. 1. Ka˝dy mo˝e wnieÊç do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamacj´ na nieprawid∏owoÊci w rejestrze wyborców, a w szczególnoÊci
w sprawie:
1) pomini´cia wyborcy w rejestrze;

Art. 13. 1. Decyzj´ o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru osoby, o której mowa w art. 12
ust. 2—4, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku, zapewniajàc niezw∏oczne jej dor´czenie wnioskodawcy.

2) wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa
wybierania;

2. O wpisaniu wyborcy do rejestru niezw∏ocznie
zawiadamia si´ urzàd gminy w∏aÊciwy ze wzgl´du na
ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt sta∏y w celu skreÊlenia go z rejestru wyborców
w tej gminie.

4) uj´cia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

3. Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przys∏uguje prawo wniesienia skargi do w∏aÊciwego miejscowo sàdu rejonowego. Skarg´ wnosi si´
za poÊrednictwem wójta lub burmistrza (prezydenta
miasta) w terminie 3 dni od dnia dor´czenia decyzji.
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje sàdowi niezw∏ocznie skarg´ wraz z decyzjà i aktami sprawy. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) mo˝e te˝
niezw∏ocznie zmieniç lub uchyliç swojà decyzj´, je˝eli
uzna skarg´ w ca∏oÊci za zasadnà.
4.8) Sàd rozpoznaje skarg´, o której mowa w ust. 3,
w post´powaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od
dnia jej dor´czenia. Odpis postanowienia sàdu dor´cza si´ osobie, która wnios∏a skarg´, oraz wójtowi lub
burmistrzowi (prezydentowi miasta). Od postanowienia sàdu nie przys∏uguje Êrodek prawny.
Art. 14. 1. Osoby pozbawione prawa wybierania
skreÊla si´ z rejestru wyborców na podstawie przekazywanych gminom zawiadomieƒ sàdu albo Trybuna∏u
Stanu.
———————
6)
7)

Przez art. 183 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 183 pkt 3 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia
15 marca 2007 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego, ustawy — Kodeks post´powania karnego
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 112,
poz. 766), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 28 lipca 2007 r.

3) niew∏aÊciwych danych o osobach wpisanych do
rejestru;

2. Reklamacj´ wnosi si´ pisemnie lub ustnie do
protoko∏u.
3. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) obowiàzany jest rozpatrzyç reklamacj´ w terminie 3 dni od
dnia jej wniesienia i wydaç decyzj´ w sprawie.
4. Decyzj´, wraz z uzasadnieniem, dor´cza si´ niezw∏ocznie wnoszàcemu reklamacj´, a gdy dotyczy ona
innych osób — równie˝ tym osobom.
5. Na decyzj´ nieuwzgl´dniajàcà reklamacji lub powodujàcà skreÊlenie z rejestru wnoszàcy reklamacj´
bàdê osoba skreÊlona z rejestru mo˝e wnieÊç, w terminie 3 dni od dnia dor´czenia decyzji, skarg´ za poÊrednictwem wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do
w∏aÊciwego miejscowo sàdu rejonowego. Przepisy
art. 13 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 15a.9) 1. Dane, o których mowa w art. 11 ust. 7
zdanie drugie, sà przekazywane przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) za poÊrednictwem w∏aÊciwego miejscowo wojewody ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw administracji publicznej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej przekazuje dane, o których mowa w ust. 1,
w∏aÊciwym organom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
———————
9)

Dodany przez art. 183 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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Art. 15b.9) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej przekazuje w∏aÊciwym organom
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej dane dotyczàce obywateli polskich chcàcych korzystaç z praw
wyborczych na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie niezb´dnym do
korzystania z tych praw.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje wójt,
burmistrz (prezydent miasta) na ˝àdanie i za poÊrednictwem w∏aÊciwego miejscowo wojewody ministrowi w∏aÊciwemu do spraw administracji publicznej.
Art. 16.10) Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej, po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji Wyborczej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób prowadzenia rejestru wyborców, ustalajàc:
a) wzór rejestru,
b) metody aktualizacji rejestru i sposób jego udost´pniania,
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5. Spis wyborców, z zastrze˝eniem art. 25 ust. 1
i art. 26 ust. 1, sporzàdzany jest i aktualizowany przez
gmin´ jako zadanie zlecone.
6. Spis wyborców sporzàdza si´ w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla ka˝dego obwodu g∏osowania,
wed∏ug miejsca zamieszkania wyborców, najpóêniej
w 14 dniu przed dniem wyborów.
7. Jeden egzemplarz spisu wyborców przekazuje
si´ w przeddzieƒ wyborów przewodniczàcemu w∏aÊciwej obwodowej komisji wyborczej.
Art. 18. 1. Wyborca niepe∏nosprawny, na jego
wniosek wniesiony do urz´du gminy najpóêniej
w 10 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do
spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie
g∏osowania spoÊród obwodów g∏osowania, w których
znajdujà si´ lokale, o których mowa w art. 53 ust. 1, na
obszarze gminy w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce jego
sta∏ego zamieszkania.

c) wzór wniosku o udost´pnienie rejestru,
d) wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru,
e) wzór zawiadomienia o wpisaniu do rejestru;
2) wzór pisemnej deklaracji, o której mowa w art. 11
ust. 9 pkt 2;
3) sposób przekazywania przez urz´dy gmin w∏aÊciwym organom wyborczym okresowych informacji
o liczbie wyborców obj´tych rejestrem wyborców,
a tak˝e
4) tryb przekazywania przez Rzeczpospolità Polskà
innym paƒstwom cz∏onkowskim Unii Europejskiej
danych dotyczàcych obywateli tych paƒstw, zamierzajàcych korzystaç z praw wyborczych w wyborach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jak równie˝ obywateli polskich chcàcych korzystaç
z praw wyborczych na terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci form´ i terminy wymiany tych informacji, a tak˝e koniecznoÊç zapewnienia ochrony danych osobowych.
Rozdzia∏ 5
Spis wyborców
Art. 17. 1. Osoby, którym przys∏uguje prawo wybierania, wpisuje si´ do spisu wyborców.
2. Wyborca mo˝e byç wpisany tylko do jednego
spisu wyborców.
3. Spis wyborców s∏u˝y do przeprowadzania g∏osowania w wyborach do Sejmu i do Senatu, do których wybory zosta∏y zarzàdzone.
4. W spisie wyborców wymienia si´ dane, o których mowa w art. 11 ust. 57).
———————
10)

W brzmieniu ustalonym przez art. 183 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje
si´ dane wymienione w art. 11 ust. 57).
Art. 19. 1. Wyborca przebywajàcy czasowo na obszarze gminy w okresie obejmujàcym dzieƒ wyborów
jest dopisywany do spisu wyborców na jego wniosek
wniesiony do urz´du gminy najpóêniej w 10 dniu
przed dniem wyborów.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszka∏ego, przebywajàcego na
obszarze gminy.
3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje
si´ dane wymienione w art. 11 ust. 57).
Art. 20. 1. Spis wyborców w szpitalach i w zak∏adach pomocy spo∏ecznej sporzàdza si´ na podstawie
wykazów osób, które b´dà w nich przebywaç w dniu
wyborów.
2. Wykazy osób, o których mowa w ust. 1, dyrektorzy szpitali i zak∏adów pomocy spo∏ecznej przekazujà
do urz´du gminy najpóêniej w 10 dniu przed dniem
wyborów.
3. Spis wyborców w zak∏adach karnych i w aresztach Êledczych, a tak˝e w oddzia∏ach zewn´trznych
tych zak∏adów i aresztów sporzàdza si´ na podstawie
wykazów osób, które b´dà w nich przebywaç w dniu
wyborów.
4. Wykazy osób, o których mowa w ust. 3, dyrektorzy zak∏adów karnych i aresztów Êledczych przekazujà
do urz´du gminy najpóêniej w 10 dniu przed dniem
wyborów.
5. W spisie, o którym mowa w ust. 3, nie umieszcza si´ osób pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sàdu.
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Art. 21.11) 1. ˚o∏nierze pe∏niàcy zasadniczà lub
okresowà s∏u˝b´ wojskowà oraz pe∏niàcy s∏u˝b´
w charakterze kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych
lub odbywajàcy çwiczenia i przeszkolenie wojskowe,
a tak˝e ratownicy odbywajàcy zasadniczà s∏u˝b´
w obronie cywilnej poza miejscem sta∏ego zamieszkania sà dopisywani, na swój wniosek, do wybranego
przez nich spisu wyborców, sporzàdzonego dla miejscowoÊci, w której odbywajà s∏u˝b´. Wniosek sk∏ada
si´ mi´dzy 21 a 14 dniem przed dniem wyborów, chyba ˝e osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym,
przyby∏y do miejsca ich aktualnego zakwaterowania
po tym terminie. We wniosku podaje si´ dane wymienione w art. 11 ust. 57).

dzenia i udost´pniania spisu wyborców, ustalajàc
wzór spisu, metody jego aktualizacji, wzór wniosku
o udost´pnienie spisu, wzory wykazów osób przebywajàcych w szpitalach, zak∏adach opieki spo∏ecznej,
zak∏adach karnych i aresztach Êledczych, w których
utworzono obwody g∏osowania, wzór zawiadomienia
o dopisaniu lub o wpisaniu wyborcy do spisu w innym
obwodzie g∏osowania, wzór oraz sposób wydawania
zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy
Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej oraz S∏u˝by Wi´ziennej pe∏niàcych
s∏u˝b´ w systemie skoszarowanym.

2. Wpisu dokonuje si´ na podstawie wniosku wyborcy zg∏oszonego najpóêniej w 5 dniu przed dniem
wyborów. Wniosek powinien zawieraç nazwisko
i imiona, imi´ ojca, dat´ urodzenia, numer ewidencyjny PESEL lub numer wa˝nego polskiego paszportu
oraz adres zamieszkania.

3. Dowódcy jednostek wojskowych, komendanci
oddzia∏ów obrony cywilnej i dowódcy jednostek policyjnych oraz prze∏o˝eni funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz S∏u˝by Wi´ziennej sà obowiàzani zapewniç ˝o∏nierzom, ratownikom, policjantom oraz funkcjonariuszom mo˝liwoÊç wykonania uprawnieƒ wynikajàcych z przepisu ust. 1.
4. Minister Obrony Narodowej, minister w∏aÊciwy
do spraw wewn´trznych oraz Minister SprawiedliwoÊci, ka˝dy w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci, po porozumieniu z Paƒstwowà Komisjà Wyborczà, okreÊlà sposób realizacji obowiàzków, o których mowa w ust. 3,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia wyborcom,
o których mowa w ust. 1 i 2, mo˝liwoÊci wykonywania
funkcji cz∏onków obwodowych komisji wyborczych
i m´˝ów zaufania.
Art. 22. O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w art. 19, art. 20 ust. 1 i 3
i art. 21 ust. 1 i 2, niezw∏ocznie zawiadamia si´ urzàd
gminy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce ich sta∏ego zamieszkania lub ostatniego zameldowania na pobyt
sta∏y.
Art. 23. 1. Wyborca zmieniajàcy miejsce pobytu
przed dniem wyborów otrzymuje na swoje ˝àdanie,
przed sporzàdzeniem spisu wyborców — na podstawie rejestru wyborców, a po sporzàdzeniu spisu wyborców — na podstawie spisu wyborców, zaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania w miejscu pobytu w dniu
wyborów.
2. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje urzàd gminy.
Art. 24. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej, na wniosek Paƒstwowej Komisji Wyborczej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób sporzà———————
11)

W brzmieniu ustalonym przez art. 95 pkt 1 ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U.
Nr 57, poz. 507), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 kwietnia 2003 r.

Art. 25. 1. Wyborcy przebywajàcy na polskich statkach morskich znajdujàcych si´ w podró˝y w dniu wyborów wpisywani sà do spisu wyborców sporzàdzanego przez kapitana statku.

3. Przepis art. 23 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do
wyborców przebywajàcych na polskich statkach morskich, z tym ˝e zaÊwiadczenie wydaje kapitan statku,
który sporzàdzi∏ spis wyborców.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej, po porozumieniu z Paƒstwowà Komisjà Wyborczà, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób sporzàdzania i aktualizacji spisu wyborców, o którym mowa
w ust. 1, a tak˝e sposób powiadamiania urz´dów
gmin o obj´tych spisem wyborców osobach stale zamieszka∏ych w kraju i sposób wydawania zaÊwiadczeƒ
o prawie do g∏osowania.
Art. 26. 1. Wyborcy przebywajàcy za granicà i posiadajàcy wa˝ne polskie paszporty wpisywani sà do
spisu wyborców sporzàdzanego przez w∏aÊciwego terytorialnie konsula.
2. Wpisu dokonuje si´ na podstawie osobistego
zg∏oszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. Zg∏oszenie powinno
zawieraç nazwisko i imiona, imi´ ojca, dat´ urodzenia
oraz miejsce pobytu wyborcy, numer wa˝nego polskiego paszportu, a tak˝e miejsce i dat´ jego wydania.
Zg∏oszenia mo˝na dokonaç najpóêniej w 5 dniu przed
dniem wyborów.
3. Przepis art. 23 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do
wyborców przebywajàcych za granicà i posiadajàcych
wa˝ne polskie paszporty, z tym ˝e zaÊwiadczenie wydaje konsul, który sporzàdzi∏ spis wyborców.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych, po
porozumieniu z Paƒstwowà Komisjà Wyborczà, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób sporzàdzania i aktualizacji spisu wyborców, o którym mowa w ust. 1,
a tak˝e sposób powiadamiania urz´dów gmin o obj´tych spisem wyborców osobach stale zamieszka∏ych
w kraju i sposób wydawania zaÊwiadczeƒ o prawie do
g∏osowania.
Art. 27. 1. Spis wyborców jest udost´pniany, na pisemny wniosek, do wglàdu w urz´dzie gminy albo
w siedzibie organu, który spis sporzàdzi∏.
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2. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) albo organ, który sporzàdzi∏ spis wyborców, powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyj´ty, o sporzàdzeniu spisu oraz o miejscu i czasie jego udost´pniania.

ce oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Utworzenie tych obwodów nast´puje najpóêniej w 45
dniu przed dniem wyborów.

Art. 28. 1. Ka˝dy mo˝e wnieÊç odpowiednio do
wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) albo do organu, który sporzàdzi∏ spis wyborców, reklamacj´
w sprawie nieprawid∏owoÊci sporzàdzenia spisu.

Art. 31. 1. Tworzy si´ obwody g∏osowania dla obywateli polskich przebywajàcych za granicà.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 15, z tym ˝e terminy rozpatrzenia reklamacji i wniesienia skargi do sàdu rejonowego wynoszà 2 dni.
3. Reklamacje w sprawach spisu wyborców dotyczàcego osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 i art. 26
ust. 1, rozpatrujà odpowiednio kapitan statku albo
konsul. Od decyzji podj´tych w tych sprawach nie
przys∏uguje Êrodek prawny.
Rozdzia∏ 6
Obwody g∏osowania
Art. 29. 1. G∏osowanie w wyborach przeprowadza
si´ w sta∏ych obwodach g∏osowania utworzonych na
obszarze gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z póên. zm.12)), z uwzgl´dnieniem
przepisów art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 i 4.
2. Zmian w podziale na obwody g∏osowania, je˝eli koniecznoÊç taka wynika ze zmian granic gminy lub
zmiany liczby mieszkaƒców na obszarze danego obwodu w gminie, dokonuje si´ na zasadach i w trybie
ustawy, o której mowa w ust. 1, najpóêniej w 45 dniu
przed dniem wyborów.
Art. 30. 1. Tworzy si´ obwody g∏osowania w szpitalach i w zak∏adach pomocy spo∏ecznej, je˝eli w dniu
wyborów b´dzie w nich przebywaç co najmniej 50 wyborców, a gdy liczba wyborców by∏aby mniejsza,
wówczas mo˝na utworzyç obwód g∏osowania po zasi´gni´ciu opinii kierownika szpitala lub zak∏adu pomocy spo∏ecznej.
2. Tworzy si´ obwody g∏osowania dla wyborców
przebywajàcych w zak∏adach karnych i aresztach Êledczych oraz w oddzia∏ach zewn´trznych tych zak∏adów
i aresztów. Nieutworzenie takiego obwodu jest mo˝liwe wy∏àcznie w uzasadnionych wypadkach na wniosek dyrektora zak∏adu karnego lub aresztu.
3. Rada gminy na wniosek wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta) tworzy obwody g∏osowania,
o których mowa w ust. 1 i 2, ustala ich numery, grani———————
12)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz
z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.

4. (uchylony).4)

2. Obwody g∏osowania, o których mowa w ust. 1,
tworzy, w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy
do spraw zagranicznych, po porozumieniu z Paƒstwowà Komisjà Wyborczà, wyznaczajàc siedziby obwodowych komisji wyborczych.
3. Obwody g∏osowania, o których mowa w ust. 1,
wchodzà w sk∏ad okr´gu wyborczego w∏aÊciwego dla
gminy Warszawa-Centrum13).
4. Tworzy si´ obwody g∏osowania dla wyborców
przebywajàcych na polskich statkach morskich, które
znajdujà si´ w podró˝y w okresie obejmujàcym dzieƒ
wyborów, je˝eli przebywa na nich co najmniej 15 wyborców i je˝eli istnieje mo˝liwoÊç przekazania w∏aÊciwej okr´gowej komisji wyborczej wyników g∏osowania niezw∏ocznie po jego zakoƒczeniu.
5. W rozumieniu niniejszej ustawy polskim statkiem morskim jest statek b´dàcy w ca∏oÊci w∏asnoÊcià
polskiego armatora majàcego siedzib´ w kraju, podnoszàcy polskà bander´ i dowodzony przez polskiego
kapitana.
6. Obwody g∏osowania, o których mowa w ust. 4,
tworzy, w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki morskiej, po porozumieniu
z Paƒstwowà Komisjà Wyborczà, na wniosek armatora
zg∏oszony najpóêniej w 30 dniu przed dniem wyborów.
7. Obwody g∏osowania, o których mowa w ust. 4,
wchodzà w sk∏ad okr´gu wyborczego w∏aÊciwego dla
siedziby armatora.
Art. 32. 1. Informacje o numerach i granicach obwodów g∏osowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, o których mowa w art. 29, art. 30 ust. 1 i 2
oraz art. 53 ust. 1, podaje do wiadomoÊci publicznej
przez rozplakatowanie wójt lub burmistrz (prezydent
miasta) najpóêniej 30 dnia przed dniem wyborów.
2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do obwodów g∏osowania utworzonych za granicà cià˝y na konsulach. Wykonanie tego obowiàzku
powinno nastàpiç najpóêniej w 21 dniu przed dniem
wyborów.
3. O utworzeniu obwodu g∏osowania na statku kapitan statku zawiadamia wyborców.
———————
13)

Obecnie: na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto∏ecznego Warszawy (Dz. U.
Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 249,
poz. 1826 i 1828), która wesz∏a w ˝ycie w dniu wyborów
do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego przypadajàcych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 paêdziernika
1998 r., zgodnie z art. 33 i 28 tej ustawy, miasto sto∏eczne
Warszawa jest gminà majàcà status miasta na prawach
powiatu.
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wanie wyp∏aca Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
a post´powanie powypadkowe prowadzi dyrektor
w∏aÊciwej miejscowo delegatury Krajowego Biura
Wyborczego.

Art. 33. Wybory przeprowadzajà:
1) Paƒstwowa Komisja Wyborcza;
2) okr´gowe komisje wyborcze;
3) obwodowe komisje wyborcze.
Art. 34. 1. Mo˝na byç cz∏onkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogà byç cz∏onkami komisji kandydaci na pos∏ów i kandydaci na senatorów, pe∏nomocnicy wyborczy i pe∏nomocnicy finansowi komitetów
wyborczych oraz m´˝owie zaufania.
2. Cz∏onkowie komisji tracà cz∏onkostwo w komisji
z dniem podpisania zgody na kandydowanie na pos∏a
lub kandydowanie na senatora bàdê obj´cia funkcji
pe∏nomocnika lub m´˝a zaufania, o których mowa
w ust. 1.
3. Cz∏onkowie komisji nie mogà prowadziç kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów na
pos∏ów lub kandydatów na senatorów oraz list kandydatów.
Art. 35. 1. Cz∏onkom komisji wyborczych przys∏ugujà:
1) diety oraz zwrot kosztów podró˝y i noclegów;
2) zrycza∏towane diety za czas zwiàzany z przeprowadzeniem g∏osowania oraz ustaleniem wyników
g∏osowania.
2.14) Cz∏onkom Paƒstwowej Komisji Wyborczej,
a tak˝e przewodniczàcym okr´gowych komisji wyborczych, którzy pe∏nià funkcje z urz´du jako komisarze
wyborczy, nie przys∏ugujà zrycza∏towane diety, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Cz∏onkowi obwodowej komisji wyborczej,
w zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ, przys∏uguje
do 5 dni zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do
Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego oraz uprawnieƒ ze stosunku pracy, z wyjàtkiem prawa do wynagrodzenia.
4. Osoby wchodzàce w sk∏ad komisji wyborczych
korzystajà z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponoszà odpowiedzialnoÊç
jak funkcjonariusze publiczni.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej, po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji
Wyborczej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç oraz szczegó∏owe zasady, na których przys∏ugujà
diety, zrycza∏towane diety, o których mowa w ust. 1,
oraz zwrot kosztów podró˝y i noclegów, a tak˝e tryb
udzielania dni wolnych od pracy, o których mowa
w ust. 3.
Paƒstwowa Komisja Wyborcza
Art. 36. 1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza jest sta∏ym najwy˝szym organem wyborczym w∏aÊciwym
w sprawach przeprowadzania wyborów.
2. W sk∏ad Paƒstwowej Komisji Wyborczej wchodzi:
1) 3 s´dziów Trybuna∏u Konstytucyjnego wskazanych przez Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego;
2) 3 s´dziów Sàdu Najwy˝szego wskazanych przez
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego;
3) 3 s´dziów Naczelnego Sàdu Administracyjnego
wskazanych przez Prezesa Naczelnego Sàdu Administracyjnego.
3. S´dziów, o których mowa w ust. 2, powo∏uje
w sk∏ad Paƒstwowej Komisji Wyborczej Prezydent
Rzeczypospolitej, w drodze postanowienia.
4. W sk∏ad Paƒstwowej Komisji Wyborczej mo˝e
wchodziç lub zostaç powo∏any tak˝e s´dzia w stanie
spoczynku.
5. Paƒstwowa Komisja Wyborcza wybiera ze swego sk∏adu przewodniczàcego i dwóch zast´pców przewodniczàcego.
6. Funkcj´ sekretarza Paƒstwowej Komisji Wyborczej pe∏ni Kierownik Krajowego Biura Wyborczego,
który uczestniczy w jej posiedzeniach z g∏osem doradczym.
7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 3, podaje si´ do wiadomoÊci publicznej oraz og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.
Art. 37. 1. WygaÊni´cie cz∏onkostwa w Paƒstwowej Komisji Wyborczej nast´puje wskutek:
1) zrzeczenia si´ cz∏onkostwa;

5. Osobom wchodzàcym w sk∏ad komisji wyborczych, które uleg∏y wypadkowi w czasie wykonywania
zadaƒ tych komisji albo w drodze do miejsca lub
z miejsca ich wykonywania, przys∏uguje odszkodowanie w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych dla pracowników w przepisach o Êwiadczeniach z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Odszkodo———————
14)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 183 pkt 7 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.

2) podpisania zgody na kandydowanie na Prezydenta Rzeczypospolitej, pos∏a albo na senatora;
3) Êmierci cz∏onka Komisji;
4) ukoƒczenia 70 lat przez cz∏onka Komisji b´dàcego
s´dzià w stanie spoczynku;
5) odwo∏ania przez Prezydenta Rzeczypospolitej na
wniosek prezesa, który wskaza∏ s´dziego jako
cz∏onka Komisji.
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2. Uzupe∏nienie sk∏adu Paƒstwowej Komisji Wyborczej nast´puje w trybie i na zasadach okreÊlonych
w przepisach o jej powo∏aniu. Przepis art. 36 ust. 7 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 38. 1. Cz∏onkowie Paƒstwowej Komisji Wyborczej pe∏nià swoje funkcje w Komisji niezale˝nie od
swoich obowiàzków s∏u˝bowych w ramach pe∏nionej
funkcji s´dziego.
2. Osobom wchodzàcym w sk∏ad Paƒstwowej Komisji Wyborczej przys∏uguje wynagrodzenie miesi´czne ustalane na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujàcych
kierownicze stanowiska paƒstwowe, z zastosowaniem
mno˝ników:
1) dla przewodniczàcego

— 3,5;

2) dla zast´pcy przewodniczàcego — 3,2;
3) dla cz∏onków Komisji

— 3,0.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, przys∏uguje niezale˝nie od uposa˝enia wyp∏acanego z tytu∏u pe∏nionej funkcji s´dziego albo uposa˝enia przys∏ugujàcego s´dziemu w stanie spoczynku.
Art. 39. 1. Do zadaƒ Paƒstwowej Komisji Wyborczej nale˝y:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa
wyborczego;
2) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporzàdzaniem spisów wyborców;
3) powo∏ywanie okr´gowych komisji wyborczych
oraz rozwiàzywanie okr´gowych i obwodowych
komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadaƒ;
4) rozpatrywanie skarg na dzia∏alnoÊç okr´gowych
komisji wyborczych;
5) ustalanie wzorów urz´dowych formularzy oraz
druków wyborczych, a tak˝e wzorów piecz´ci
okr´gowych i obwodowych komisji wyborczych;
6) ustalanie i og∏aszanie wyników g∏osowania i wyników wyborów w zakresie okreÊlonym przepisami
szczególnymi ustawy;
7) przedstawianie po ka˝dych wyborach do Sejmu
i do Senatu Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marsza∏kowi Sejmu i Marsza∏kowi Senatu informacji
o realizacji przepisów ustawy i ewentualnych propozycji ich zmian;
8) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w ustawach.
2. Paƒstwowa Komisja Wyborcza ustala swój regulamin oraz regulaminy okr´gowych i obwodowych komisji wyborczych, okreÊlajàc w nich w szczególnoÊci:
1) zasady i tryb pracy;
2) sposób wykonywania zadaƒ;
3) sposób sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego.
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Art. 40. 1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza wydaje
wytyczne wià˝àce komisje wyborcze ni˝szego stopnia
oraz wyjaÊnienia dla organów administracji rzàdowej
i organów jednostek samorzàdu terytorialnego, a tak˝e podleg∏ych im jednostek organizacyjnych wykonujàcych zadania zwiàzane z przeprowadzeniem wyborów, jak i dla komitetów wyborczych oraz nadawców
radiowych i telewizyjnych.
2. Paƒstwowa Komisja Wyborcza uchyla uchwa∏y
okr´gowych komisji wyborczych podj´te z naruszeniem prawa lub niezgodne z jej wytycznymi i przekazuje spraw´ w∏aÊciwej komisji do ponownego rozpoznania bàdê podejmuje rozstrzygni´cie w sprawie.
3. Paƒstwowa Komisja Wyborcza mo˝e utworzyç
na czas wyborów swojà inspekcj´ i okreÊliç jej zadania
lub powierzyç wykonywanie jej zadaƒ inspekcji okr´gowej komisji wyborczej. Do osób powo∏anych
w sk∏ad inspekcji stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 35 ust. 1 i 3—5. Rozporzàdzenie, o którym mowa
w art. 35 ust. 6, okreÊli równie˝ wysokoÊç oraz szczegó∏owe zasady, na których przys∏ugujà diety, zrycza∏towane diety oraz zwrot kosztów podró˝y i noclegów,
a tak˝e tryb udzielania dni wolnych od pracy osobom
powo∏anym w sk∏ad inspekcji.
4. Paƒstwowa Komisja Wyborcza podejmuje
uchwa∏y w zakresie swoich ustawowych uprawnieƒ.
Art. 41. 1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza okreÊla
zasady i sposób wykorzystywania elektronicznego
systemu przesy∏ania i przetwarzania danych o wynikach g∏osowania i wynikach wyborów.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, na wniosek Paƒstwowej Komisji Wyborczej, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, zasady i warunki wykorzystywania dla
celów wyborczych urzàdzeƒ i systemów telekomunikacyjnych, a tak˝e sieci telekomunikacyjnej u˝ytku
publicznego.
Art. 42. Paƒstwowa Komisja Wyborcza publikuje
opracowanie statystyczne zawierajàce szczegó∏owe informacje o wynikach g∏osowania i wyborów do Sejmu
i do Senatu oraz udost´pnia wyniki g∏osowania i wyborów w postaci elektronicznej po kosztach w∏asnych.
Art. 43. Paƒstwowa Komisja Wyborcza jest uprawniona do u˝ywania piecz´ci urz´dowej w rozumieniu
przepisów o piecz´ciach paƒstwowych. Ârednica piecz´ci wynosi 35 mm.
Art. 43a.15) 1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza wykonuje czynnoÊci wynikajàce ze sprawowanego nadzoru nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru
wyborców oraz sporzàdzaniem spisów wyborców,
a w szczególnoÊci:
1) kontroluje prawid∏owoÊç prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców oraz sporzàdzania spisów wyborców;
———————
15)

Dodany przez art. 95 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 11.
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2) bada zgodnoÊç danych rejestru wyborców i spisów wyborców z danymi ewidencji ludnoÊci i aktów stanu cywilnego w gminie;
3) wyst´puje z urz´du do w∏aÊciwych organów o wykreÊlenie z rejestru wyborców lub spisu wyborców
osób, które zosta∏y wpisane do rejestru lub spisu
z naruszeniem przepisów prawa;
4) gromadzi i podaje do publicznej wiadomoÊci, nie
rzadziej ni˝ raz na kwarta∏, informacj´ o liczbie wyborców obj´tych rejestrem wyborców w gminach;
5) podaje do publicznej wiadomoÊci, wed∏ug gmin,
informacj´ o liczbie wyborców wpisanych do spisów wyborców wed∏ug stanu na dzieƒ ich sporzàdzenia dla danych wyborów.
2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, Paƒstwowa
Komisja Wyborcza wykonuje przy pomocy Krajowego
Biura Wyborczego. Szczegó∏owy sposób wykonywania tych czynnoÊci, w celu zapewnienia w∏aÊciwego
ich wykonania, okreÊla regulamin Paƒstwowej Komisji Wyborczej.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej okreÊli, na wniosek Paƒstwowej Komisji
Wyborczej, w drodze rozporzàdzenia, obowiàzki organów prowadzàcych sprawy ewidencji ludnoÊci w zapewnieniu Paƒstwowej Komisji Wyborczej wykonania
jej zadaƒ zwiàzanych z nadzorem nad prowadzeniem
i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporzàdzaniem spisów wyborców, w tym tryb udost´pniania dokumentów oraz przekazywania informacji o liczbie
mieszkaƒców uj´tych w ewidencji ludnoÊci i liczbie
wyborców wpisanych do rejestru wyborców i spisów
wyborców oraz zasady i formy wspó∏dzia∏ania organów administracji rzàdowej z Krajowym Biurem Wyborczym w tym zakresie.
Okr´gowa komisja wyborcza
Art. 44. 1.16) W sk∏ad okr´gowej komisji wyborczej
wchodzi od 7 do 11 s´dziów, w tym z urz´du, jako jej
przewodniczàcy, komisarz wyborczy powo∏any na
podstawie odr´bnych przepisów. W sk∏ad komisji mo˝e tak˝e byç powo∏any s´dzia w stanie spoczynku, który nie ukoƒczy∏ 70 lat.
2. S´dziów do sk∏adu komisji zg∏asza Minister
SprawiedliwoÊci, w liczbie uzgodnionej z Paƒstwowà
Komisjà Wyborczà, najpóêniej w 52 dniu przed dniem
wyborów.
3. Paƒstwowa Komisja Wyborcza powo∏uje okr´gowe komisje wyborcze najpóêniej w 48 dniu przed
dniem wyborów.
4.17) W razie braku mo˝liwoÊci pe∏nienia funkcji
przewodniczàcego komisji przez komisarza wyborcze———————
16)
17)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 183 pkt 8 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 183 pkt 8 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
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go komisja wybiera przewodniczàcego ze swojego
grona. W takim wypadku Minister SprawiedliwoÊci
zg∏asza do sk∏adu komisji jednego s´dziego wi´cej,
ani˝eli wynika∏oby to z uzgodnieƒ, o których mowa
w ust. 2.
5. Pierwsze posiedzenie komisji organizuje, z upowa˝nienia Paƒstwowej Komisji Wyborczej, dyrektor
w∏aÊciwej miejscowo delegatury Krajowego Biura
Wyborczego.
6. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera
spoÊród siebie dwóch zast´pców przewodniczàcego
komisji. Funkcj´ sekretarza okr´gowej komisji wyborczej pe∏ni dyrektor w∏aÊciwej miejscowo delegatury
Krajowego Biura Wyborczego albo osoba przez niego
wskazana. Sekretarz uczestniczy w pracach komisji
z g∏osem doradczym.
7. Sk∏ad komisji podaje si´ niezw∏ocznie do wiadomoÊci publicznej w sposób zwyczajowo przyj´ty.
8. Obs∏ug´ i warunki techniczno-administracyjne
pracy okr´gowej komisji wyborczej zapewnia Krajowe
Biuro Wyborcze.
Art. 45. 1. WygaÊni´cie cz∏onkostwa w okr´gowej
komisji wyborczej nast´puje wskutek:
1) zrzeczenia si´ cz∏onkostwa;
2) wystàpienia przyczyn, o których mowa w art. 34
ust. 2;
3) Êmierci cz∏onka komisji;
4) odwo∏ania cz∏onka komisji przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà na wniosek Ministra SprawiedliwoÊci, który zg∏osi∏ s´dziego.
2. Uzupe∏nienie sk∏adu komisji nast´puje w trybie
i na zasadach okreÊlonych w przepisach o jej powo∏aniu. Przepis art. 44 ust. 7 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 46. 1. Do zadaƒ okr´gowej komisji wyborczej
nale˝y:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa
wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze;
2) rejestrowanie okr´gowych list kandydatów na pos∏ów oraz kandydatów na senatorów;
3) ustalanie i og∏aszanie wyników g∏osowania i wyników wyborów w okr´gu wyborczym w zakresie
okreÊlonym przepisami szczególnymi ustawy;
4) rozpatrywanie skarg na dzia∏alnoÊç obwodowych
komisji wyborczych;
5) zapewnienie wykonania zadaƒ wyborczych we
wspó∏dzia∏aniu z wojewodà i organami jednostek
samorzàdu terytorialnego;
6) wykonywanie innych zadaƒ przewidzianych ustawà lub zleconych przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà.
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2. Okr´gowa komisja wyborcza podejmuje uchwa∏y w zakresie swoich ustawowych uprawnieƒ.
Art. 47. 1. Okr´gowa komisja wyborcza mo˝e powo∏aç, w trybie i na zasadach okreÊlonych przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà, pe∏nomocników do wype∏niania zadaƒ, o których mowa w art. 74 ust. 2.
2. Okr´gowa komisja wyborcza mo˝e utworzyç na
czas wyborów swojà inspekcj´ i okreÊliç jej zadania.
Do osób powo∏anych w sk∏ad inspekcji stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 35 ust. 1 i 3—5. Rozporzàdzenie, o którym mowa w art. 35 ust. 6, okreÊli równie˝
wysokoÊç oraz szczegó∏owe zasady, na których przys∏ugujà diety, zrycza∏towane diety oraz zwrot kosztów
podró˝y i noclegów, a tak˝e tryb udzielania dni wolnych od pracy osobom powo∏anym w sk∏ad inspekcji.

Poz. 1360

6. Je˝eli liczba kandydatów zg∏oszonych w trybie,
o którym mowa w ust. 4, jest mniejsza ni˝ 6, uzupe∏nienia sk∏adu komisji do jej minimalnego sk∏adu,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dokonuje wójt lub burmistrz (prezydent miasta)18) spoÊród osób uj´tych
w sta∏ym rejestrze wyborców tej gminy.
7. Pierwsze posiedzenie komisji organizuje wójt
lub burmistrz (prezydent miasta).
8. Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spoÊród siebie przewodniczàcego
i jego zast´pc´. Sk∏ad komisji podaje si´ do wiadomoÊci publicznej w sposób zwyczajowo przyj´ty.
9. (uchylony).19)
10. (uchylony).19)

Obwodowa komisja wyborcza
Art. 48. 1. Obwodowà komisj´ wyborczà powo∏uje
spoÊród wyborców, z zastrze˝eniem przepisów art. 49,
najpóêniej w 21 dniu przed dniem wyborów wójt lub
burmistrz (prezydent miasta)18).
2. W sk∏ad komisji powo∏uje si´:
1) od 6 do 10 osób spoÊród kandydatów zg∏oszonych
przez pe∏nomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upowa˝nione przez nich osoby;
2) jednà osob´ wskazanà przez wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta):
a) dla obwodów g∏osowania, o których mowa
w art. 29, spoÊród pracowników samorzàdowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych,

11. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej, na wniosek Paƒstwowej Komisji Wyborczej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób zg∏aszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, wzór zg∏oszenia oraz szczegó∏owe zasady powo∏ywania obwodowych komisji wyborczych, w tym
tryb przeprowadzania losowania.
Art. 49. 1. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach g∏osowania utworzonych na polskich statkach
morskich i za granicà powo∏ujà spoÊród wyborców odpowiednio kapitanowie tych statków oraz konsulowie.
Przepis art. 48 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz ust. 4—919)
stosuje si´ odpowiednio.

b) dla obwodów w szpitalach i zak∏adach pomocy
spo∏ecznej spoÊród pracowników tych szpitali
lub zak∏adów,

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych,
ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, na wniosek Paƒstwowej Komisji Wyborczej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i termin powo∏ywania komisji, o których mowa w ust. 1.

c) dla obwodów w zak∏adach karnych lub aresztach Êledczych spoÊród pracowników tych zak∏adów lub aresztów.

Art. 50. 1. WygaÊni´cie cz∏onkostwa w obwodowej
komisji wyborczej nast´puje wskutek:

3. Kandydatami, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
mogà byç tylko osoby uj´te w sta∏ym rejestrze wyborców danej gminy.

1) zrzeczenia si´ cz∏onkostwa;

4. Pe∏nomocnik wyborczy komitetu wyborczego
lub upowa˝niona przez niego osoba mogà zg∏osiç do
ka˝dej komisji tylko po jednym kandydacie, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1. Zg∏oszenia dokonuje si´ najpóêniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

3) wystàpienia przyczyn, o których mowa w art. 34
ust. 2;

5. W wypadku zg∏oszenia wi´cej ni˝ 10 kandydatów sk∏ad osobowy komisji ustala si´ w drodze
publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)18).
———————
18)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 90 pkt 1 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który wszed∏ w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 paêdziernika 1998 r.

2) odwo∏ania z przyczyn, o których mowa w ust. 2;

4) Êmierci cz∏onka komisji;
5) utraty prawa wybierania lub niespe∏niania warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 3.
2. Cz∏onek obwodowej komisji wyborczej mo˝e
byç odwo∏any ze sk∏adu komisji w razie nieobecnoÊci
na pierwszym posiedzeniu i niewyjaÊnienia w terminie 2 dni przyczyny nieobecnoÊci.
3. Uzupe∏nienie sk∏adu komisji nast´puje w trybie
i na zasadach okreÊlonych w przepisach o jej powo∏aniu.
———————
19)

Przez art. 183 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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Art. 51. Do zadaƒ obwodowej komisji wyborczej
nale˝y:

Poz. 1360

Krajowe Biuro Wyborcze

1) przeprowadzenie g∏osowania w obwodzie;

Art. 54. 1. Krajowe Biuro Wyborcze jest organem
wykonawczym Paƒstwowej Komisji Wyborczej.

2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem
przepisów prawa wyborczego w miejscu i w czasie
g∏osowania;

2. Krajowe Biuro Wyborcze realizuje zadania wynikajàce z niniejszej ustawy oraz innych ustaw.

3) ustalenie wyników g∏osowania w obwodzie i przekazanie ich w∏aÊciwej okr´gowej komisji wyborczej.
Art. 52. 1. Obs∏ug´ administracyjnà i warunki techniczno-materialne pracy obwodowej komisji wyborczej oraz wykonanie zadaƒ zwiàzanych z organizacjà
i przeprowadzaniem wyborów na obszarze gminy zapewnia wójt lub burmistrz (prezydent miasta) jako zadanie zlecone gminie.
2. Jednostki organizacyjne sprawujàce trwa∏y zarzàd nieruchomoÊci paƒstwowych i komunalnych sà
obowiàzane udost´pniç bezp∏atnie pomieszczenia
wskazane przez:
1) dyrektora w∏aÊciwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego — z przeznaczeniem na
siedziby okr´gowych komisji wyborczych;
2) wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) — z przeznaczeniem na siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Pomieszczenia przeznaczone na siedziby okr´gowych
i obwodowych komisji wyborczych powinny byç ∏atwo dost´pne dla osób niepe∏nosprawnych.
3. Na siedziby komisji wyborczych mo˝na równie˝
wyznaczyç pomieszczenia innych podmiotów ni˝ wymienione w ust. 2, po uprzednim porozumieniu z zarzàdzajàcymi tymi pomieszczeniami.
4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
kapitanów polskich statków morskich oraz konsulów.
Art. 53. 1. Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych zapewnia wójt lub burmistrz (prezydent
miasta).
2. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej, po porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw polityki spo∏ecznej oraz z Paƒstwowà Komisjà Wyborczà, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) warunki techniczne, jakim powinien odpowiadaç
lokal obwodowej komisji wyborczej, tak aby zosta∏
dostosowany do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych;
2) liczb´ lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych, uwzgl´dniajàc proporcje mi´dzy ogólnà liczbà mieszkaƒców danej gminy a liczbà osób
niepe∏nosprawnych zamieszkujàcych t´ gmin´,
z tym ˝e w ka˝dej gminie powinien byç co najmniej
jeden lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb osób niepe∏nosprawnych.

3. Do zadaƒ Krajowego Biura Wyborczego nale˝y
zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, zwiàzanych z organizacjà i przeprowadzaniem wyborów i referendów
w zakresie okreÊlonym niniejszà ustawà oraz innymi
ustawami.
4. Krajowe Biuro Wyborcze zapewnia obs∏ug´
Paƒstwowej Komisji Wyborczej oraz innych organów
wyborczych w zakresie okreÊlonym niniejszà ustawà
oraz innymi ustawami.
Art. 55. 1. Pracà Krajowego Biura Wyborczego kieruje Kierownik Krajowego Biura Wyborczego.
2. Jednostkami organizacyjnymi Krajowego Biura
Wyborczego sà:
1) zespo∏y;
2) delegatury.
3. Organizacj´ Krajowego Biura Wyborczego oraz
zakres dzia∏ania i w∏aÊciwoÊç terytorialnà jednostek
organizacyjnych Krajowego Biura Wyborczego okreÊli
statut nadany przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà na
wniosek Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.
Statut Krajowego Biura Wyborczego og∏asza si´
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
4. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego na
podstawie statutu okreÊli, w drodze zarzàdzenia,
szczegó∏owà organizacj´ wewn´trznà jednostek organizacyjnych Krajowego Biura Wyborczego oraz ich
w∏aÊciwoÊç rzeczowà.
Art. 56. 1. Krajowe Biuro Wyborcze wspó∏dzia∏a
z w∏aÊciwymi ministrami, kierownikami urz´dów centralnych, wojewodami oraz jednostkami samorzàdu terytorialnego w celu realizacji zadaƒ zwiàzanych z organizacjà i przeprowadzaniem wyborów oraz referendów.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej, po porozumieniu z Kierownikiem Krajowego Biura Wyborczego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zasady wspó∏dzia∏ania terenowych organów administracji rzàdowej z Krajowym Biurem Wyborczym
w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
3. Do zasad wspó∏dzia∏ania organów jednostek samorzàdu terytorialnego z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy — Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Art. 57. 1. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego
jest powo∏ywany i odwo∏ywany przez Marsza∏ka Sejmu na wniosek Paƒstwowej Komisji Wyborczej.

Dziennik Ustaw Nr 190

— 13347 —

2. Do Kierownika Krajowego Biura Wyborczego
stosuje si´ przepisy dotyczàce osób powo∏ywanych
na kierownicze stanowiska paƒstwowe.
3. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego dysponuje wyodr´bnionymi w bud˝ecie paƒstwa w cz´Êci
dotyczàcej Krajowego Biura Wyborczego Êrodkami
finansowymi.
4. Ze Êrodków finansowych, o których mowa
w ust. 3, sà pokrywane wydatki zwiàzane z bie˝àcà
dzia∏alnoÊcià Paƒstwowej Komisji Wyborczej i innych
sta∏ych organów wyborczych oraz Krajowego Biura
Wyborczego, a tak˝e dotacje na sta∏e zadania zwiàzane z organizacjà i przeprowadzaniem wyborów oraz
referendów, zlecone jednostkom samorzàdu terytorialnego.
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odbywa si´ mi´dzy godzinà 600 a 2000 czasu miejscowego. Je˝eli g∏osowanie mia∏oby byç zakoƒczone
w dniu nast´pnym po dniu g∏osowania w kraju, g∏osowanie przeprowadza si´ w dniu poprzedzajàcym.
3. G∏osowanie w obwodach g∏osowania utworzonych w szpitalach i zak∏adach pomocy spo∏ecznej mo˝e si´ rozpoczàç póêniej ni˝ o godzinie okreÊlonej
w ust. 1. W wypadku oddania g∏osu przez wszystkich
wyborców g∏osowanie mo˝e zakoƒczyç si´ wczeÊniej
ni˝ o godzinie okreÊlonej w ust. 1. Skrócenie czasu
g∏osowania zarzàdza obwodowa komisja wyborcza,
po porozumieniu z kierownikiem szpitala lub zak∏adu
pomocy spo∏ecznej, powiadamiajàc o tym wyborców,
wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) oraz w∏aÊciwà okr´gowà komisj´ wyborczà.

5. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego dysponuje, w zakresie okreÊlonym ustawami, Êrodkami
finansowymi rezerwy celowej bud˝etu paƒstwa przeznaczonej na wydatki zwiàzane z organizacjà i przeprowadzaniem wyborów oraz referendów.

Art. 60. 1. G∏osowanie odbywa si´ przy pomocy
urz´dowych kart do g∏osowania.

6. Dotacje dla jednostek samorzàdu terytorialnego
na wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z organizacjà i przeprowadzaniem wyborów oraz referendów przekazywane sà tym jednostkom przez Kierownika Krajowego
Biura Wyborczego lub dzia∏ajàcych z jego upowa˝nienia dyrektorów jednostek organizacyjnych Biura.

Art. 61. 1. Przed rozpocz´ciem g∏osowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest
pusta, po czym zamyka si´ urn´ wyborczà i opiecz´towuje jà piecz´cià komisji oraz sprawdza, czy na miejscu znajduje si´ spis wyborców i potrzebna liczba kart
do g∏osowania w∏aÊciwych dla przeprowadzanych wyborów, jak równie˝ czy w lokalu wyborczym znajduje
si´ odpowiednia liczba ∏atwo dost´pnych miejsc zapewniajàcych tajnoÊç g∏osowania.

Art. 58. 1. Do pracowników Krajowego Biura Wyborczego stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póên. zm.20)).
2. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego jest
kierownikiem urz´du w rozumieniu przepisów ustawy,
o której mowa w ust. 1, i wykonuje zadania w nich
okreÊlone, a w szczególnoÊci ustala, w drodze zarzàdzenia, rodzaje stanowisk oraz zasady wynagradzania
pracowników i rozk∏ad czasu pracy.
3. Kierownik i pracownicy Krajowego Biura Wyborczego nie mogà nale˝eç do partii politycznych ani
prowadziç dzia∏alnoÊci politycznej.
Rozdzia∏ 8

2. TreÊç karty do g∏osowania okreÊlajà przepisy
szczególne ustawy.

2. Od chwili opiecz´towania do koƒca g∏osowania
urny wyborczej nie wolno otwieraç.
3. Od chwili rozpocz´cia g∏osowania a˝ do jego zakoƒczenia w lokalu wyborczym muszà byç równoczeÊnie obecne co najmniej 3 osoby wchodzàce w sk∏ad
obwodowej komisji wyborczej, przy czym jednà z nich
powinien byç przewodniczàcy komisji lub jego zast´pca.
4. W dniu g∏osowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynnoÊci obwodowej komisji wyborczej majà prawo byç obecni, na podstawie zaÊwiadczenia wydanego zgodnie z przepisami ustawy, m´˝owie zaufania.

Przebieg g∏osowania
Art. 59. 1. G∏osowanie odbywa si´ w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej „lokalem wyborczym”, w ciàgu jednego dnia, bez przerwy, mi´dzy
godzinà 600 a 2000.
2. G∏osowanie w obwodach g∏osowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz za granicà
———————
20)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.

Art. 62. 1. Obwodowa komisja wyborcza, po
uzgodnieniu z okr´gowà komisjà wyborczà, mo˝e zarzàdziç stosowanie w g∏osowaniu drugiej urny wyborczej.
2. Urna, o której mowa w ust. 1, jest urnà pomocniczà przeznaczonà wy∏àcznie do wrzucania kart do
g∏osowania przez wyborców w obwodach g∏osowania
w szpitalach i w zak∏adach pomocy spo∏ecznej.
3. W wypadku wyra˝enia przez wyborc´ woli skorzystania z urny pomocniczej wrzucenie do niej karty
do g∏osowania wymaga obecnoÊci przy tej czynnoÊci
co najmniej dwóch osób wchodzàcych w sk∏ad obwodowej komisji wyborczej, zg∏oszonych przez ró˝ne komitety wyborcze.
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4. Do post´powania z urnà pomocniczà i g∏osowania przy jej u˝yciu majà zastosowanie przepisy niniejszego rozdzia∏u.
Art. 63. Zabroniony jest wst´p do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.
Art. 64. 1. G∏osowania nie wolno przerywaç. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeƒ g∏osowanie by∏o przejÊciowo uniemo˝liwione, obwodowa komisja
wyborcza mo˝e zarzàdziç jego przerwanie, przed∏u˝enie albo odroczenie do dnia nast´pnego. Uchwa∏a
w tej sprawie powinna byç natychmiast podana do
wiadomoÊci publicznej, przekazana okr´gowej komisji
wyborczej, wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi
miasta) oraz przes∏ana Paƒstwowej Komisji Wyborczej za poÊrednictwem okr´gowej komisji.
2. W razie przerwania lub odroczenia g∏osowania
komisja zapiecz´towuje otwór urny wyborczej i oddaje urn´ wraz z zapiecz´towanym spisem wyborców na
przechowanie przewodniczàcemu komisji. Piecz´ç komisji oddaje si´ w takim wypadku na przechowanie
zast´pcy przewodniczàcego lub innemu cz∏onkowi komisji. Komisja ustala równie˝ liczb´ kart niewykorzystanych, umieszcza je w opiecz´towanym pakiecie
i oddaje na przechowanie przewodniczàcemu komisji.
Przed ponownym podj´ciem g∏osowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy piecz´cie na urnie i pakiecie z kartami sà nienaruszone.
Art. 65. 1. W lokalu wyborczym umieszcza si´ tylko urz´dowe obwieszczenia wyborcze.
2. W lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniajàcym tajnoÊç g∏osowania umieszcza si´ zwi´z∏à informacj´ Paƒstwowej Komisji Wyborczej o sposobie g∏osowania w wyborach.
Art. 66. 1. Przewodniczàcy obwodowej komisji wyborczej czuwa nad zapewnieniem tajnoÊci g∏osowania
oraz nad utrzymaniem porzàdku i spokoju w czasie
g∏osowania.
2. Przewodniczàcy obwodowej komisji wyborczej
ma prawo za˝àdaç opuszczenia lokalu wyborczego
przez osoby naruszajàce porzàdek i spokój.
3. Na ˝àdanie przewodniczàcego obwodowej komisji wyborczej komendant w∏aÊciwego miejscowo
komisariatu Policji obowiàzany jest zapewniç koniecznà pomoc.
4. W wypadku naruszenia porzàdku w lokalu wyborczym nie stosuje si´ przepisu art. 63.
Art. 67. 1. G∏osowaç mo˝e tylko wyborca wpisany
do spisu wyborców, a tak˝e wyborca dopisany do spisu zgodnie z przepisami ust. 2 i 3.
2. Obwodowa komisja wyborcza dopisuje w dniu
g∏osowania do spisu wyborców:
1) osob´ przedk∏adajàcà zaÊwiadczenie o prawie do
g∏osowania, za∏àczajàc zaÊwiadczenie do spisu;
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2) osob´ pomini´tà w spisie, je˝eli udokumentuje, i˝
stale zamieszkuje na terenie danego obwodu g∏osowania, a urzàd gminy potwierdzi, ˝e nie otrzyma∏ zawiadomienia o utracie przez nià prawa wybierania lub o obj´ciu spisem wyborców w innym
obwodzie;
3) osob´ skreÊlonà ze spisu dla danego obwodu g∏osowania w zwiàzku z umieszczeniem w spisie wyborców w szpitalu lub zak∏adzie pomocy spo∏ecznej, o którym mowa w art. 20 ust. 1, je˝eli udokumentuje, i˝ opuÊci∏a szpital lub zak∏ad pomocy
spo∏ecznej w przeddzieƒ wyborów;
4) obywatela polskiego stale zamieszkujàcego za
granicà, a g∏osujàcego w kraju na podstawie wa˝nego polskiego paszportu, je˝eli udokumentuje, i˝
stale zamieszkuje za granicà. W takim wypadku
komisja odnotowuje numer paszportu oraz miejsce i dat´ jego wydania w rubryce spisu „uwagi”
oraz umieszcza w paszporcie na ostatniej wolnej
stronie, przeznaczonej na adnotacje wizowe, odcisk swojej piecz´ci oraz wpisuje dat´ g∏osowania.
3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w wypadku przybycia wyborcy do szpitala lub zak∏adu pomocy
spo∏ecznej w przeddzieƒ wyborów.
Art. 68. 1. Przed przystàpieniem do g∏osowania
wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umo˝liwiajàcy stwierdzenie jego to˝samoÊci.
2. Po wykonaniu czynnoÊci, o której mowa w ust. 1,
wyborca otrzymuje od komisji kart´ do g∏osowania,
w∏aÊciwà dla przeprowadzanych wyborów, opatrzonà
jej piecz´cià. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do
g∏osowania w∏asnym podpisem w przeznaczonej na to
rubryce spisu wyborców.
3. Wyborca g∏osujàcy za granicà otrzymuje kart´
do g∏osowania wy∏àcznie po okazaniu obwodowej komisji wyborczej wa˝nego polskiego paszportu.
4. Po otrzymaniu karty do g∏osowania wyborca
udaje si´ do miejsca w lokalu wyborczym zapewniajàcego tajnoÊç g∏osowania.
5. Kart´ do g∏osowania wyborca wrzuca do urny
w taki sposób, aby strona zadrukowana by∏a niewidoczna.
Art. 69. Wyborcy niepe∏nosprawnemu, na jego
proÊb´, mo˝e pomagaç inna osoba, z wy∏àczeniem
cz∏onków komisji wyborczych i m´˝ów zaufania.
Rozdzia∏ 9
Ustalanie wyników g∏osowania w obwodzie
Art. 70. 1. Niezw∏ocznie po zakoƒczeniu g∏osowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki g∏osowania w obwodzie.
2. Obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki g∏osowania w obwodzie odpowiednio do przeprowadzanych wyborów.

Dziennik Ustaw Nr 190

— 13349 —

3. Warunki wa˝noÊci g∏osu okreÊlajà przepisy
szczególne ustawy.
Art. 71. 1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na
podstawie aktualnego spisu wyborców, liczb´ osób
uprawnionych do g∏osowania oraz liczb´ wyborców,
którym wydano karty do g∏osowania.
2. Komisja ustala liczb´ niewykorzystanych kart do
g∏osowania, a nast´pnie karty te umieszcza w zapiecz´towanych pakietach.
3. Przewodniczàcy komisji w obecnoÊci jej cz∏onków otwiera urn´ wyborczà, po czym komisja liczy
znajdujàce si´ w niej karty do g∏osowania.
4. Kart do g∏osowania przedartych ca∏kowicie na
dwie lub wi´cej cz´Êci nie bierze si´ pod uwag´ przy
obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
5. Je˝eli liczba kart do g∏osowania wyj´tych z urny
jest mniejsza lub wi´ksza od liczby kart wydanych, komisja podaje w protokole przypuszczalnà przyczyn´
tej niezgodnoÊci.
Art. 72. Karty do g∏osowania inne ni˝ urz´dowo
ustalone lub nieopatrzone piecz´cià obwodowej komisji wyborczej sà niewa˝ne.
Art. 73. 1. Obwodowa komisja wyborcza sporzàdza, w dwóch egzemplarzach, odr´bnie protokó∏ g∏osowania w obwodzie w wyborach do Sejmu i w wyborach do Senatu.
2. W protoko∏ach, o których mowa w ust. 1, wymienia si´ odpowiednio dane, o których mowa
w art. 71 ust. 1, oraz liczb´ g∏osów wa˝nych oddanych
na poszczególne listy kandydatów na pos∏ów i ka˝dego kandydata z tych list lub na poszczególnych kandydatów na senatorów.
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Art. 74. 1. Dane liczbowe z protoko∏u g∏osowania
w obwodzie, o których mowa w art. 73 ust. 2 i 3, obwodowa komisja wyborcza zamieszcza w zestawieniu
i niezw∏ocznie przekazuje pe∏nomocnikowi, o którym
mowa w art. 47 ust. 1, wyznaczonemu przez w∏aÊciwà
okr´gowà komisj´ wyborczà.
2. Pe∏nomocnik, o którym mowa w ust. 1, sprawdza pod wzgl´dem zgodnoÊci arytmetycznej poprawnoÊç ustalenia wyników g∏osowania w obwodzie i potwierdza obwodowej komisji wyborczej poprawnoÊç
ustalonych wyników bàdê wskazuje na niezgodnoÊç
arytmetycznà danych w protokole, którà obwodowa
komisja wyborcza obowiàzana jest wyjaÊniç i odpowiednio poprawiç oraz podaç do publicznej wiadomoÊci w trybie okreÊlonym w art. 75.
3. Wzór zestawienia, o którym mowa w ust. 1, tryb
przekazywania i przyjmowania oraz sposób post´powania z tym zestawieniem okreÊla Paƒstwowa Komisja Wyborcza.
Art. 75. Obwodowa komisja wyborcza podaje niezw∏ocznie do wiadomoÊci publicznej, poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu ∏atwo dost´pnym dla wyborców, wyniki g∏osowania z uwzgl´dnieniem odpowiednio danych, o których mowa w art. 162
ust. 1 i w art. 203 ust. 1.
Art. 76. 1. Przewodniczàcy obwodowej komisji wyborczej niezw∏ocznie przekazuje do w∏aÊciwej okr´gowej komisji wyborczej, w zapiecz´towanej kopercie,
jeden egzemplarz protoko∏u g∏osowania w obwodzie
wraz z wyjaÊnieniami komisji do zg∏oszonych zarzutów, o których mowa w art. 73 ust. 6 i 7. M´˝owie zaufania majà prawo uczestniczyç przy przekazywaniu
protoko∏u.

3. W protokole wymienia si´ ponadto liczb´ otrzymanych i niewykorzystanych kart do g∏osowania oraz
liczb´ kart niewa˝nych wyj´tych z urny.

2. Tryb przekazywania i przyjmowania protoko∏ów,
o których mowa w ust. 1, okreÊli Paƒstwowa Komisja
Wyborcza, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. W protokole podaje si´ czas rozpocz´cia i zakoƒczenia g∏osowania oraz omawia zarzàdzenia i inne
podj´te decyzje, jak równie˝ inne istotne okolicznoÊci
zwiàzane z przebiegiem g∏osowania.

3. Paƒstwowa Komisja Wyborcza mo˝e okreÊliç zasady i tryb wczeÊniejszego przekazywania danych
z zestawienia, o którym mowa w art. 74 ust. 1, oraz
z protoko∏u za poÊrednictwem sieci telekomunikacyjnej u˝ytku publicznego lub systemu elektronicznego
przesy∏ania danych.

5. Protokó∏ podpisujà i ka˝dà ze stron parafujà
wszystkie osoby wchodzàce w sk∏ad obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporzàdzaniu. Protokó∏ opatruje si´ piecz´cià komisji.
6. M´˝om zaufania przys∏uguje prawo wniesienia
do protoko∏u uwag, z wymienieniem konkretnych zarzutów. Adnotacj´ o wniesieniu uwag zamieszcza si´
w protokole.
7. Przepis ust. 6 stosuje si´ odpowiednio do cz∏onków obwodowej komisji wyborczej, z tym ˝e nie zwalnia ich to z obowiàzku podpisania protoko∏u g∏osowania w obwodzie.
8. Wzory protoko∏ów, o których mowa w ust. 1,
ustala Paƒstwowa Komisja Wyborcza.

4. Wyniki g∏osowania z obwodów utworzonych za
granicà sà przekazywane okr´gowej komisji wyborczej w∏aÊciwej dla gminy Warszawa-Centrum13), a wyniki g∏osowania z obwodów utworzonych na polskich
statkach morskich — okr´gowej komisji wyborczej
w∏aÊciwej dla siedziby armatora.
5. Zasady i tryb przekazywania okr´gowej komisji
wyborczej wyników g∏osowania i protoko∏ów g∏osowania z obwodów g∏osowania, o których mowa
w ust. 4, okreÊli Paƒstwowa Komisja Wyborcza po zasi´gni´ciu opinii odpowiednio ministra w∏aÊciwego
do spraw zagranicznych oraz ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki morskiej.
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Art. 77. Po wykonaniu czynnoÊci, o których mowa
w art. 76, przewodniczàcy obwodowej komisji wyborczej niezw∏ocznie, w sposób ustalony przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà, przekazuje w depozyt odpowiednio wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) albo konsulowi lub kapitanowi statku dokumenty
z g∏osowania oraz piecz´ç komisji.
Rozdzia∏ 10
Protesty wyborcze. Wa˝noÊç wyborów
Art. 78. 1. Przeciwko wa˝noÊci wyborów, wa˝noÊci
wyborów w okr´gu lub wyborowi pos∏a lub senatora
mo˝e byç wniesiony protest z powodu dopuszczenia
si´ przest´pstwa przeciwko wyborom lub naruszenia
przepisów niniejszej ustawy dotyczàcych g∏osowania,
ustalenia wyników g∏osowania lub wyników wyborów.
2. Je˝eli podstaw´ protestu stanowi zarzut pope∏nienia przest´pstwa przeciwko wyborom albo naruszenia przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà przepisów
niniejszej ustawy dotyczàcych ustalenia wyników g∏osowania i wyników wyborów, mo˝e go wnieÊç ka˝dy
wyborca.
3. Protest przeciwko wa˝noÊci wyborów w okr´gu
wyborczym lub przeciwko wyborowi pos∏a lub senatora mo˝e wnieÊç wyborca, którego nazwisko w dniu
wyborów by∏o umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów g∏osowania na obszarze danego
okr´gu wyborczego.
4. Prawo wniesienia protestu przys∏uguje równie˝
przewodniczàcemu w∏aÊciwej komisji wyborczej i pe∏nomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego.
5. W razie wniesienia protestu przeciwko wa˝noÊci
wyborów, wa˝noÊci wyborów w okr´gu lub wyborowi
pos∏a lub senatora, do czasu rozstrzygni´cia sprawy
w sposób okreÊlony w art. 82, do pos∏ów lub pos∏a,
senatorów lub senatora stosuje si´ przepisy o obowiàzkach i prawach pos∏ów i senatorów.
Art. 79. 1.21) Protest wnosi si´ na piÊmie do Sàdu
Najwy˝szego w terminie 7 dni od dnia og∏oszenia wyników wyborów przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie
w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Sàdu Najwy˝szego.
2. W odniesieniu do wyborcy przebywajàcego za
granicà lub na polskim statku morskim wymogi wymienione w ust. 1 uwa˝a si´ za spe∏nione, je˝eli protest
zosta∏ z∏o˝ony odpowiednio w∏aÊciwemu terytorialnie
konsulowi lub kapitanowi statku. Wyborca obowiàzany jest do∏àczyç do protestu zawiadomienie o ustanowieniu swojego pe∏nomocnika zamieszka∏ego w kraju
lub pe∏nomocnika do dor´czeƒ zamieszka∏ego w kraju,
pod rygorem pozostawienia protestu bez biegu.

3. Wnoszàcy protest powinien sformu∏owaç w nim
zarzuty oraz przedstawiç lub wskazaç dowody, na których opiera swoje zarzuty.
Art. 80. 1. Sàd Najwy˝szy rozpatruje protest
w sk∏adzie 3 s´dziów w post´powaniu nieprocesowym i wydaje, w formie postanowienia, opini´
w sprawie protestu.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna zawieraç ustalenia co do zasadnoÊci zarzutów protestu,
a w razie potwierdzenia zasadnoÊci zarzutów — ocen´, czy przest´pstwo przeciwko wyborom lub naruszenie przepisów niniejszej ustawy mia∏o wp∏yw na wynik wyborów.
3. Uczestnikami post´powania sà: wnoszàcy protest, przewodniczàcy w∏aÊciwej komisji wyborczej albo jego zast´pca i Prokurator Generalny.
Art. 81. 1. Sàd Najwy˝szy pozostawia bez dalszego
biegu protest wniesiony przez osob´ do tego nieuprawnionà, w myÊl art. 78 ust. 2—4, lub niespe∏niajàcy warunków okreÊlonych w art. 79. Niedopuszczalne
jest przywrócenie terminu do wniesienia protestu.
2. Sàd Najwy˝szy pozostawia bez dalszego biegu
protest dotyczàcy sprawy, co do której w niniejszej
ustawie przewiduje si´ mo˝liwoÊç wniesienia przed
dniem g∏osowania skargi lub odwo∏ania do sàdu lub
do Paƒstwowej Komisji Wyborczej.
3. Je˝eli w proteÊcie zarzucono pope∏nienie przest´pstwa przeciwko wyborom, Sàd Najwy˝szy niezw∏ocznie zawiadamia o tym Prokuratora Generalnego.
Art. 82. 1.22) Sàd Najwy˝szy w sk∏adzie ca∏ej Izby
Pracy, Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i Spraw Publicznych,
na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà oraz opinii
wydanych w wyniku rozpoznania protestów, rozstrzyga o wa˝noÊci wyborów oraz o wa˝noÊci wyboru pos∏a lub senatora, przeciwko któremu wniesiono protest. W post´powaniu stosuje si´ odpowiednio art. 18
i 19 ustawy z dnia 20 wrzeÊnia 1984 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 924, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387)23).
2. Rozstrzygni´cie, o którym mowa w ust. 1, Sàd
Najwy˝szy podejmuje, w formie uchwa∏y, nie póêniej
ni˝ w 90 dniu po dniu wyborów, na posiedzeniu
z udzia∏em Prokuratora Generalnego i Przewodniczàcego Paƒstwowej Komisji Wyborczej.
———————
22)

———————
21)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 85 ustawy z dnia
12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130,
poz. 1188), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 sierpnia
2003 r.

Poz. 1360

23)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 73 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
— Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´
— Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.
Utraci∏a moc, zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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3. Sàd Najwy˝szy, podejmujàc uchwa∏´ o niewa˝noÊci wyborów lub niewa˝noÊci wyboru pos∏a lub senatora, stwierdza wygaÊni´cie mandatów w zakresie
uniewa˝nienia oraz postanawia o przeprowadzeniu
wyborów ponownych lub o podj´ciu niektórych czynnoÊci wyborczych, wskazujàc czynnoÊç, od której nale˝y ponowiç post´powanie wyborcze.
4. Uchwa∏´ Sàdu Najwy˝szego przedstawia si´
niezw∏ocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej oraz odpowiednio Marsza∏kowi Sejmu albo Marsza∏kowi Senatu, a tak˝e przesy∏a Paƒstwowej Komisji Wyborczej.
5. Uchwa∏´ Sàdu Najwy˝szego og∏asza
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

si´

6. WygaÊni´cie mandatów, o których mowa
w ust. 3, nast´puje w dniu og∏oszenia uchwa∏y Sàdu
Najwy˝szego.
Art. 83. 1. W razie podj´cia przez Sàd Najwy˝szy
uchwa∏y o niewa˝noÊci wyborów w okr´gu lub o niewa˝noÊci wyboru pos∏a lub senatora wybory ponowne lub wskazane czynnoÊci wyborcze przeprowadza
si´ wy∏àcznie na terytorium kraju, na zasadach i w trybie przewidzianych w niniejszej ustawie.
2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej
o wyborach ponownych lub podj´ciu wskazanych
czynnoÊci wyborczych podaje si´ do wiadomoÊci
publicznej i og∏asza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej najpóêniej w 5 dniu od dnia og∏oszenia
uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego, o której mowa w art. 82
ust. 3. Przepisy art. 10 stosuje si´ odpowiednio.
3. Wyniki wyborów ponownych lub wyniki przeprowadzonych czynnoÊci wyborczych Paƒstwowa Komisja
Wyborcza podaje w obwieszczeniu. W obwieszczeniu
wymienia si´ ponadto osoby, które w wyniku wyborów
ponownych lub przeprowadzonych czynnoÊci wyborczych utraci∏y mandat, ze wskazaniem numeru okr´gu
wyborczego, a w wypadku wygaÊni´cia mandatu pos∏a
— tak˝e numer i nazw´ listy kandydatów.
4. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 3, og∏asza si´ w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz podaje do wiadomoÊci publicznej, a tak˝e przesy∏a si´ niezw∏ocznie odpowiednio Marsza∏kowi Sejmu
albo Marsza∏kowi Senatu.
Art. 84. W razie podj´cia przez Sàd Najwy˝szy
uchwa∏y o niewa˝noÊci wyborów i jej og∏oszenia
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza si´ wybory ponowne, w zakresie uniewa˝nienia, na zasadach i w trybie przewidzianych ustawà.
Przepis art. 83 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
Rozdzia∏ 11

Poz. 1360

2. Partie polityczne oraz wyborcy mogà wykonywaç czynnoÊci okreÊlone w ustawie od dnia og∏oszenia postanowienia, o którym mowa w ust. 1. CzynnoÊci podj´te przed tym terminem sà niewa˝ne.
3. W okresie kampanii wyborczej prowadzi si´ agitacj´ wyborczà na zasadach, w formach, w czasie
i w miejscach okreÊlonych ustawà.
Art. 86. Od zakoƒczenia kampanii wyborczej a˝ do
zakoƒczenia g∏osowania zabronione jest podawanie
do wiadomoÊci publicznej wyników przedwyborczych
badaƒ (sonda˝y) opinii publicznej dotyczàcych przewidywanych zachowaƒ wyborczych i wyniku wyborów.
Art. 87. 1. Od zakoƒczenia kampanii wyborczej a˝
do zakoƒczenia g∏osowania zabronione jest zwo∏ywanie zgromadzeƒ, organizowanie pochodów i manifestacji, wyg∏aszanie przemówieƒ, rozdawanie ulotek,
jak te˝ prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz
kandydatów i list kandydatów.
2. Zabronione sà wszelkie formy agitacji w lokalu
wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal si´ znajduje.
Art. 88. 1. Zabronione jest prowadzenie kampanii
wyborczej na terenie zak∏adów pracy lub instytucji
publicznych w sposób i w formach zak∏ócajàcych ich
normalne funkcjonowanie.
2. Zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony
Narodowej oraz w oddzia∏ach obrony cywilnej, a tak˝e w skoszarowanych jednostkach podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.
3. Zabronione sà jakiekolwiek formy agitacji na terenie szkó∏ podstawowych i gimnazjów wobec
uczniów nieposiadajàcych prawa wybierania.
4. Zabronione jest organizowanie w ramach prowadzonej kampanii wyborczej gier losowych i konkursów, w których wygranymi sà nagrody pieni´˝ne lub
przedmioty o wartoÊci wy˝szej ni˝ wartoÊç przedmiotów zwyczajowo u˝ywanych w celach reklamowych
lub promocyjnych.
5. Zabronione jest podawanie oraz dostarczanie,
w ramach prowadzonej kampanii wyborczej, napojów
alkoholowych nieodp∏atnie lub po cenach sprzeda˝y
netto mo˝liwych do uzyskania, nie wy˝szych od cen
nabycia lub kosztów wytworzenia.
Art. 89. 1. Materia∏y wyborcze powinny zawieraç
wyraêne oznaczenie, od kogo pochodzà.
2. Materia∏y wyborcze zawierajàce oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzà, podlegajà
ochronie prawnej.

Kampania wyborcza
Art. 85. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna si´
z dniem og∏oszenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej o zarzàdzeniu wyborów i ulega zakoƒczeniu
na 24 godziny przed dniem wyborów.

Art. 90. 1. Na Êcianach budynków, ogrodzeniach,
latarniach, urzàdzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych mo˝na umieszczaç plakaty i has∏a wyborcze
wy∏àcznie po uzyskaniu zgody w∏aÊciciela lub zarzàdcy nieruchomoÊci.
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2. Zabronione jest umieszczanie plakatów i hase∏
wyborczych na zewnàtrz i wewnàtrz budynków administracji rzàdowej i samorzàdowej oraz sàdów, a tak˝e
na terenie jednostek wojskowych i oddzia∏ów obrony
cywilnej oraz skoszarowanych jednostek podleg∏ych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.
3. Rada gminy mo˝e zabroniç umieszczania plakatów lub hase∏ na niektórych budynkach publicznych,
a tak˝e okreÊlonych cz´Êciach terenów publicznych,
z przyczyn zwiàzanych z ochronà zabytków bàdê Êrodowiska.
4. Przy ustawianiu w∏asnych urzàdzeƒ og∏oszeniowych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej nale˝y stosowaç obowiàzujàce przepisy porzàdkowe.
5. Plakaty nale˝y umieszczaç w taki sposób, aby
mo˝na je by∏o nast´pnie usunàç bez powodowania
szkód.
6. Policja oraz stra˝ miejska sà obowiàzane usuwaç na koszt komitetu wyborczego plakaty i has∏a,
których sposób umieszczenia mo˝e zagra˝aç ˝yciu lub
zdrowiu fizycznemu ludzi albo bezpieczeƒstwu mienia
bàdê w ruchu drogowym.
7. Plakaty, has∏a wyborcze oraz urzàdzenia og∏oszeniowe ustawione dla celów prowadzenia kampanii
wyborczej w∏aÊciwe komitety wyborcze obowiàzane
sà usunàç w terminie 30 dni po dniu wyborów.
8.24) Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) postanawia o usuni´ciu plakatów wyborczych, hase∏ i urzàdzeƒ og∏oszeniowych umieszczonych z naruszeniem
przepisów ust. 1—5 lub nieusuni´tych przez w∏aÊciwe
komitety wyborcze w terminie, o którym mowa
w ust. 7. Koszty ich usuni´cia ponoszà w∏aÊciwe komitety wyborcze.
Art. 91. 1. Je˝eli rozpowszechniane, w tym równie˝
w prasie w rozumieniu prawa prasowego, materia∏y
wyborcze, a w szczególnoÊci plakaty, ulotki, has∏a
i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie
kampanii wyborczej agitacji, zawierajà informacje nieprawdziwe, kandydat na pos∏a albo kandydat na senatora lub pe∏nomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieÊç do sàdu okr´gowego wniosek o wydanie orzeczenia:
1) zakazu rozpowszechniania takich informacji;

2.25) Sàd okr´gowy rozpoznaje wniosek, o którym
mowa w ust. 1, w ciàgu 24 godzin w post´powaniu
nieprocesowym. Sàd mo˝e rozpoznaç spraw´ w wypadku usprawiedliwionej nieobecnoÊci wnioskodawcy lub uczestnika post´powania, którzy o terminie rozprawy zostali prawid∏owo powiadomieni. Postanowienie koƒczàce post´powanie w sprawie sàd niezw∏ocznie dor´cza wraz z uzasadnieniem osobie zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, i zobowiàzanemu do
wykonania postanowienia sàdu.
3. Na postanowienie sàdu okr´gowego przys∏uguje w ciàgu 24 godzin za˝alenie do sàdu apelacyjnego,
który rozpoznaje je w ciàgu 24 godzin. Od postanowienia sàdu apelacyjnego nie przys∏uguje Êrodek prawny
i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.
4. Publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin nast´puje najpóêniej w ciàgu 48 godzin, na
koszt zobowiàzanego. W orzeczeniu sàd wskazuje pras´, w rozumieniu prawa prasowego, w której nastàpiç
ma publikacja, oraz termin publikacji.
5. W razie niezamieszczenia sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin sàd, na wniosek zainteresowanego, zarzàdza ich publikacj´ na koszt zobowiàzanego, w trybie post´powania egzekucyjnego.
Art. 92. Wykonanie uprawnieƒ wynikajàcych z niniejszej ustawy nie ogranicza mo˝liwoÊci dochodzenia
przez osoby pokrzywdzone lub poszkodowane uprawnieƒ na podstawie innych ustaw.
Art. 93. Zasady i tryb prowadzenia kampanii wyborczej w programach publicznych i niepublicznych
nadawców radiowych i telewizyjnych okreÊlajà przepisy szczególne ustawy.
Art. 94. 1. Telewizja Polska Spó∏ka Akcyjna i Polskie Radio Spó∏ka Akcyjna zapewniajà Paƒstwowej
Komisji Wyborczej w okresie od zarzàdzenia wyborów
do Sejmu i do Senatu mo˝liwoÊç nieodp∏atnego
przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych informacji, wyjaÊnieƒ i komunikatów zwiàzanych z zarzàdzonymi wyborami i obowiàzujàcymi przepisami prawa wyborczego.
2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po porozumieniu z Paƒstwowà Komisjà Wyborczà i zarzàdami
Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb post´powania w sprawach, o których mowa w ust. 1.

2) przepadku materia∏ów wyborczych zawierajàcych
takie informacje;

Rozdzia∏ 12
Komitety wyborcze

3) nakazania sprostowania takich informacji;
4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia
naruszajàce dobra osobiste;
5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zosta∏y naruszone.

Art. 95. Komitety wyborcze w imieniu partii politycznych i wyborców wykonujà czynnoÊci wyborcze,
a w szczególnoÊci: zg∏aszajà kandydatów na pos∏ów
lub kandydatów na senatorów oraz prowadzà, na zasadzie wy∏àcznoÊci, kampani´ wyborczà na ich rzecz.

———————

———————

24)

25)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 90 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18.
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W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 8.
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Art. 96. 1. Funkcj´ komitetu wyborczego partii politycznej pe∏ni organ partii upowa˝niony do jej reprezentowania na zewnàtrz.

4. Koalicyjny komitet wyborczy mo˝e byç utworzony w okresie od dnia og∏oszenia postanowienia o zarzàdzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów.

2. Organ partii politycznej, o którym mowa w ust. 1,
obowiàzany jest zawiadomiç Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà o zamiarze zg∏oszenia kandydatów na pos∏ów
lub kandydatów na senatorów oraz o powo∏aniu:

5. W sk∏ad koalicyjnego komitetu wyborczego
wchodzi co najmniej 10 osób wskazanych przez organy partii politycznych, o których mowa w ust. 3.

1) pe∏nomocnika wyborczego komitetu wyborczego
— uprawnionego, z zastrze˝eniem art. 109, do wyst´powania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego;
2) pe∏nomocnika finansowego komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 109.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, mo˝e
byç dokonane w okresie od dnia og∏oszenia postanowienia o zarzàdzeniu wyborów do 50 dnia przed
dniem wyborów.
4. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, podaje si´ równie˝:
1) nazw´ komitetu wyborczego, zgodnà z przepisami
art. 99 i art. 100, oraz skrót jego nazwy, a tak˝e adres siedziby komitetu i numer ewidencyjny, pod
którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych;
2) dane: imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania
i numer ewidencyjny PESEL pe∏nomocnika wyborczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;

6. Koalicyjny komitet wyborczy powo∏uje:
1) pe∏nomocnika wyborczego komitetu wyborczego
— uprawnionego, z zastrze˝eniem art. 109, do wyst´powania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego;
2) pe∏nomocnika finansowego komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 109.
7. Pe∏nomocnik, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, zawiadamia Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà w terminie
do 50 dnia przed dniem wyborów o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego.
8. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 7, podaje si´:
1) nazw´ komitetu wyborczego, zgodnà z przepisami
art. 99 i art. 100, oraz skrót jego nazwy i adres jego siedziby;
2) dane: imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania
i numer ewidencyjny PESEL pe∏nomocnika wyborczego, o którym mowa w ust. 6 pkt 1;

3) dane: imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania
i numer ewidencyjny PESEL pe∏nomocnika finansowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

3) dane: imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania
i numer ewidencyjny PESEL pe∏nomocnika finansowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 2.

5. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza si´:

9. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, za∏àcza si´:

1) oÊwiadczenia pe∏nomocników, o których mowa
w ust. 2, o przyj´ciu pe∏nomocnictwa, a w wypadku pe∏nomocnika finansowego — równie˝ o spe∏nieniu przez niego wymogów, o których mowa
w art. 109 ust. 2 i 3;

1) umow´ o zawiàzaniu koalicji wyborczej, wraz z nast´pujàcymi danymi: imionami, nazwiskami, adresami zamieszkania i numerami ewidencyjnymi
PESEL osób, o których mowa w ust. 5;

2) uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych;
3) wyciàg ze statutu partii politycznej wskazujàcy,
który organ jest upowa˝niony do jej reprezentowania na zewnàtrz.
Art. 97. 1. Partie polityczne mogà tworzyç koalicje
wyborcze w celu wspólnego zg∏aszania kandydatów
na pos∏ów lub wspólnego zg∏aszania kandydatów na
senatorów.
2. Partia polityczna mo˝e wchodziç w sk∏ad tylko
jednej koalicji wyborczej.
3. CzynnoÊci wyborcze w imieniu koalicji wyborczej wykonuje komitet wyborczy, zwany dalej „koalicyjnym komitetem wyborczym”, utworzony przez organy partii politycznych wchodzàcych w jej sk∏ad,
upowa˝nione do reprezentowania partii na zewnàtrz.

2) oÊwiadczenia pe∏nomocników, o których mowa
w ust. 6, o przyj´ciu pe∏nomocnictwa, a w wypadku pe∏nomocnika finansowego — równie˝ o spe∏nieniu przez niego wymogów, o których mowa
w art. 109 ust. 2 i 3;
3) uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych, partii politycznych tworzàcych koalicj´ wyborczà;
4) wyciàgi ze statutów partii politycznych tworzàcych
koalicj´ wyborczà, wskazujàce, który organ partii
jest upowa˝niony do jej reprezentowania na zewnàtrz.
Art. 98. 1. Obywatele majàcy prawo wybierania,
w liczbie co najmniej 15, majà prawo utworzyç komitet wyborczy wyborców, sk∏adajàc pisemne oÊwiadczenie o utworzeniu komitetu, z podaniem swoich
imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów
ewidencyjnych PESEL.
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2. Komitet wyborczy wyborców powo∏uje:
1) pe∏nomocnika wyborczego komitetu wyborczego
— uprawnionego, z zastrze˝eniem art. 109, do wyst´powania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego;
2) pe∏nomocnika finansowego komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 109.
3. Pe∏nomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pe∏nomocnika finansowego komitetu wyborczego
powo∏uje si´ spoÊród osób wchodzàcych w sk∏ad komitetu wyborczego.
4. Po zebraniu co najmniej 1 000 podpisów obywateli majàcych prawo wybierania, popierajàcych utworzenie komitetu, pe∏nomocnik, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, zawiadamia Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà o utworzeniu komitetu. Zawiadomienie mo˝e
byç dokonane do 50 dnia przed dniem wyborów.
5. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, podaje si´:
1) nazw´ komitetu wyborczego, zgodnà z przepisami
art. 99 i art. 100, oraz skrót jego nazwy i adres jego siedziby;
2) dane: imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania
i numer ewidencyjny PESEL pe∏nomocnika wyborczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
3) dane: imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania
i numer ewidencyjny PESEL pe∏nomocnika finansowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
6. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, za∏àcza si´:
1) oÊwiadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego,
o którym mowa w ust. 1;
2) oÊwiadczenia pe∏nomocników, o których mowa
w ust. 2, o przyj´ciu pe∏nomocnictwa, a w wypadku pe∏nomocnika finansowego — równie˝ o spe∏nieniu przez niego wymogów, o których mowa
w art. 109 ust. 2 i 3;
3) wykaz co najmniej 1 000 obywateli, o których mowa w ust. 4, zawierajàcy ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne
PESEL, a tak˝e w∏asnor´cznie z∏o˝one podpisy
obywateli.
Art. 99. 1. Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej zawiera wyrazy „komitet wyborczy” oraz nazw´ partii politycznej. Nazwa komitetu wyborczego
partii politycznej mo˝e zawieraç równie˝ skrót nazwy
tej partii.
2. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego zawiera wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy” oraz nazw´ koalicji wyborczej.
3. Nazwa komitetu wyborczego wyborców obok
wyrazów „komitet wyborczy wyborców” powinna zawieraç okreÊlenie odró˝niajàce od innych komitetów.
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Art. 100. 1. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny
komitetu wyborczego korzysta z ochrony prawnej
przewidzianej dla dóbr osobistych.
2. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny koalicyjnego komitetu wyborczego oraz komitetu wyborczego
wyborców muszà odró˝niaç si´ wyraênie od nazw,
skrótów nazw i symboli graficznych innych koalicyjnych komitetów wyborczych oraz komitetów wyborczych wyborców.
3. Nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców muszà odró˝niaç si´ wyraênie, z zastrze˝eniem ust. 4, od nazw i skrótów nazw partii politycznych i organizacji spo∏ecznych wpisanych do ewidencji prowadzonych przez w∏aÊciwy organ ewidencji.
4. Nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego
utworzonego przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszoÊci narodowych
mogà byç to˝same z nazwà i skrótem nazwy tej organizacji. Przepis art. 134 ust. 1 zdanie drugie stosuje si´
odpowiednio.
Art. 101. Pe∏nomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 1, art. 97
ust. 6 pkt 1 i art. 98 ust. 2 pkt 1, zwani sà dalej „pe∏nomocnikami wyborczymi”.
Art. 102. 1. Je˝eli zawiadomienie:
1) o którym mowa w art. 96 ust. 2,
2) o którym mowa w art. 97 ust. 7,
3) o którym mowa w art. 98 ust. 4,
spe∏nia warunki okreÊlone w ustawie, Paƒstwowa
Komisja Wyborcza w terminie 3 dni od dnia jego dor´czenia postanawia o przyj´ciu zawiadomienia. Postanowienie o przyj´ciu zawiadomienia dor´cza si´
niezw∏ocznie pe∏nomocnikowi wyborczemu.
2. Je˝eli zawiadomienie wykazuje wady, Paƒstwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od dnia dor´czenia zawiadomienia, wzywa pe∏nomocnika wyborczego do ich usuni´cia w terminie 5 dni. W wypadku
nieusuni´cia wad w terminie Paƒstwowa Komisja Wyborcza odmawia przyj´cia zawiadomienia. Postanowienie Paƒstwowej Komisji Wyborczej o odmowie
przyj´cia zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem, dor´cza si´ niezw∏ocznie pe∏nomocnikowi wyborczemu.
3. Pe∏nomocnikowi wyborczemu s∏u˝y prawo wniesienia skargi do Sàdu Najwy˝szego na postanowienie
Paƒstwowej Komisji Wyborczej o odmowie przyj´cia
zawiadomienia. Skarg´ wnosi si´ w terminie 3 dni od
dnia dor´czenia pe∏nomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyj´cia zawiadomienia.
4. Sàd Najwy˝szy rozpatruje skarg´ w sk∏adzie
7 s´dziów, w post´powaniu nieprocesowym, i wydaje
orzeczenie w sprawie skargi w terminie 5 dni. Od orzeczenia Sàdu Najwy˝szego nie przys∏uguje Êrodek
prawny. Orzeczenie dor´cza si´ pe∏nomocnikowi wyborczemu i Paƒstwowej Komisji Wyborczej. Je˝eli Sàd
Najwy˝szy uzna skarg´ pe∏nomocnika wyborczego za
zasadnà, Paƒstwowa Komisja Wyborcza niezw∏ocznie
wydaje postanowienie o przyj´ciu zawiadomienia.
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Art. 103. 1. Komitet wyborczy partii politycznej mo˝e wykonywaç czynnoÊci wyborcze po wydaniu przez
Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà postanowienia o przyj´ciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 96 ust. 2.
2. Koalicyjny komitet wyborczy oraz komitet wyborczy wyborców mogà wykonywaç czynnoÊci wyborcze
po wydaniu przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà postanowienia o przyj´ciu zawiadomienia, o którym mowa odpowiednio w art. 97 ust. 7 albo w art. 98 ust. 4.
Art. 104. OdpowiedzialnoÊç za zobowiàzania majàtkowe:
1) komitetu wyborczego partii politycznej ponosi partia polityczna, która powo∏a∏a komitet wyborczy;
2) koalicyjnego komitetu wyborczego ponoszà solidarnie partie polityczne wchodzàce w sk∏ad koalicji wyborczej;
3) komitetu wyborczego wyborców ponoszà solidarnie osoby wchodzàce w sk∏ad komitetu wyborczego.
Art. 105. Paƒstwowa Komisja Wyborcza og∏asza
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” oraz podaje do wiadomoÊci publicznej w dzienniku o zasi´gu ogólnokrajowym informacj´ o przyj´ciu zawiadomieƒ, o których mowa w art. 96
ust. 2, art. 97 ust. 7 oraz art. 98 ust. 4.
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Art. 109. 1. Za gospodark´ finansowà komitetu wyborczego odpowiedzialny jest i prowadzi jà jego pe∏nomocnik finansowy.
2. Pe∏nomocnikiem finansowym nie mo˝e byç:
1) kandydat na pos∏a albo kandydat na senatora;
2) pe∏nomocnik wyborczy;
3) funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115
§ 13 Kodeksu karnego.
3. Mo˝na byç pe∏nomocnikiem finansowym tylko
jednego komitetu wyborczego.
Art. 110. 1. Komitet wyborczy mo˝e pozyskiwaç
i wydatkowaç Êrodki jedynie na cele zwiàzane z wyborami.
2. Komitet wyborczy partii politycznej mo˝e pozyskiwaç i wydatkowaç Êrodki od dnia wydania przez
Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà postanowienia o przyj´ciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 96 ust. 2.
3. Koalicyjny komitet wyborczy i komitet wyborczy
wyborców mogà pozyskiwaç i wydatkowaç Êrodki od
dnia wydania przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà postanowienia o przyj´ciu zawiadomienia, o którym mowa odpowiednio w art. 97 ust. 7 albo w art. 98 ust. 4.
4. Zabrania si´:

Art. 106. 1. Komitet wyborczy, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3, ulega rozwiàzaniu z mocy prawa:

1) pozyskiwania Êrodków przez komitet wyborczy po
dniu wyborów;

1) po przyj´ciu sprawozdania wyborczego komitetu
przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà albo

2) wydatkowania Êrodków przez komitet wyborczy
po dniu z∏o˝enia sprawozdania, o którym mowa
w art. 120.

2) po bezskutecznym up∏ywie terminu do wniesienia
skargi, o której mowa w art. 123 ust. 1, albo
3) po wydaniu orzeczenia, o którym mowa w art. 123
ust. 2, uwzgl´dniajàcego skarg´ na postanowienie
Paƒstwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia sprawozdania.

Art. 111. 1. Ârodki finansowe komitetu wyborczego
partii politycznej mogà pochodziç jedynie z Funduszu
Wyborczego tej partii tworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z póên. zm.26)).

2. Komitety wyborcze, którym przys∏uguje prawo
do dotacji podmiotowej, o której mowa w art. 128, ulegajà rozwiàzaniu z mocy prawa po up∏ywie 6 miesi´cy
od dnia otrzymania dotacji.

2. Koalicyjnemu komitetowi wyborczemu i komitetowi wyborczemu wyborców mogà byç przekazywane
Êrodki finansowe jedynie przez osoby fizyczne, z zastrze˝eniem przepisów ust. 3—6 oraz art. 128.

3. Komitet wyborczy mo˝e ulec rozwiàzaniu przed
dniem wyborów w trybie przepisów o jego utworzeniu. O rozwiàzaniu komitetu zawiadamia si´ niezw∏ocznie Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà, a je˝eli rozwiàzanie komitetu nastàpi∏o po zarejestrowaniu kandydatów na pos∏ów lub kandydatów na senatorów —
tak˝e w∏aÊciwà okr´gowà komisj´ wyborczà.

3. Koalicyjny komitet wyborczy i komitet wyborczy
wyborców nie mogà przyjmowaç Êrodków finansowych pochodzàcych od:

Rozdzia∏ 13
Finansowanie kampanii wyborczej
Art. 107. Finansowanie kampanii wyborczej jest
jawne.
Art. 108. Wydatki ponoszone przez komitety wyborcze w zwiàzku z zarzàdzonymi wyborami sà pokrywane z ich êróde∏ w∏asnych.

1) osób fizycznych niemajàcych miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wy∏àczeniem obywateli polskich zamieszka∏ych za granicà;
2) cudzoziemców majàcych miejsce zamieszkania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
wartoÊci niepieni´˝nych.
———————
26)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167,
poz. 1398.
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5. Ârodki finansowe koalicyjnego komitetu wyborczego mogà pochodziç z tworzonych na podstawie
przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, funduszy
wyborczych partii politycznych wchodzàcych w sk∏ad
koalicji wyborczej.
6. Komitet wyborczy wyborców mo˝e zaciàgaç
kredyty bankowe na cele zwiàzane z wyborami.
Art. 112. 1. Zabronione jest przekazywanie Êrodków finansowych i wartoÊci niepieni´˝nych przez jeden komitet wyborczy na rzecz innego komitetu wyborczego.
2. Zabronione jest przeprowadzanie przez komitet
wyborczy zbiórek publicznych.
Art. 113. 1. Ârodki finansowe komitetu wyborczego mogà byç gromadzone wy∏àcznie na rachunku
bankowym.
2. Ârodki finansowe mogà byç wp∏acane na rzecz
komitetu wyborczego jedynie czekiem, przelewem lub
kartà p∏atniczà.
3.27) ¸àczna suma wp∏at od osoby fizycznej na
rzecz jednego koalicyjnego komitetu wyborczego albo
komitetu wyborczego wyborców nie mo˝e przekraczaç 15-krotnoÊci minimalnego wynagrodzenia za prac´, ustalanego na podstawie odr´bnych przepisów,
obowiàzujàcego w dniu poprzedzajàcym dzieƒ og∏oszenia postanowienia o zarzàdzeniu wyborów.
Art. 114. 1. Komitety wyborcze mogà wydatkowaç
na kampani´ wyborczà wy∏àcznie kwoty ograniczone
limitami:
1) okr´gowym — ustalanym dla komitetu wyborczego, który zarejestrowa∏ kandydata lub kandydatów
tylko w jednym okr´gu wyborczym w wyborach
do Sejmu lub do Senatu, albo
2) ponadokr´gowym — ustalanym dla komitetu wyborczego, który zarejestrowa∏ kandydatów w wi´cej ni˝ jednym okr´gu wyborczym w wyborach do
Sejmu lub do Senatu.
2. WysokoÊç limitu wyznaczona jest kwotà 1 z∏otego przypadajàcà na ka˝dego wyborc´ w kraju uj´tego
w rejestrze wyborców, z tym ˝e:
1) limit okr´gowy oblicza si´ poprzez podzielenie
liczby wszystkich zarejestrowanych wyborców
w kraju przez liczb´ 560 i pomno˝enie uzyskanego
wyniku przez liczb´ mandatów pos∏ów lub senatorów wybieranych w danym okr´gu wyborczym,
w którym komitet zarejestrowa∏ swojego kandydata lub kandydatów;
2) limit ponadokr´gowy dla danego komitetu stanowi sum´ kwoty limitów okr´gowych, o których
mowa w pkt 1.
———————
27)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 183 pkt 10 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.

Poz. 1360

3. Paƒstwowa Komisja Wyborcza, w terminie
14 dni od dnia zarzàdzenia wyborów do Sejmu, og∏asza w formie komunikatu w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i podaje do
wiadomoÊci publicznej w dzienniku o zasi´gu ogólnokrajowym liczb´ wyborców uj´tych w rejestrach wyborców na terenie ca∏ego kraju wed∏ug stanu na koniec kwarta∏u poprzedzajàcego dzieƒ og∏oszenia postanowienia o zarzàdzeniu wyborów do Sejmu.
Art. 115. Wydatki komitetu wyborczego na kampani´ wyborczà prowadzonà w formach i na zasadach
w∏aÊciwych dla reklamy, w tym w prasie w rozumieniu
przepisów prawa prasowego, nie mogà przekraczaç
80 % limitu dla danego komitetu wyborczego ustalonego zgodnie z przepisami art. 114 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2.
Art. 116. 1. W wypadku uzyskania nadwy˝ki pozyskanych Êrodków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami komitet wyborczy partii politycznej przekazuje jà na Fundusz Wyborczy tej partii
politycznej tworzony na podstawie przepisów ustawy
o partiach politycznych. Informacj´ o przekazaniu nadwy˝ki pe∏nomocnik finansowy podaje do wiadomoÊci
publicznej w dzienniku o zasi´gu ogólnokrajowym
najpóêniej w terminie 30 dni od dnia przyj´cia sprawozdania wyborczego przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà lub uwzgl´dnienia skargi, o której mowa
w art. 123 ust. 1.
2. W wypadku uzyskania nadwy˝ki pozyskanych
Êrodków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami koalicyjny komitet wyborczy przekazuje
jà na tworzone na podstawie przepisów ustawy o partiach politycznych fundusze wyborcze partii politycznych wchodzàcych w sk∏ad koalicji, w proporcji ustalonej w umowie koalicyjnej; w razie braku stosownych
postanowieƒ w umowie Êrodki przekazuje si´ na rzecz
instytucji charytatywnej. Informacj´ o przekazaniu
nadwy˝ki pe∏nomocnik finansowy podaje do wiadomoÊci publicznej w dzienniku o zasi´gu ogólnokrajowym najpóêniej w terminie 30 dni od dnia przyj´cia
sprawozdania wyborczego przez Paƒstwowà Komisj´
Wyborczà lub uwzgl´dnienia skargi, o której mowa
w art. 123 ust. 1.
3. W wypadku uzyskania nadwy˝ki pozyskanych
Êrodków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami, z uwzgl´dnieniem dotacji, o której mowa w art. 128, komitet wyborczy wyborców jest obowiàzany przekazaç t´ nadwy˝k´ na rzecz instytucji charytatywnej. Informacj´ o przekazaniu nadwy˝ki pe∏nomocnik finansowy podaje do wiadomoÊci publicznej
w dzienniku o zasi´gu ogólnokrajowym najpóêniej
w terminie 6 miesi´cy od dnia przyj´cia sprawozdania
wyborczego przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà lub
uwzgl´dnienia skargi, o której mowa w art. 123 ust. 1.
Art. 117. Wszelkie wezwania i informacje pisemne
dostarczane przez koalicyjny komitet wyborczy i komitet wyborczy wyborców, majàce na celu pozyskanie
Êrodków na wybory, muszà zawieraç informacj´ o treÊci przepisów art. 111 ust. 1—4, art. 113 ust. 2 i 3,
art. 127, art. 223 pkt 3 i art. 224 pkt 3.
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Art. 118. Komitety wyborcze prowadzà rachunkowoÊç na zasadach okreÊlonych odr´bnymi przepisami
dotyczàcymi jednostek nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci
gospodarczej, z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy.
Art. 119. 1. Do finansowania komitetów wyborczych partii politycznych w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje si´ przepisy ustawy
o partiach politycznych.
2. Od dnia przyj´cia przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà zawiadomienia, o którym mowa odpowiednio
w art. 96 ust. 2 albo art. 97 ust. 7, do dnia wyborów
partia polityczna, która samodzielnie utworzy∏a komitet wyborczy lub wchodzi w sk∏ad koalicji wyborczej,
mo˝e prowadziç i finansowaç wszelkà agitacj´ na
rzecz upowszechniania celów programowych partii
politycznej, wy∏àcznie na zasadach, w formach, w czasie i w miejscach okreÊlonych ustawà.
Art. 120. 1. Pe∏nomocnik finansowy, w terminie
3 miesi´cy od dnia wyborów, przedk∏ada Paƒstwowej
Komisji Wyborczej sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiàzaniach finansowych komitetu,
w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, wraz z opinià bieg∏ego rewidenta
i raportem, zwane dalej „sprawozdaniem wyborczym”.
2. Bieg∏ego rewidenta, o którym mowa w ust. 1,
wybiera Paƒstwowa Komisja Wyborcza spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów w liczbie uzgodnionej z Paƒstwowà Komisjà Wyborczà.

Art. 121. 1. Sprawozdania wyborcze komitetów
wyborczych Paƒstwowa Komisja Wyborcza og∏asza
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” w ciàgu miesiàca od up∏ywu terminu, o którym mowa w art. 120 ust. 1.
2. Wykaz wp∏at od osób fizycznych na rzecz koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetu wyborczego
wyborców Paƒstwowa Komisja Wyborcza udost´pnia
do wglàdu na wniosek, w trybie i na zasadach okreÊlonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z póên. zm.28)).
3. Pozosta∏e rodzaje dokumentów za∏àczone do
sprawozdaƒ wyborczych udost´pniane sà do wglàdu
podmiotom wymienionym w art. 122 ust. 5 w okresie
przewidzianym na z∏o˝enie zastrze˝enia do sprawozdaƒ wyborczych.
Art. 122. 1.29) Paƒstwowa Komisja Wyborcza,
w terminie 4 miesi´cy od dnia z∏o˝enia sprawozdania
wyborczego:
1) przyjmuje sprawozdanie bez zastrze˝eƒ;
2) przyjmuje sprawozdanie, wskazujàc na jego uchybienia, albo
3) odrzuca sprawozdanie w wypadku stwierdzenia:
a) pozyskania lub wydatkowania Êrodków komitetu wyborczego z naruszeniem przepisów art. 110
albo limitu okreÊlonego w art. 114 ust. 1 i 2,
b) przekazania koalicyjnemu komitetowi wyborczemu albo komitetowi wyborczemu wyborców
lub przyj´cia przez komitet Êrodków finansowych lub wartoÊci niepieni´˝nych z naruszeniem przepisów art. 111 ust. 2—4,

3. Koszty sporzàdzenia opinii i raportu, o których
mowa w ust. 1, pokrywane sà z bud˝etu paƒstwa w cz´Êci Bud˝et, finanse publiczne i instytucje finansowe.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji Wyborczej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania wyborczego oraz szczegó∏owy zakres zawartych w nim informacji, a tak˝e wykaz rodzajów dokumentów, jakie nale˝y za∏àczyç do sprawozdania, tak
aby umo˝liwia∏y weryfikacj´ podanych w sprawozdaniu informacji.
5. Do wydatków komitetu wyborczego wlicza si´
wartoÊç darowizn niepieni´˝nych pozyskanych przez
komitet wyborczy oraz Êwiadczonych na jego rzecz
us∏ug.
6. WartoÊç pozyskanych darowizn niepieni´˝nych
oraz Êwiadczonych na rzecz komitetu wyborczego
us∏ug podaje si´ w sprawozdaniu wyborczym w wysokoÊci mo˝liwych do uzyskania cen ich sprzeda˝y netto, nie wy˝szych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacji.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje si´ do nieodp∏atnych
us∏ug polegajàcych na rozpowszechnianiu plakatów
i ulotek wyborczych przez podmioty inne ni˝ przedsi´biorcy.
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———————
28)

29)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.
W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki
rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”, o spó∏dzielniach mieszkaniowych, o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001—2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy
ustawy o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych i wspieraniu przez paƒstwo oszcz´dzania na cele mieszkaniowe
(Dz. U. Nr 154, poz. 1802), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
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c) przeprowadzania zbiórek publicznych wbrew
zakazowi, o którym mowa w art. 112 ust. 2,
d) przyj´cia przez komitet wyborczy partii politycznej Êrodków finansowych pochodzàcych z innego êród∏a ni˝ Fundusz Wyborczy tej partii.
2.30) W razie zaistnienia wàtpliwoÊci co do prawid∏owoÊci sprawozdania wyborczego Paƒstwowa Komisja Wyborcza wzywa komitet wyborczy do usuni´cia wad sprawozdania lub udzielenia wyjaÊnieƒ
w okreÊlonym terminie.
3. Paƒstwowa Komisja Wyborcza, badajàc sprawozdanie wyborcze, mo˝e zlecaç sporzàdzenie ekspertyz lub opinii.
4. Paƒstwowa Komisja Wyborcza, badajàc sprawozdanie wyborcze, mo˝e ˝àdaç od organów paƒstwowych niezb´dnej pomocy.
5. W terminie 7 dni od dnia og∏oszenia sprawozdania wyborczego:
1) partie polityczne,
2) komitety wyborcze, które bra∏y udzia∏ w danych
wyborach,
3) stowarzyszenia i fundacje, które w swoich statutach przewidujà dzia∏ania zwiàzane z analizà finansowania kampanii wyborczych
— mogà zg∏aszaç do Paƒstwowej Komisji Wyborczej
umotywowane pisemne zastrze˝enia do sprawozdaƒ
wyborczych komitetów wyborczych.
6. Paƒstwowa Komisja Wyborcza w terminie
60 dni od dnia zg∏oszenia zastrze˝enia, o którym mowa w ust. 5, udziela pisemnej odpowiedzi na zastrze˝enie.
Art. 123. 1. W wypadku odrzucenia sprawozdania
wyborczego komitetu wyborczego przez Paƒstwowà
Komisj´ Wyborczà pe∏nomocnik finansowy ma prawo, w terminie 7 dni od dnia dor´czenia postanowienia o odrzuceniu sprawozdania, wnieÊç do Sàdu Najwy˝szego skarg´ na postanowienie Paƒstwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia sprawozdania.
2. Sàd Najwy˝szy rozpatruje skarg´ i wydaje w tej
sprawie orzeczenie w terminie 60 dni od dnia dor´czenia skargi. Orzeczenie dor´cza si´ pe∏nomocnikowi
finansowemu i Paƒstwowej Komisji Wyborczej.
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5. Je˝eli Sàd Najwy˝szy uzna skarg´ pe∏nomocnika finansowego za zasadnà, Paƒstwowa Komisja Wyborcza niezw∏ocznie postanawia o przyj´ciu sprawozdania wyborczego.
Art. 124. Paƒstwowa Komisja Wyborcza og∏asza
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” oraz podaje do wiadomoÊci publicznej, w formie komunikatu, informacj´ o przyj´tych
i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych.
Art. 125. 1. W razie niez∏o˝enia w terminie sprawozdania wyborczego przez:
1) komitet wyborczy partii politycznej — partii politycznej nie przys∏uguje prawo do dotacji, o której
mowa w art. 128, oraz prawo do subwencji, o której mowa w art. 28 ustawy o partiach politycznych;
2) koalicyjny komitet wyborczy — partii politycznej
wchodzàcej w sk∏ad koalicji wyborczej nie przys∏uguje prawo do dotacji, o której mowa w art. 128,
oraz prawo do subwencji, o której mowa w art. 28
ustawy o partiach politycznych;
3) komitet wyborczy wyborców — nie przys∏uguje
mu prawo do dotacji, o której mowa w art. 128.
2. Do sprawozdania z∏o˝onego po terminie stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 120—123.
Art. 126.31) 1. W razie odrzucenia przez Paƒstwowà
Komisj´ Wyborczà sprawozdania wyborczego lub odrzucenia skargi, o której mowa w art. 123 ust. 1, przys∏ugujàca komitetowi wyborczemu dotacja, o której
mowa w art. 128, pomniejszona zostaje o kwot´ stanowiàcà równowartoÊç trzykrotnoÊci wysokoÊci Êrodków pozyskanych lub wydatkowanych z naruszeniem
przepisów, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 3
lit. a—d.
2. W razie odrzucenia przez Paƒstwowà Komisj´
Wyborczà sprawozdania wyborczego lub odrzucenia
skargi, o której mowa w art. 123 ust. 1, przys∏ugujàca
partii politycznej, która utworzy∏a komitet wyborczy
partii politycznej albo koalicyjny komitet wyborczy,
subwencja, o której mowa w art. 28 i art. 29 ustawy
o partiach politycznych, pomniejszona zostaje o kwot´ stanowiàcà równowartoÊç trzykrotnoÊci wysokoÊci
Êrodków pozyskanych lub wydatkowanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 122 ust. 1
pkt 3 lit. a—d.

4. Od orzeczenia Sàdu Najwy˝szego nie przys∏uguje Êrodek prawny.

3. Pomniejszenie wysokoÊci dotacji lub subwencji,
o którym mowa w ust. 1 i 2, nie mo˝e przekraczaç
75 % wysokoÊci dotacji ustalonej na zasadach okreÊlonych w art. 128 ust. 3 i 4 lub 75 % wysokoÊci subwencji ustalonej na zasadach okreÊlonych w art. 28
i art. 29 ustawy o partiach politycznych.

———————

———————

30)

31)

3. Rozpatrzenie skargi przez Sàd Najwy˝szy nast´puje w sk∏adzie 7 s´dziów, w post´powaniu nieprocesowym.

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 10 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 29.

W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 29.
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Art. 127. 1.32) KorzyÊci majàtkowe przyj´te przez
komitet wyborczy z naruszeniem przepisów art. 110
ust. 4, art. 111 ust. 1—4, art. 112 ust. 1 albo art. 113
podlegajà przepadkowi na rzecz Skarbu Paƒstwa. Je˝eli korzyÊç majàtkowa zosta∏a zu˝yta lub utracona,
przepadkowi podlega jej równowartoÊç.
2. Sàdem w∏aÊciwym do orzekania w sprawach
przepadku korzyÊci majàtkowych, o których mowa
w ust. 1, jest Sàd Okr´gowy w Warszawie.
3. O orzeczenie przepadku korzyÊci majàtkowej
wyst´puje do sàdu Paƒstwowa Komisja Wyborcza.
4. Do post´powania w sprawie przepadku korzyÊci
majàtkowej stosuje si´ przepisy o post´powaniu nieprocesowym.
Art. 128. 1. Partii politycznej, której komitet wyborczy uczestniczy∏ w wyborach, partii politycznej wchodzàcej w sk∏ad koalicji wyborczej, a tak˝e komitetowi
wyborczemu wyborców przys∏uguje prawo do dotacji
z bud˝etu paƒstwa, zwanej dalej „dotacjà podmiotowà”, za ka˝dy uzyskany mandat pos∏a i senatora. Wydatki zwiàzane z dotacjà podmiotowà pokrywane sà
z bud˝etu paƒstwa w cz´Êci Bud˝et, finanse publiczne
i instytucje finansowe.
2. WysokoÊç dotacji podmiotowej za uzyskany
mandat oblicza si´ dzielàc przez 560 sum´ wydatków
uwidocznionà w sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych, które uzyska∏y co najmniej jeden
mandat w wyborach. Wydatki uwidocznione w sprawozdaniach wyborczych przyjmuje si´ do obliczeƒ do
wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ limit, o którym mowa
w art. 114, przypadajàcy danemu komitetowi wyborczemu.
3. WysokoÊç dotacji podmiotowej oblicza si´ wed∏ug wzoru:
W
Dp = ——— x M,
560
gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Dp — wysokoÊç przys∏ugujàcej dotacji podmiotowej,
W — sum´ wydatków na kampani´ wyborczà komitetów wyborczych (do wysokoÊci przys∏ugujàcych komitetom wyborczym limitów), które
uzyska∏y co najmniej 1 mandat,
M

— liczb´ mandatów pos∏ów i senatorów uzyskanych przez dany komitet wyborczy.

4. Dotacja podmiotowa przys∏uguje wy∏àcznie do
wysokoÊci wydatków uwidocznionej w sprawozdaniu
wyborczym.
———————
32)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127,
poz. 1089), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 10 sierpnia
2002 r.
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5. Dotacja podmiotowa przys∏uguje w wysokoÊci,
o której mowa w ust. 2—4, tak˝e za ka˝dy mandat pos∏a i senatora uzyskany w wyborach ponownych do
Sejmu i do Senatu oraz w wyborach uzupe∏niajàcych
do Senatu.
6. Dotacj´ podmiotowà przys∏ugujàcà partii politycznej wchodzàcej w sk∏ad koalicji wyborczej dzieli
si´ na rzecz partii wchodzàcych w sk∏ad tej koalicji
w proporcjach okreÊlonych w umowie zawiàzujàcej
koalicj´ wyborczà. Proporcje okreÊlone w tej umowie
nie mogà byç zmienione. Je˝eli partie polityczne
wchodzàce w sk∏ad koalicji wyborczej nie okreÊli∏y
w umowie zawiàzujàcej koalicj´ proporcji, nie przys∏uguje im prawo do dotacji podmiotowej.
7. Przekazania dotacji podmiotowej na wskazany
przez podmioty, o których mowa w ust. 1, rachunek
bankowy dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych na podstawie informacji Paƒstwowej
Komisji Wyborczej o uprawnionych do otrzymania dotacji podmiotowej oraz o liczbie mandatów uzyskanych przez dany komitet wyborczy. Dotacja podmiotowa jest wyp∏acana w terminie 6 miesi´cy od dnia
stwierdzenia wa˝noÊci wyborów.
8. W wypadku podzia∏u, po∏àczenia albo likwidacji
partii politycznych odnoÊnie do ich prawa do dotacji
podmiotowej stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 37
ustawy o partiach politycznych.
Rozdzia∏ 14
Finansowanie wyborów z bud˝etu paƒstwa
Art. 129. 1. Wydatki zwiàzane z organizacjà i przeprowadzaniem wyborów sà pokrywane z bud˝etu
paƒstwa w cz´Êci Rezerwy celowe.
2. Z bud˝etu paƒstwa pokrywane sà wydatki zwiàzane z:
1) zadaniami Paƒstwowej Komisji Wyborczej oraz
Krajowego Biura Wyborczego przewidzianymi
w ustawie;
2) zadaniami komisji wyborczych ni˝szego stopnia
oraz zapewnieniem ich obs∏ugi przez wyznaczone
do tych celów organy i jednostki organizacyjne;
3) zadaniami organów administracji rzàdowej oraz
podleg∏ych im urz´dów centralnych i jednostek organizacyjnych, a tak˝e innych organów paƒstwowych;
4) zadaniami zleconymi do wykonania przez jednostki samorzàdu terytorialnego.
3. Ârodki finansowe na zadania zlecone wykonywane przez jednostki samorzàdu terytorialnego sà
przekazywane w terminach umo˝liwiajàcych ich wykonywanie.
4. Informacj´ o wydatkach, o których mowa
w ust. 2, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego podaje do wiadomoÊci publicznej w terminie 5 miesi´cy
od dnia wyborów.
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5. Zasady planowania finansowego oraz realizacji
wydatków, o których mowa w ust. 2 i 3, a tak˝e sprawozdawczoÊci finansowej okreÊlajà przepisy o finansach publicznych.
6. Dysponentem Êrodków finansowych, o których
mowa w ust. 1, jest Kierownik Krajowego Biura Wyborczego.
DZIA¸ II
Przepisy szczególne dla wyborów
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdzia∏ 15
Zasady ogólne
Art. 130. Wybory do Sejmu sà powszechne, równe, bezpoÊrednie i proporcjonalne oraz odbywajà si´
w g∏osowaniu tajnym.
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uwzgl´dnia si´ listy kandydatów komitetów wyborczych, które otrzyma∏y co najmniej 3 % wa˝nie oddanych g∏osów w skali kraju. Listy koalicyjnych komitetów wyborczych uwzgl´dnia si´, je˝eli otrzyma∏y co
najmniej 5 % wa˝nie oddanych g∏osów w skali kraju.
Rozdzia∏ 16
Okr´gi wyborcze
Art. 136. 1. W celu przeprowadzenia wyborów do
Sejmu tworzy si´ wielomandatowe okr´gi wyborcze,
zwane dalej „okr´gami wyborczymi”.
2. W okr´gu wyborczym wybiera si´ co najmniej
7 pos∏ów.
3. Okr´g wyborczy obejmuje obszar województwa
lub jego cz´Êç. Granice okr´gu wyborczego nie mogà
naruszaç granic wchodzàcych w jego sk∏ad powiatów
i miast na prawach powiatu.

Art. 132. Do Sejmu wybiera si´ 460 pos∏ów z okr´gowych list kandydatów na pos∏ów w wielomandatowych okr´gach wyborczych.

Art. 137. 1. Ustalenia liczby pos∏ów wybieranych
w poszczególnych okr´gach wyborczych oraz podzia∏u województw na okr´gi wyborcze dokonuje si´ wed∏ug jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej
przez podzielenie liczby mieszkaƒców kraju przez
ogólnà liczb´ pos∏ów wybieranych w okr´gach wyborczych, z uwzgl´dnieniem przepisów art. 136 i nast´pujàcych zasad:

Art. 133. 1. W podziale mandatów w okr´gach wyborczych uwzgl´dnia si´ wy∏àcznie okr´gowe listy
kandydatów na pos∏ów tych komitetów wyborczych,
których listy otrzyma∏y co najmniej 5 % wa˝nie oddanych g∏osów w skali kraju.

1) u∏amki liczby mandatów pos∏ów wybieranych
w okr´gach wyborczych równe lub wi´ksze od 1/2,
jakie wyniknà z zastosowania jednolitej normy
przedstawicielstwa, zaokràgla si´ w gór´ do liczby
ca∏kowitej;

Art. 131. Wybranym do Sejmu mo˝e byç obywatel
polski majàcy prawo wybierania, który najpóêniej
w dniu wyborów koƒczy 21 lat.

2. Okr´gowe listy kandydatów na pos∏ów koalicyjnych komitetów wyborczych uwzgl´dnia si´ w podziale mandatów w okr´gach wyborczych, je˝eli ich listy
otrzyma∏y co najmniej 8 % wa˝nie oddanych g∏osów
w skali kraju.
Art. 134. 1. Komitety wyborcze utworzone przez
wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszoÊci narodowych mogà korzystaç ze
zwolnienia list tych komitetów z warunku, o którym
mowa w art. 133 ust. 1, je˝eli z∏o˝à Paƒstwowej Komisji Wyborczej oÊwiadczenie w tej sprawie najpóêniej
w 5 dniu przed dniem wyborów. Wraz z oÊwiadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, komitet
jest obowiàzany przed∏o˝yç dokument w∏aÊciwego organu statutowego organizacji mniejszoÊci narodowej
potwierdzajàcy utworzenie komitetu przez wyborców
b´dàcych cz∏onkami tej organizacji.

2) je˝eli w wyniku post´powania, o którym mowa
w pkt 1, liczba pos∏ów wybieranych w okr´gach
wyborczych przewy˝sza liczb´ wynikajàcà z przepisu art. 132, mandaty nadwy˝kowe odejmuje si´
w tych okr´gach wyborczych, w których norma
przedstawicielstwa obliczona dla okr´gu wyborczego jest najmniejsza. W wypadku gdy liczba pos∏ów jest mniejsza od wynikajàcej z przepisu
art. 132, dodatkowe mandaty przydziela si´ tym
okr´gom wyborczym, w których norma przedstawicielstwa obliczona dla okr´gu wyborczego jest
najwi´ksza.
2. Podzia∏ na okr´gi wyborcze, ich numery i granice
oraz liczb´ pos∏ów wybieranych w ka˝dym okr´gu,
a tak˝e siedziby okr´gowych komisji wyborczych okreÊla za∏àcznik nr 1 do ustawy.

2. Paƒstwowa Komisja Wyborcza potwierdza niezw∏ocznie otrzymanie oÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1. Potwierdzenie oÊwiadczenia jest wià˝àce.

3. Informacj´ o okr´gu wyborczym podaje si´ do
wiadomoÊci wyborcom danego okr´gu wyborczego
w formie obwieszczenia Paƒstwowej Komisji Wyborczej najpóêniej w 52 dniu przed dniem wyborów. Druk
i rozplakatowanie obwieszczeƒ zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze.

Art. 135. Je˝eli warunku okreÊlonego w art. 133
ust. 1 lub 2 nie spe∏nià okr´gowe listy kandydatów na
pos∏ów ˝adnego komitetu wyborczego bàdê któryÊ
z wymienionych warunków spe∏niony zostanie przez
listy kandydatów tylko jednego komitetu wyborczego,
w podziale mandatów w okr´gach wyborczych

Art. 138. 1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza przedk∏ada Sejmowi wnioski w sprawie zmiany granic okr´gów wyborczych i liczby pos∏ów w nich wybieranych,
je˝eli koniecznoÊç taka wynika ze zmian w zasadniczym podziale terytorialnym paƒstwa lub ze zmiany
liczby mieszkaƒców w okr´gu wyborczym lub w kraju.
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2. Dokonywanie zmian granic powiatów pociàgajàcych za sobà zmiany granic okr´gów wyborczych
jest niedopuszczalne w okresie 12 miesi´cy poprzedzajàcych up∏yw kadencji Sejmu, jak i w okresie od zarzàdzenia wyborów w razie skrócenia kadencji Sejmu
a˝ do dnia stwierdzenia wa˝noÊci wyborów.
3. Sejm dokonuje, z zastrze˝eniem ust. 4, zmian
w podziale na okr´gi wyborcze z przyczyn, o których
mowa w ust. 1, nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed
dniem, w którym up∏ywa termin zarzàdzenia wyborów
do Sejmu.
4. W razie skrócenia kadencji Sejmu zmian w podziale na okr´gi wyborcze nie dokonuje si´.
Rozdzia∏ 17
Zg∏aszanie list kandydatów na pos∏ów
Art. 139. 1. Komitet wyborczy mo˝e zg∏osiç w ka˝dym okr´gu wyborczym jednà okr´gowà list´ kandydatów na pos∏ów, zwanà dalej „listà okr´gowà”.
2. Kandydowaç mo˝na tylko w jednym okr´gu wyborczym i tylko z jednej listy okr´gowej.
3. Partie polityczne, które wchodzà w sk∏ad koalicji
wyborczej, nie mogà zg∏aszaç list kandydatów samodzielnie.
Art. 140. 1. Wyborca mo˝e udzieliç pisemnego poparcia wi´cej ni˝ jednej liÊcie okr´gowej. Wycofanie
udzielonego poparcia nie rodzi skutków prawnych.
2. Wyborca udzielajàcy poparcia liÊcie okr´gowej
sk∏ada podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL.
3. Wykaz podpisów musi zawieraç na ka˝dej stronie nazw´ komitetu wyborczego zg∏aszajàcego list´,
numer okr´gu wyborczego, w którym lista jest zg∏aszana, oraz adnotacj´:
„Udzielam poparcia liÊcie kandydatów na pos∏ów
zg∏aszanej przez ...............................................................
........................................ (nazwa komitetu wyborczego)
w okr´gu wyborczym ........................... (numer okr´gu)
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarzàdzonych na ........................................... (dzieƒ, miesiàc,
rok).”.
Art. 141. 1. Zbieranie podpisów osób popierajàcych list´ okr´gowà mo˝e byç dokonywane tylko
w miejscu, czasie i w sposób, które wykluczajà groêb´,
podst´p lub stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzajàcych do uzyskania podpisów.
2. Zabrania si´ zbierania podpisów osób popierajàcych list´ okr´gowà na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podleg∏ych
Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddzia∏ów obrony
cywilnej, a tak˝e skoszarowanych jednostek podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.
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3. Zabrania si´ udzielania wynagrodzenia pieni´˝nego w zamian za zbieranie lub z∏o˝enie podpisu pod
zg∏oszeniem listy okr´gowej.
Art. 142. 1. Lista okr´gowa powinna byç poparta,
w sposób, o którym mowa w art. 140 ust. 2 i 3, podpisami co najmniej 5 000 wyborców stale zamieszka∏ych
w danym okr´gu wyborczym.
2. Komitet wyborczy, który z zachowaniem wymogów okreÊlonych w ust. 1 zarejestrowa∏ listy okr´gowe co najmniej w po∏owie okr´gów wyborczych,
uprawniony jest do zg∏oszenia dalszych list bez poparcia zg∏oszenia podpisami wyborców.
3. Zg∏oszenie list okr´gowych przez komitety wyborcze spe∏niajàce warunek, o którym mowa w ust. 2,
nast´puje na podstawie zaÊwiadczenia Paƒstwowej
Komisji Wyborczej wydanego na wniosek zainteresowanego komitetu wyborczego, z∏o˝ony do 40 dnia
przed dniem wyborów.
Art. 143. 1. List´ okr´gowà zg∏asza si´ do okr´gowej komisji wyborczej najpóêniej do godziny 2400
w 40 dniu przed dniem wyborów.
2. Liczba kandydatów na liÊcie nie mo˝e byç mniejsza ni˝ liczba pos∏ów wybieranych w danym okr´gu
wyborczym i wi´ksza ni˝ dwukrotnoÊç liczby pos∏ów
wybieranych w danym okr´gu wyborczym.
3. Zg∏oszenia listy okr´gowej dokonuje osobiÊcie,
na piÊmie, pe∏nomocnik wyborczy lub upowa˝niona
przez niego osoba, zwani dalej „osobà zg∏aszajàcà list´”. W razie zg∏oszenia listy przez upowa˝nionà przez
pe∏nomocnika osob´ do zg∏oszenia do∏àcza si´ dokument stwierdzajàcy udzielenie upowa˝nienia, ze wskazaniem zakresu udzielonego upowa˝nienia, oraz dane
upowa˝nionej przez pe∏nomocnika osoby: imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL.
Art. 144. 1. Zg∏oszenie listy okr´gowej powinno zawieraç nazwisko, imi´ (imiona), zawód i miejsce zamieszkania ka˝dego z kandydatów. Nazwiska kandydatów umieszcza si´ na liÊcie w kolejnoÊci ustalonej
przez komitet wyborczy.
2. Kandydata oznacza si´ nazwà lub skrótem nazwy tej partii politycznej, której jest cz∏onkiem (nie
wi´cej ni˝ 40 znaków drukarskich).
3. Osoba zg∏aszajàca list´ mo˝e wnosiç o oznaczenie kandydata, który nie nale˝y do ˝adnej partii politycznej, tylko jednà nazwà lub skrótem nazwy partii
popierajàcej danego kandydata; przepis ust. 2 stosuje
si´ odpowiednio. Fakt poparcia kandydata powinien
byç potwierdzony pisemnie przez w∏aÊciwy statutowy
organ partii. Wniosek wraz z potwierdzeniem sk∏ada
si´ ze zg∏oszeniem listy.
4. W zg∏oszeniu osoba zg∏aszajàca list´ mo˝e
wskazaç skrót nazwy komitetu wyborczego, którym
nale˝y oznaczyç zarejestrowanà list´ na urz´dowych
obwieszczeniach oraz na karcie do g∏osowania.
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5. Do zg∏oszenia ka˝dej listy nale˝y do∏àczyç:
1) oÊwiadczenie o liczbie podpisów wyborców popierajàcych list´ wraz z wykazem podpisów wyborców popierajàcych list´ bàdê zaÊwiadczenie Paƒstwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa
w art. 142 ust. 3;
2) pisemnà zgod´ kandydata na kandydowanie z danej listy okr´gowej. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawieraç dane: imi´
(imiona), nazwisko i wiek oraz numer ewidencyjny
PESEL kandydata, a tak˝e wskazanie jego ewentualnej przynale˝noÊci do partii politycznej; zgod´
na kandydowanie kandydat opatruje datà i w∏asnor´cznym podpisem;
3)33) w stosunku do ka˝dego kandydata urodzonego
przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów albo informacj´, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
6. Po dokonaniu zg∏oszenia uzupe∏nianie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów albo ich
kolejnoÊci na liÊcie bàdê te˝ zmiana oznaczenia, o którym mowa w ust. 3, sà niedopuszczalne.
Art. 145. (uchylony).34)
Art. 146. 1. Okr´gowa komisja wyborcza, przyjmujàc zg∏oszenie listy okr´gowej, bada, w obecnoÊci osoby zg∏aszajàcej list´, czy spe∏nia ono wymogi, o których mowa w art. 144, i wydaje osobie zg∏aszajàcej list´ pisemne potwierdzenie przyj´cia zg∏oszenia. Wzór
potwierdzenia okreÊli Paƒstwowa Komisja Wyborcza.
2. Arkusze wykazu podpisów komisja numeruje
i opatruje ka˝dy arkusz swojà piecz´cià.
3. Po sprawdzeniu prawdziwoÊci danych zawartych w wykazie podpisów przyj´te arkusze wykazu
podpisów komisja przechowuje w zapiecz´towanych
pakietach. Udost´pnienie i rozpiecz´towanie pakietów
mo˝e nastàpiç wy∏àcznie na potrzeby post´powania
przed sàdami i organami prokuratury, w obecnoÊci
cz∏onka okr´gowej komisji wyborczej; o terminie czynnoÊci zawiadamia si´ niezw∏ocznie osob´ zg∏aszajàcà
list´.
Art. 147. 1. Okr´gowa komisja wyborcza rejestruje
list´ okr´gowà zg∏oszonà zgodnie z przepisami ustawy, sporzàdzajàc protokó∏ rejestracji. Po jednym egzemplarzu protoko∏u dor´cza si´ osobie zg∏aszajàcej
list´ oraz przesy∏a Paƒstwowej Komisji Wyborczej
wraz z oÊwiadczeniami kandydatów na pos∏ów lub informacjami, o których mowa w art. 144 ust. 5 pkt 3.
———————
33)

W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
34) Przez art. 42 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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1a.35) Paƒstwowa Komisja Wyborcza przekazuje
niezw∏ocznie oÊwiadczenia lub informacje, o których
mowa w art. 144 ust. 5 pkt 3, do Biura Lustracyjnego
Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
2. Je˝eli zg∏oszenie ma wady inne ni˝ brak wymaganej liczby prawid∏owo z∏o˝onych podpisów wyborców, komisja wzywa osob´ zg∏aszajàcà list´ do ich
usuni´cia w terminie 3 dni. W wypadku nieusuni´cia
wady w terminie komisja postanawia o odmowie rejestracji listy w ca∏oÊci lub co do poszczególnych kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do
niektórych kandydatów list´, z zastrze˝eniem przepisu
art. 143 ust. 2, rejestruje si´ w zakresie nieobj´tym odmowà.
3. Postanowienie okr´gowej komisji wyborczej
o odmowie rejestracji, o którym mowa w ust. 2, wraz
z uzasadnieniem dor´cza si´ niezw∏ocznie osobie zg∏aszajàcej list´. Od postanowienia osobie zg∏aszajàcej list´ przys∏uguje prawo odwo∏ania do Paƒstwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od dnia dor´czenia.
Od postanowienia wydanego w wyniku rozpatrzenia
odwo∏ania nie przys∏uguje Êrodek prawny.
Art. 148. 1. Je˝eli liczba prawid∏owo z∏o˝onych
podpisów wyborców popierajàcych zg∏oszenie listy
okr´gowej jest mniejsza ni˝ ustawowo wymagana,
okr´gowa komisja wyborcza wzywa osob´ zg∏aszajàcà list´ do uzupe∏nienia wykazu podpisów, o ile nie
up∏ynà∏ termin, o którym mowa w art. 143 ust. 1. Uzupe∏nienie jest mo˝liwe do up∏ywu terminu, o którym
mowa w art. 143 ust. 1.
2. Je˝eli uzupe∏nienia nie dokonano w terminie,
o którym mowa w art. 143 ust. 1, lub termin ten up∏ynà∏, okr´gowa komisja wyborcza postanawia o odmowie rejestracji listy okr´gowej. Postanowienie wraz
z uzasadnieniem dor´cza si´ niezw∏ocznie osobie zg∏aszajàcej list´.
3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, mo˝e
byç przez osob´ zg∏aszajàcà list´ zaskar˝one do w∏aÊciwego miejscowo sàdu okr´gowego w terminie
3 dni od dnia dor´czenia. Sàd okr´gowy rozpatruje
skarg´ i orzeka w sprawie skargi w terminie 3 dni,
w post´powaniu nieprocesowym, w sk∏adzie 3 s´dziów. Od orzeczenia sàdu nie przys∏uguje Êrodek
prawny. Je˝eli sàd uzna skarg´ za uzasadnionà, okr´gowa komisja wyborcza niezw∏ocznie rejestruje list´.
Art. 149. 1. W razie uzasadnionych wàtpliwoÊci co
do prawdziwoÊci danych zawartych w wykazie podpisów bàdê wiarygodnoÊci podpisów okr´gowa komisja
wyborcza dokonuje w terminie 3 dni sprawdzenia danych bàdê wiarygodnoÊci podpisów, w oparciu o dost´pne urz´dowo dokumenty, w tym rejestry wyborców i urz´dowe rejestry mieszkaƒców, a w miar´ potrzeby równie˝ o wyjaÊnienia wyborców. O wszcz´ciu
post´powania wyjaÊniajàcego zawiadamia si´ niezw∏ocznie osob´ zg∏aszajàcà list´.
———————
35)

Dodany przez art. 42 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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2. Je˝eli w wyniku przeprowadzonego post´powania ustalone zostanie, i˝ zg∏oszona lista nie uzyska∏a
poparcia ustawowo wymaganej liczby podpisów wyborców, okr´gowa komisja wyborcza postanawia
o odmowie rejestracji listy okr´gowej. Postanowienie
wraz z uzasadnieniem dor´cza si´ niezw∏ocznie osobie
zg∏aszajàcej list´.
3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, mo˝e
byç przez osob´ zg∏aszajàcà list´ zaskar˝one do w∏aÊciwego miejscowo sàdu okr´gowego w terminie
3 dni od dnia dor´czenia. Sàd okr´gowy rozpatruje
skarg´ i orzeka w sprawie skargi w terminie 3 dni,
w post´powaniu nieprocesowym, w sk∏adzie 3 s´dziów. Od orzeczenia sàdu nie przys∏uguje Êrodek
prawny. Je˝eli sàd uzna skarg´ za uzasadnionà, okr´gowa komisja wyborcza niezw∏ocznie rejestruje list´
okr´gowà.
Art. 150. 1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza na podstawie protoko∏ów rejestracji list okr´gowych przyznaje w drodze losowania, najpóêniej w 30 dniu przed
dniem wyborów, jednolity numer dla list tego samego
komitetu wyborczego, zarejestrowanych wi´cej ni˝
w jednym okr´gu wyborczym. O terminie losowania
zawiadamia si´ pe∏nomocników wyborczych; nieobecnoÊç pe∏nomocnika nie wstrzymuje losowania.
2. W pierwszej kolejnoÊci losowane sà numery dla
list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowa∏y
swoje listy we wszystkich okr´gach wyborczych.
W dalszej kolejnoÊci losowane sà numery dla list pozosta∏ych komitetów wyborczych.
3. Paƒstwowa Komisja Wyborcza zawiadamia niezw∏ocznie okr´gowe komisje wyborcze oraz pe∏nomocników wyborczych o wylosowanych numerach
list okr´gowych.
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ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa w latach 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów, w zakresie okreÊlonym w art. 13 tej ustawy.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, przesy∏a si´ dyrektorowi w∏aÊciwej miejscowo delegatury
Krajowego Biura Wyborczego, który zapewnia jego
druk i rozplakatowanie na obszarze okr´gu wyborczego najpóêniej w 10 dniu przed dniem wyborów. Jeden
egzemplarz obwieszczenia przesy∏a si´ niezw∏ocznie
Paƒstwowej Komisji Wyborczej.
Art. 153. 1. Okr´gowa komisja wyborcza skreÊla
z zarejestrowanej listy okr´gowej nazwisko kandydata
na pos∏a, który zmar∏, utraci∏ prawo wybieralnoÊci lub
z∏o˝y∏ komisji oÊwiadczenie na piÊmie o wycofaniu
zgody na kandydowanie.
2. Je˝eli skreÊlenie nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy nastàpi∏o wskutek Êmierci kandydata
i powoduje, ˝e na liÊcie tej pozostaje mniej kandydatów ni˝ liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym, komisja zawiadamia osob´ zg∏aszajàcà list´
o mo˝liwoÊci zg∏oszenia nowego kandydata. Uzupe∏nienia listy dokonuje si´ najpóêniej w 15 dniu przed
dniem wyborów; w takim wypadku przepisu art. 142
ust. 1 nie stosuje si´.
3. Je˝eli skreÊlenie nazwiska kandydata z listy nastàpi∏o z innej przyczyny ni˝ Êmierç kandydata lub lista
nie zosta∏a uzupe∏niona z uwzgl´dnieniem terminu,
o którym mowa w ust. 2, a na liÊcie pozostaje mniej
kandydatów ni˝ liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu
wyborczym, komisja uniewa˝nia rejestracj´ tej listy.
Od postanowienia wydanego w tej sprawie nie przys∏uguje Êrodek prawny.

Art. 151. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 150 ust. 3, okr´gowa komisja wyborcza, uwzgl´dniajàc kolejnoÊç numerów list okr´gowych ustalonà w trybie art. 150, najpóêniej w 25 dniu
przed dniem wyborów przeprowadza losowanie numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowa∏y listy wy∏àcznie w danym okr´gu wyborczym.
O terminie losowania zawiadamia si´ osoby zg∏aszajàce listy; nieobecnoÊç osoby zg∏aszajàcej list´ nie
wstrzymuje losowania.

4. W razie rozwiàzania komitetu wyborczego w trybie, o którym mowa w art. 106 ust. 3, okr´gowa komisja
wyborcza uniewa˝nia rejestracj´ listy tego komitetu.
Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje si´ odpowiednio.

2. Okr´gowa komisja wyborcza zawiadamia niezw∏ocznie osoby zg∏aszajàce listy i Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà o wylosowanych numerach list okr´gowych, o których mowa w ust. 1.

Art. 154. 1. Pe∏nomocnik wyborczy lub osoba przez
niego upowa˝niona mo˝e wyznaczyç po jednym m´˝u
zaufania do ka˝dej obwodowej komisji wyborczej na
obszarze okr´gu wyborczego, w którym zosta∏a zarejestrowana zg∏oszona przez niego lista okr´gowa.

Art. 152. 1.36) Okr´gowa komisja wyborcza sporzàdza obwieszczenia o zarejestrowanych listach okr´gowych, zawierajàce informacje o ich numerach, nazwach i skrótach nazw komitetów wyborczych oraz dane o kandydatach zawarte w zg∏oszeniach list, w tym
treÊç oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1
———————
36)

W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

5. O skreÊleniu kandydata i postanowieniach,
o których mowa w ust. 2—4, okr´gowa komisja wyborcza zawiadamia niezw∏ocznie osob´ zg∏aszajàcà list´ i Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà oraz wyborców,
w formie obwieszczenia.

2. Pe∏nomocnik wyborczy lub osoba przez niego
upowa˝niona wydaje m´˝om zaufania zaÊwiadczenie
wed∏ug wzoru okreÊlonego przez Paƒstwowà Komisj´
Wyborczà.
3. Funkcj´ m´˝a zaufania przy Paƒstwowej Komisji
Wyborczej i okr´gowej komisji wyborczej pe∏ni pe∏nomocnik wyborczy lub osoba przez niego upowa˝niona.
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Rozdzia∏ 18
Karty do g∏osowania
Art. 155. Okr´gowa komisja wyborcza po zarejestrowaniu list okr´gowych zarzàdza wydrukowanie
kart do g∏osowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym w trybie okreÊlonym
przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà.
Art. 156. Na karcie do g∏osowania umieszcza si´
oznaczenia list zarejestrowanych w danym okr´gu wyborczym, zawierajàce numer listy oraz nazw´ lub skrót
nazwy komitetu wyborczego, w kolejnoÊci wzrastajàcej numerów list. Pod oznaczeniem ka˝dej listy podaje si´ nazwiska i imiona wszystkich kandydatów zarejestrowanych na danej liÊcie.
Art. 157. 1. Na ka˝dej karcie do g∏osowania zamieszcza si´ zwi´z∏à informacj´ o sposobie g∏osowania.
2. Na karcie do g∏osowania drukuje si´ odcisk piecz´ci w∏aÊciwej okr´gowej komisji wyborczej i oznacza miejsce na odcisk piecz´ci obwodowej komisji wyborczej.
3. Karta do g∏osowania mo˝e byç zadrukowana tylko po jednej stronie. WielkoÊç i rodzaj czcionki powinny byç jednakowe dla oznaczeƒ wszystkich list i nazwisk kandydatów.
4. Wzór karty do g∏osowania ustala Paƒstwowa
Komisja Wyborcza.
Art. 158. 1. Je˝eli po wydrukowaniu kart do g∏osowania okr´gowa komisja wyborcza skreÊli z listy okr´gowej nazwisko kandydata z przyczyn, o których mowa w art. 153 ust. 1, nazwisko tego kandydata pozostawia si´ na wydrukowanych kartach do g∏osowania.
Informacj´ o skreÊleniu oraz o warunkach decydujàcych o wa˝noÊci g∏osu oddanego na takiej karcie podaje si´ do wiadomoÊci publicznej w formie obwieszczenia i zapewnia jego rozplakatowanie w lokalach
wyborczych w dniu g∏osowania.

Poz. 1360

2. Za niewa˝ny uznaje si´ g∏os, je˝eli na karcie do
g∏osowania postawiono znak „x” w kratce z lewej
strony obok nazwisk dwóch lub wi´kszej liczby kandydatów z ró˝nych list okr´gowych albo nie postawiono
tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska ˝adnego kandydata z którejkolwiek z list, z zastrze˝eniem
ust. 4.
3. Za niewa˝ny uznaje si´ g∏os, je˝eli na karcie do
g∏osowania znak „x” postawiono w kratce z lewej
strony wy∏àcznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liÊcie okr´gowej, której rejestracja zosta∏a
uniewa˝niona.
4. Je˝eli na karcie do g∏osowania znak „x” postawiono w kratce z lewej strony wy∏àcznie obok nazwiska kandydata z jednej tylko listy okr´gowej, a nazwisko tego kandydata zosta∏o z tej listy skreÊlone, to g∏os
taki uznaje si´ za wa˝ny i oddany na t´ list´.
5. Je˝eli na karcie do g∏osowania znak „x” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub
wi´kszej liczby kandydatów z tej samej listy okr´gowej, to g∏os taki uwa˝a si´ za g∏os wa˝nie oddany na
wskazanà list´ okr´gowà z przyznaniem pierwszeƒstwa do uzyskania mandatu kandydatowi na pos∏a,
którego nazwisko na tej liÊcie umieszczone jest
w pierwszej kolejnoÊci.
Art. 161. Dopisanie na karcie do g∏osowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie wp∏ywa na wa˝noÊç
oddanego na niej g∏osu.
Rozdzia∏ 20
Ustalanie wyników g∏osowania i wyników wyborów
w okr´gu wyborczym
Art. 162. 1. Ustalajàc wyniki g∏osowania w obwodzie, obwodowa komisja wyborcza oblicza:
1) liczb´ wyborców uprawnionych do g∏osowania;

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli komisja uniewa˝ni rejestracj´ listy okr´gowej z przyczyn,
o których mowa w art. 153 ust. 3 lub 4.

2) liczb´ wyborców, którym wydano karty do g∏osowania;

Art. 159. Sposób sporzàdzania i przekazania kart
do g∏osowania dla obwodów g∏osowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz za granicà
ustala Paƒstwowa Komisja Wyborcza, po porozumieniu odpowiednio z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki morskiej oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw zagranicznych.

a) liczb´ kart niewa˝nych, o których mowa w art. 72,

Rozdzia∏ 19
Sposób g∏osowania i warunki wa˝noÊci g∏osu
Art. 160. 1. Wyborca g∏osuje tylko na jednà list´
okr´gowà, stawiajàc na karcie do g∏osowania znak „x”
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeƒstwo do uzyskania mandatu.

3) liczb´ kart wyj´tych z urny, w tym:

b) liczb´ kart wa˝nych;
4) liczb´ g∏osów niewa˝nych z wa˝nych kart do g∏osowania, o których mowa w art. 160 ust. 2 i 3;
5) liczb´ g∏osów wa˝nych z kart wa˝nych oddanych
∏àcznie na wszystkie listy kandydatów;
6) liczb´ g∏osów wa˝nych z kart wa˝nych oddanych
na poszczególne listy kandydatów;
7) liczb´ g∏osów wa˝nych z kart wa˝nych oddanych
na poszczególnych kandydatów z tych list.
2. Liczby, o których mowa w ust. 1, wymienia si´
w protokole g∏osowania w obwodzie.
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Art. 163. Niezw∏ocznie po otrzymaniu protoko∏u
g∏osowania w obwodzie okr´gowa komisja wyborcza
dokonuje sprawdzenia prawid∏owoÊci ustalenia wyników g∏osowania w obwodzie. W razie stwierdzenia
nieprawid∏owoÊci w ustaleniu wyników g∏osowania
komisja zarzàdza ponowne ich ustalenie przez obwodowà komisj´ wyborczà i powiadamia o tym Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà. Przepisy art. 70 ust. 2, art. 71,
art. 72 i art. 162 stosuje si´ odpowiednio.

2. Po otrzymaniu protoko∏ów wyników g∏osowania
w okr´gach wyborczych Paƒstwowa Komisja Wyborcza protokolarnie ustala zbiorcze wyniki g∏osowania
na listy okr´gowe w skali kraju i stwierdza, uwzgl´dniajàc przepis art. 134 ust. 1, które listy spe∏niajà warunki uprawniajàce do uczestniczenia w podziale mandatów w okr´gach wyborczych, oraz zawiadamia
o tym pisemnie okr´gowe komisje wyborcze. Informacj´ o tym podaje si´ do wiadomoÊci publicznej.

Art. 164. 1. Okr´gowa komisja wyborcza na podstawie protoko∏ów, o których mowa w art. 76 ust. 1,
ustala wyniki g∏osowania na poszczególne listy okr´gowe i sporzàdza w dwóch egzemplarzach protokó∏
wyników g∏osowania w okr´gu wyborczym.

Art. 166. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 165 ust. 2, okr´gowa komisja wyborcza dokonuje podzia∏u mandatów pomi´dzy uprawnione listy okr´gowe w sposób nast´pujàcy:

2. Je˝eli w∏aÊciwa okr´gowa komisja wyborcza nie
uzyska wyników g∏osowania w obwodach g∏osowania
za granicà albo na polskich statkach morskich w ciàgu
24 godzin od zakoƒczenia g∏osowania, o którym mowa w art. 59 ust. 2, g∏osowanie w tych obwodach uwa˝a si´ za nieby∏e. Fakt ten odnotowuje si´ w protokole
wyników g∏osowania w okr´gu wyborczym, z wymienieniem obwodów g∏osowania oraz ewentualnych
przyczyn nieuzyskania z tych obwodów wyników g∏osowania.
3. W protokole wymienia si´ sumy liczb, o których
mowa w art. 162 ust. 1.
4. Protokó∏ podpisujà wszystkie osoby wchodzàce
w sk∏ad komisji obecne przy jego sporzàdzaniu. Protokó∏ opatruje si´ piecz´cià komisji.
5. Przy ustalaniu wyników g∏osowania i sporzàdzaniu protoko∏u mogà byç obecne osoby zg∏aszajàce list´, którym przys∏uguje prawo wniesienia do protoko∏u uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
6. Przewodniczàcy okr´gowej komisji wyborczej
przekazuje niezw∏ocznie dane z protoko∏u dotyczàce
liczby g∏osów wa˝nych i g∏osów wa˝nych oddanych
na ka˝dà z list okr´gowych oraz g∏osów wa˝nych oddanych na poszczególnych kandydatów ka˝dej z tych
list do Paƒstwowej Komisji Wyborczej, w sposób
przez nià ustalony, za poÊrednictwem sieci telekomunikacyjnej u˝ytku publicznego lub elektronicznego
przesy∏ania danych. M´˝owie zaufania majà prawo
uczestniczyç przy przekazywaniu danych z protoko∏u.
7. Protokó∏ wyników g∏osowania w okr´gu wyborczym przewodniczàcy okr´gowej komisji wyborczej
przesy∏a niezw∏ocznie do Paƒstwowej Komisji Wyborczej w trybie przez nià ustalonym.
8. Wzór protoko∏u wyników g∏osowania w okr´gu
wyborczym okreÊli Paƒstwowa Komisja Wyborcza.
Art. 165. 1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych, o których mowa w art. 164 ust. 6,
uwzgl´dniajàc przepis art. 134 ust. 1, ustala wst´pnie
liczb´ g∏osów wa˝nych oraz g∏osów wa˝nych oddanych na listy okr´gowe poszczególnych komitetów
wyborczych w skali kraju i listy, które spe∏niajà warunki uprawniajàce do uczestniczenia w podziale mandatów w okr´gach wyborczych. Informacj´ o tym podaje si´ do wiadomoÊci publicznej.

1)37) liczb´ g∏osów wa˝nych oddanych na ka˝dà
z tych list w okr´gu wyborczym dzieli si´ kolejno
przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby a˝ do chwili,
gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da si´
uszeregowaç tyle kolejno najwi´kszych liczb, ile
wynosi liczba mandatów do rozdzielenia mi´dzy
te listy;
2) ka˝dej liÊcie przyznaje si´ tyle mandatów, ile spoÊród ustalonego w powy˝szy sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno najwi´kszych.
2. Je˝eli kilka list uzyska∏o ilorazy równe ostatniej
liczbie z liczb uszeregowanych w podany sposób, a list
tych jest wi´cej ni˝ mandatów do rozdzielenia, pierwszeƒstwo majà listy w kolejnoÊci ogólnej liczby oddanych na nie g∏osów. Gdyby na dwie lub wi´cej list oddano równà liczb´ g∏osów, o pierwszeƒstwie rozstrzyga liczba obwodów g∏osowania, w których na danà list´ oddano wi´kszà liczb´ g∏osów.
Art. 167. 1. Mandaty przypadajàce danej liÊcie
okr´gowej uzyskujà kandydaci w kolejnoÊci otrzymanej liczby g∏osów.
2. Je˝eli dwóch lub wi´cej kandydatów otrzyma∏o
równà liczb´ g∏osów uprawniajàcà do uzyskania mandatu z danej listy, o pierwszeƒstwie rozstrzyga wi´ksza
liczba obwodów g∏osowania, w których jeden z kandydatów uzyska∏ wi´cej g∏osów, a je˝eli liczba tych obwodów by∏aby równa, o pierwszeƒstwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczàcego
okr´gowej komisji wyborczej w obecnoÊci cz∏onków
komisji oraz zainteresowanych osób zg∏aszajàcych listy; nieobecnoÊç osoby zg∏aszajàcej list´ nie wstrzymuje losowania. Przebieg losowania uwzgl´dnia si´
w protokole wyników wyborów.
3. Tryb przeprowadzania losowania, o którym mowa w ust. 2, okreÊli Paƒstwowa Komisja Wyborcza.
Art. 168. 1. Po ustaleniu wyników wyborów
w okr´gu wyborczym okr´gowa komisja wyborcza
sporzàdza, w dwóch egzemplarzach, protokó∏ wyborów pos∏ów w okr´gu wyborczym.
———————
37)

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 32.
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2. W protokole wymienia si´ liczb´ pos∏ów wybieranych w okr´gu, wykaz list okr´gowych zarejestrowanych w tym okr´gu oraz wykaz list, które uczestniczà w podziale mandatów w okr´gu, a tak˝e liczby:

Poz. 1360

Art. 172. Paƒstwowa Komisja Wyborcza podaje do
wiadomoÊci publicznej zbiorcze wyniki g∏osowania,
o których mowa w art. 168 ust. 2, ustalone przez okr´gowà komisj´ wyborczà.

1) wyborców uprawnionych do g∏osowania;

Rozdzia∏ 21

2) wyborców, którym wydano karty do g∏osowania;

Og∏aszanie wyników wyborów do Sejmu

3) kart wyj´tych z urny, w tym:
a) liczb´ kart niewa˝nych,
b) liczb´ kart wa˝nych;
4) g∏osów niewa˝nych;
5) g∏osów wa˝nych oddanych na ka˝dà z list okr´gowych;

Art. 173. Paƒstwowa Komisja Wyborcza og∏asza
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w formie
obwieszczenia oraz podaje do wiadomoÊci publicznej
wyniki wyborów do Sejmu. W obwieszczeniu zamieszcza si´ podstawowe informacje zawarte w protoko∏ach wyborów pos∏ów w okr´gach wyborczych.
Art. 174. (uchylony).38)

6) mandatów przypadajàcych ka˝dej liÊcie okr´gowej;
7) g∏osów wa˝nych oddanych na poszczególnych
kandydatów ka˝dej z list okr´gowych oraz nazwiska i imiona wybranych pos∏ów z ka˝dej listy okr´gowej.
3. Protokó∏ podpisujà wszystkie osoby wchodzàce
w sk∏ad komisji obecne przy jego sporzàdzaniu. Protokó∏ opatruje si´ piecz´cià komisji.
4. Przy ustalaniu wyników wyborów i sporzàdzaniu
protoko∏u mogà byç obecne osoby zg∏aszajàce list´,
którym przys∏uguje prawo wniesienia do protoko∏u
uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów. Adnotacj´ o wniesieniu uwag zamieszcza si´ w protokole.
5. Wzór protoko∏u wyborów pos∏ów w okr´gu wyborczym okreÊli Paƒstwowa Komisja Wyborcza.

Art. 175. Paƒstwowa Komisja Wyborcza wr´cza
pos∏om zaÊwiadczenia o wyborze.
Art. 176. Paƒstwowa Komisja Wyborcza przesy∏a
Marsza∏kowi Sejmu oraz Sàdowi Najwy˝szemu sprawozdanie z wyborów nie póêniej ni˝ 14 dnia po og∏oszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 173.
Rozdzia∏ 22
WygaÊni´cie mandatu pos∏a
i uzupe∏nianie sk∏adu Sejmu
Art. 177. 1. WygaÊni´cie mandatu pos∏a nast´puje
wskutek:
1) utraty prawa wybieralnoÊci;

Art. 169. Okr´gowa komisja wyborcza niezw∏ocznie podaje do wiadomoÊci publicznej wyniki g∏osowania i wyniki wyborów w okr´gu wyborczym,
z uwzgl´dnieniem danych, o których mowa w art. 168
ust. 2.

2) pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybuna∏u Stanu;

Art. 170. 1. Przewodniczàcy okr´gowej komisji wyborczej za poÊrednictwem sieci telekomunikacyjnej
u˝ytku publicznego lub elektronicznego przesy∏ania
danych przekazuje do Paƒstwowej Komisji Wyborczej,
w trybie przez nià ustalonym, dane z protoko∏u wyborów pos∏ów w okr´gu wyborczym.

5) zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub
funkcji, których stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw nie mo˝na
∏àczyç z mandatem pos∏a, z zastrze˝eniem przepisu ust. 3;

2. Protokó∏, o którym mowa w art. 168 ust. 1, przewodniczàcy komisji przesy∏a niezw∏ocznie w zapiecz´towanej kopercie do Paƒstwowej Komisji Wyborczej
w trybie przez nià ustalonym. Pozosta∏e dokumenty
z wyborów przechowuje dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w∏aÊciwej dla siedziby komisji.
Art. 171. 1. Po otrzymaniu protoko∏ów, o których
mowa w art. 168 ust. 1, Paƒstwowa Komisja Wyborcza
dokonuje sprawdzenia prawid∏owoÊci ustalenia wyników wyborów pos∏ów w okr´gach wyborczych.
2. W razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w ustaleniu wyników wyborów Paƒstwowa Komisja Wyborcza zarzàdza ponowne ustalenie tych wyników. Przepisy art. 166—170 stosuje si´ odpowiednio.

3) zrzeczenia si´ mandatu;
4) Êmierci pos∏a;

6) powo∏ania w toku kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, których stosownie do przepisów
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw nie
mo˝na ∏àczyç ze sprawowaniem mandatu pos∏a;
6a)39) wyboru w toku kadencji na pos∏a do Parlamentu Europejskiego;
7) sprawowania przez pos∏a albo powo∏ania go na
stanowisko lub funkcj´:
a) radnego rady gminy, rady powiatu lub sejmiku
województwa,
———————
38)
39)

Przez art. 42 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 183 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
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b)40) w zarzàdzie powiatu, zarzàdzie województwa
lub zarzàdzie zwiàzku komunalnego,
c) w zarzàdzie lub w radzie regionalnej albo bran˝owej kasy chorych41),
d)42) wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).
8) (uchylony).43)
2. Odmowa z∏o˝enia Êlubowania poselskiego
oznacza zrzeczenie si´ mandatu.
3. WygaÊni´cie mandatu pos∏a zajmujàcego w dniu
wyborów stanowisko lub funkcj´, o których mowa
w ust. 1 pkt 5 i pkt 7, nast´puje, je˝eli nie z∏o˝y on Marsza∏kowi Sejmu, w terminie 14 dni od dnia og∏oszenia
przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà wyników wyborów do Sejmu, oÊwiadczenia o z∏o˝eniu rezygnacji
z zajmowanego stanowiska lub pe∏nionej funkcji.
4.44) WygaÊni´cie mandatu pos∏a powo∏anego lub
wybranego w czasie kadencji na stanowisko lub funkcj´, o których mowa w ust. 1 pkt 6—7, nast´puje
z dniem powo∏ania lub wybrania.
5. (uchylony).45)
———————
40)
41)

42)

43)
44)

45)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 90 pkt 3 lit. a tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18.
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75,
poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887,
Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45,
poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777,
Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255
i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64,
Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126,
poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 83, poz. 749, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1689, Nr 230, poz. 1920 i Nr 241, poz. 2074), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., powo∏ujàca kasy chorych utraci∏a moc na podstawie art. 222 ustawy
z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391,
Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128,
poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190,
poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37,
Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896,
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252,
Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 187, poz. 1925),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2003 r.
Dodana przez art. 90 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18; ze zmianà wprowadzonà przez
art. 42 pkt 7 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
Przez art. 42 pkt 7 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 90 pkt 3 lit. b
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18, oraz art. 183
pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r.
o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi
w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne
oraz ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 14, poz. 128), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
8 marca 2002 r.; uchylony przez art. 42 pkt 7 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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Art. 178. 1. WygaÊni´cie mandatu pos∏a stwierdza
Marsza∏ek Sejmu w drodze postanowienia.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, og∏asza si´ w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, dor´cza si´ niezw∏ocznie Paƒstwowej Komisji Wyborczej.
Art. 179. 1. W razie wygaÊni´cia mandatu pos∏a
Marsza∏ek Sejmu zawiadamia, na podstawie informacji Paƒstwowej Komisji Wyborczej, kolejnego kandydata z tej samej listy okr´gowej, który w wyborach
otrzyma∏ kolejno najwi´kszà liczb´ g∏osów, o przys∏ugujàcym mu pierwszeƒstwie do mandatu. Przy równej
liczbie g∏osów o pierwszeƒstwie rozstrzyga kolejnoÊç
umieszczenia kandydata na tej liÊcie okr´gowej.
2. Kandydat mo˝e zrzec si´ pierwszeƒstwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy, który uzyska∏ kolejno najwi´kszà liczb´ g∏osów. OÊwiadczenie o ustàpieniu pierwszeƒstwa powinno byç z∏o˝one
Marsza∏kowi Sejmu w terminie 7 dni od dnia dor´czenia
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
3. O obsadzeniu mandatu postanawia Marsza∏ek
Sejmu. Przepisy art. 178 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.
4. Je˝eli obsadzenie mandatu pos∏a w trybie okreÊlonym w ust. 1 by∏oby niemo˝liwe z powodu braku kandydatów, którym mandat mo˝na przydzieliç, Marsza∏ek
Sejmu, w drodze postanowienia, stwierdza, i˝ mandat
ten do koƒca kadencji pozostaje nieobsadzony.
Rozdzia∏ 23
Kampania wyborcza w programach radiowych
i telewizyjnych
Art. 180. 1. Komitety wyborcze majà prawo prowadzenia agitacji wyborczej w programach radiowych
i telewizyjnych, zgodnie z przepisami ustawy, w formach audycji wyborczych i og∏oszeƒ wyborczych.
2. Audycjà wyborczà jest cz´Êç programu radiowego lub telewizyjnego, niepochodzàca od nadawcy,
rozpowszechniana nieodp∏atnie, stanowiàca odr´bnà
ca∏oÊç ze wzgl´du na treÊç lub form´, umo˝liwiajàca
wykorzystanie przez komitet wyborczy przys∏ugujàcego mu czasu antenowego, o którym mowa w art. 181,
przeznaczonego na prowadzenie agitacji wyborczej.
3. Rozpowszechnianiem audycji wyborczych jest
dokonywana przez nadawc´ publicznego rejestracja,
obejmujàca przegranie na dostosowane do emisji noÊniki, dostarczonej audycji wyborczej przygotowanej
przez komitet wyborczy lub udost´pnienie studia wraz
z realizatorem w celu nagrania audycji wyborczej
przez komitet wyborczy oraz emisja tych audycji.
4. Og∏oszeniem wyborczym jest reklama w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253,
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poz. 2531, z póên. zm.46)), przygotowana przez komitet
wyborczy i przekazana do emisji w ramach prowadzonej agitacji wyborczej.
Art. 181. 1. W okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakoƒczenia kampanii wyborczej Telewizja Polska Spó∏ka Akcyjna oraz Polskie Radio Spó∏ka Akcyjna i spó∏ki radiofonii regionalnej, zwane dalej
„Telewizjà Polskà” i „Polskim Radiem”, rozpowszechniajà na w∏asny koszt w programach ogólnokrajowych
i regionalnych audycje wyborcze komitetów wyborczych.
2. ¸àczny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi:
1) w ogólnokrajowych programach — 15 godzin
w Telewizji Polskiej, w tym do 3 godzin w TV Polonia, i 30 godzin w Polskim Radiu, w tym do 5 godzin w programie przeznaczonym dla zagranicy;
2) w regionalnych programach — 10 godzin w Telewizji Polskiej i 15 godzin w Polskim Radiu.
3. Komitet wyborczy ma prawo do rozpowszechniania audycji wyborczych w programach:
1) ogólnokrajowych — je˝eli zarejestrowa∏ swoje listy okr´gowe co najmniej w po∏owie okr´gów wyborczych;
2) regionalnych — je˝eli zarejestrowa∏ list´ okr´gowà co najmniej w jednym okr´gu wyborczym.
4. Czas antenowy przys∏ugujàcy jednemu komitetowi wyborczemu nie mo˝e byç odst´powany innemu
komitetowi.
Art. 182. 1. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji wyborczych, o których mowa w art. 181
ust. 2 pkt 1, dzieli si´ równo pomi´dzy uprawnione komitety wyborcze na podstawie informacji Paƒstwowej
Komisji Wyborczej o komitetach wyborczych, które zarejestrowa∏y swoje listy okr´gowe co najmniej w po∏owie okr´gów wyborczych.
2. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji wyborczych, o których mowa w art. 181 ust. 2 pkt 2,
dzieli si´ pomi´dzy uprawnione komitety wyborcze
proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych przez nie
list okr´gowych, na podstawie informacji okr´gowych
komisji wyborczych, w∏aÊciwych dla obszaru obj´tego
regionalnym programem, o zarejestrowanych listach
okr´gowych.
3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po porozumieniu z Paƒstwowà Komisjà Wyborczà, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb post´powania w sprawach podzia∏u czasu rozpowszechniania audycji wy———————
46)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85,
poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377,
Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162 i Nr 61, poz. 411.
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borczych, zakres rejestracji oraz sposób przygotowania i emisji tych audycji, a tak˝e sposób upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych.
4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po zasi´gni´ciu opinii zarzàdów spó∏ek, o których mowa
w art. 181 ust. 1, oraz w∏aÊciwej rady programowej,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji
wyborczych w ka˝dym z programów ogólnokrajowych i regionalnych;
2) ramowy podzia∏ czasu, o którym mowa w art. 181
ust. 2, w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów
do dnia zakoƒczenia kampanii wyborczej.
Art. 183. 1. KolejnoÊç rozpowszechniania w ka˝dym dniu audycji wyborczych ustalajà kierujàcy redakcjami w∏aÊciwych ogólnokrajowych programów
telewizyjnych, w tym TV Polonia, i programów regionalnych oraz programów radiowych w drodze losowania przeprowadzonego w obecnoÊci osób zg∏aszajàcych listy najpóêniej w 18 dniu przed dniem wyborów.
2. Na ustalenia dotyczàce podzia∏u czasu antenowego, o których mowa w art. 182 ust. 1 i 2, osobie
zg∏aszajàcej list´ przys∏uguje skarga do Paƒstwowej
Komisji Wyborczej. Skarg´ wnosi si´ w terminie 2 dni
od dokonania ustalenia. Paƒstwowa Komisja Wyborcza rozpatruje spraw´ niezw∏ocznie i wydaje postanowienie. Od postanowienia Paƒstwowej Komisji Wyborczej nie przys∏uguje Êrodek prawny.
Art. 184. 1. Audycje wyborcze komitetu wyborczego dostarczane sà do Telewizji Polskiej lub Polskiego
Radia nie póêniej ni˝ na 24 godziny przed dniem ich
rozpowszechnienia.
2. Czas audycji wyborczych dostarczonych przez
komitety wyborcze nie mo˝e przekraczaç czasu ustalonego dla nich na podstawie przepisów, o których mowa w art. 182 ust. 3 i 4.
3. W wypadku stwierdzenia przez Telewizj´ Polskà
lub Polskie Radio, ˝e dostarczone przez komitet wyborczy materia∏y audycji wyborczych przekraczajà
czas ustalony dla tych audycji, wzywajà bezzw∏ocznie
komitet wyborczy do skrócenia czasu audycji. W razie
bezskutecznego wezwania Telewizja Polska lub Polskie Radio przerwie emisj´ audycji wyborczej w chwili, kiedy up∏ynà∏ czas audycji przys∏ugujàcy danemu
komitetowi.
Art. 185. 1. Niezale˝nie od czasu przyznanego na
rozpowszechnianie audycji wyborczych ka˝dy komitet
wyborczy mo˝e, od dnia rozpocz´cia kampanii wyborczej, odp∏atnie rozpowszechniaç og∏oszenia wyborcze
w programach nadawców radiowych i telewizyjnych.
2. WysokoÊç op∏at pobieranych za czas rozpowszechniania og∏oszeƒ wyborczych musi byç dla
wszystkich komitetów wyborczych jednakowa oraz
ustalana wed∏ug cennika obowiàzujàcego w dniu zarzàdzenia wyborów.
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3. Do og∏oszeƒ wyborczych stosuje si´ przepisy
o dzia∏alnoÊci reklamowej w programach telewizji i radiofonii, z tym ˝e czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie og∏oszeƒ wyborczych nie wlicza si´ do
ustalonego odr´bnymi przepisami dopuszczalnego
wymiaru czasowego reklam.
Art. 186. 1. Nadawcy nie ponoszà odpowiedzialnoÊci za treÊç rozpowszechnianych audycji wyborczych
i og∏oszeƒ wyborczych.
2. Nadawcy nie mogà odmówiç rozpowszechniania audycji wyborczych i og∏oszeƒ wyborczych.
DZIA¸ III
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6) w województwie ma∏opolskim — 8 senatorów;
7) w województwie mazowieckim — 13 senatorów;
8) w województwie opolskim — 3 senatorów;
9) w województwie podkarpackim — 5 senatorów;
10) w województwie podlaskim — 3 senatorów;
11) w województwie pomorskim — 6 senatorów;
12) w województwie Êlàskim — 13 senatorów;
13) w województwie Êwi´tokrzyskim — 3 senatorów;
14) w województwie warmiƒsko-mazurskim — 4 senatorów;
15) w województwie wielkopolskim — 9 senatorów;

Przepisy szczególne dotyczàce wyborów
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdzia∏ 24
Zasady ogólne
Art. 187. Wybory do Senatu sà powszechne, bezpoÊrednie i odbywajà si´ w g∏osowaniu tajnym.
Art. 188. Wybranym do Senatu mo˝e byç obywatel polski majàcy prawo wybierania, który najpóêniej
w dniu wyborów koƒczy 30 lat.
Art. 189. Do Senatu wybiera si´ 100 senatorów
wed∏ug zasady wi´kszoÊci.
Art. 190. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u II
niniejszej ustawy.
Rozdzia∏ 25
Okr´gi wyborcze
Art. 191. 1. W celu przeprowadzenia wyborów do
Senatu tworzy si´ na obszarze poszczególnych województw okr´gi wyborcze.
2. W okr´gu wyborczym wybiera si´ od 2 do 4 senatorów.
3. Okr´g wyborczy obejmuje obszar województwa
lub jego cz´Êci. Granice okr´gu wyborczego nie mogà
naruszaç granic okr´gów wyborczych utworzonych
dla wyborów do Sejmu.
Art. 192. 1. W poszczególnych województwach
wybiera si´:
1) w województwie dolnoÊlàskim — 8 senatorów;
2) w województwie kujawsko-pomorskim — 5 senatorów;
3) w województwie lubelskim — 6 senatorów;
4) w województwie lubuskim — 3 senatorów;
5) w województwie ∏ódzkim — 7 senatorów;

16) w województwie zachodniopomorskim — 4 senatorów.
2. JeÊli województwo nie jest jednym okr´giem
wyborczym do Sejmu, to liczb´ senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym ustala si´, uwzgl´dniajàc
jednolità wojewódzkà norm´ przedstawicielstwa.
3. Jednolità wojewódzkà norm´ przedstawicielstwa, o której mowa w ust. 2, okreÊla si´, dzielàc liczb´ mieszkaƒców województwa przez liczb´ senatorów
wybieranych w danym województwie.
4. Liczb´ senatorów wybieranych w poszczególnych okr´gach wyborczych, ich numery i granice, a tak˝e siedziby okr´gowych komisji wyborczych okreÊla za∏àcznik nr 2 do ustawy.
5. Informacj´ o okr´gu wyborczym podaje si´ do
wiadomoÊci wyborcom danego okr´gu wyborczego
w formie obwieszczenia Paƒstwowej Komisji Wyborczej najpóêniej w 52 dniu przed dniem wyborów. Druk
i rozplakatowanie obwieszczeƒ zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze.
Rozdzia∏ 26
Szczególne zadania komisji wyborczych
Art. 193. 1. Wybory do Senatu przeprowadzajà:
1) Paƒstwowa Komisja Wyborcza;
2) okr´gowe komisje wyborcze powo∏ane dla wyborów do Sejmu;
3) obwodowe komisje wyborcze powo∏ane dla wyborów do Sejmu.
2. Funkcje okr´gowej komisji wyborczej, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, dla okr´gów wyborczych w danym województwie mo˝e spe∏niaç wskazana przez
Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà okr´gowa komisja wyborcza powo∏ana dla wyborów do Sejmu.
3. W wypadku wyborów uzupe∏niajàcych, o których mowa w art. 215, powo∏uje si´ okr´gowà komisj´
wyborczà i obwodowe komisje wyborcze w trybie i na
zasadach okreÊlonych w ustawie.
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Rozdzia∏ 27
Zg∏aszanie kandydatów na senatorów
Art. 194. Do komitetów wyborczych zg∏aszajàcych
kandydatów na senatorów stosuje si´ odpowiednio
przepisy ustawy dotyczàce komitetów wyborczych,
z tym ˝e:
1) partia polityczna, która wchodzi w sk∏ad koalicji
wyborczej utworzonej w celu wspólnego zg∏oszenia kandydatów na pos∏ów i kandydatów na senatorów albo tylko w celu wspólnego zg∏oszenia
kandydatów na senatorów, nie mo˝e zg∏aszaç kandydatów na senatorów samodzielnie;
2) nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców utworzonego tylko w celu zg∏oszenia kandydatów na senatorów muszà byç ró˝ne od nazw i skrótów nazw komitetów wyborczych utworzonych
w celu zg∏oszenia kandydatów na pos∏ów i kandydatów na senatorów albo kandydatów na pos∏ów.
Art. 195. 1. Komitet wyborczy mo˝e zg∏osiç w ka˝dym okr´gu wyborczym najwy˝ej tylu kandydatów na
senatorów, ilu senatorów jest wybieranych w danym
okr´gu wyborczym.
2. Kandydowaç mo˝na tylko w jednym okr´gu wyborczym i tylko w ramach zg∏oszenia przez jeden komitet wyborczy.
Art. 196. 1. Zg∏oszenie kandydata na senatora powinno byç poparte podpisami co najmniej 3 000 wyborców.
2. Wyborca mo˝e udzieliç poparcia wi´cej ni˝ jednemu kandydatowi na senatora. Wycofanie udzielonego poparcia nie rodzi skutków prawnych.
3. Wyborca udzielajàcy poparcia zg∏oszeniu kandydata na senatora sk∏ada podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL.
4. Wykaz podpisów musi zawieraç na ka˝dej stronie nazw´ komitetu wyborczego zg∏aszajàcego kandydata, numer okr´gu wyborczego, w którym kandydat
jest zg∏aszany, oraz adnotacj´:
„Udzielam poparcia kandydatowi na senatora .............
.............................................. (nazwisko, imi´ — imiona)
zg∏aszanemu przez ........................................................
(nazwa komitetu wyborczego) w okr´gu wyborczym
............................ (numer okr´gu) w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzàdzonych na ...........
........................... (dzieƒ, miesiàc, rok).”.
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2. Zabrania si´ zbierania podpisów osób popierajàcych zg∏oszenie kandydata na senatora na terenie
jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej oraz
oddzia∏ów obrony cywilnej, a tak˝e skoszarowanych
jednostek podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych.
3. Zabrania si´ udzielania wynagrodzenia pieni´˝nego w zamian za zbieranie lub z∏o˝enie podpisu pod
zg∏oszeniem kandydata na senatora.
Art. 198. 1. Zg∏oszenia ka˝dego kandydata na senatora dokonuje si´ odr´bnie. Je˝eli komitet wyborczy dokonuje zg∏oszenia wi´cej ni˝ jednego kandydata
na senatora, to zg∏oszenie ka˝dego z kandydatów musi byç poparte odr´bnie podpisami wyborców w sposób, o którym mowa w art. 196 ust. 3 i 4.
2. Do zg∏oszenia kandydatów na senatorów przepisu art. 142 ust. 2 nie stosuje si´.
Rozdzia∏ 28
Karty do g∏osowania
Art. 199. Okr´gowa komisja wyborcza po zarejestrowaniu kandydatów na senatorów zarzàdza wydrukowanie kart do g∏osowania i zapewnia ich przekazanie
obwodowym komisjom wyborczym w trybie okreÊlonym przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà.
Art. 200. Na karcie do g∏osowania umieszcza si´
w porzàdku alfabetycznym nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na senatorów, z podaniem
nazwy lub skrótu nazwy komitetu wyborczego.
Rozdzia∏ 29
Sposób g∏osowania i warunki wa˝noÊci g∏osu
Art. 201. 1. Wyborca g∏osuje na okreÊlonych kandydatów, stawiajàc znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwisk najwy˝ej tylu kandydatów, ilu senatorów jest wybieranych w okr´gu wyborczym.
2. Wyborca mo˝e g∏osowaç na mniejszà liczb´
kandydatów, ani˝eli wynosi liczba senatorów wybieranych w danym okr´gu wyborczym.
Art. 202. 1. Je˝eli na karcie do g∏osowania nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska któregokolwiek z kandydatów, to takà kart´
uznaje si´ za kart´ wa˝nà z g∏osami niewa˝nymi.

5. Poparcia dla zg∏oszenia kandydata na senatora
mo˝e udzieliç wy∏àcznie wyborca stale zamieszka∏y
w danym okr´gu wyborczym.

2. Je˝eli na karcie do g∏osowania postawiono
znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk wi´kszej liczby kandydatów ni˝ wynosi liczba wybieranych
senatorów, to takà kart´ uznaje si´ za kart´ wa˝nà
z g∏osami niewa˝nymi.

Art. 197. 1. Zbieranie podpisów osób popierajàcych zg∏oszenie kandydata na senatora mo˝e byç dokonywane tylko w miejscu, czasie i w sposób, które
wykluczajà groêb´, podst´p lub stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzajàcych do uzyskania podpisów.

3. Je˝eli na karcie do g∏osowania postawiono
znak „x” w kratce z lewej strony wy∏àcznie przy nazwisku kandydata, którego nazwisko zosta∏o skreÊlone, to
takà kart´ uznaje si´ za kart´ wa˝nà z g∏osami niewa˝nymi.
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Rozdzia∏ 30
Ustalanie wyników g∏osowania i wyników wyborów
w okr´gu wyborczym
Art. 203. 1. Ustalajàc wyniki g∏osowania w obwodzie, obwodowa komisja wyborcza oblicza:
1) liczb´ wyborców uprawnionych do g∏osowania;
2) liczb´ wyborców, którym wydano karty do g∏osowania;
3) liczb´ kart wyj´tych z urny, w tym liczb´ kart niewa˝nych, o których mowa w art. 72, i liczb´ kart
wa˝nych, w tym:
a) liczb´ kart wa˝nych z g∏osami niewa˝nymi,
o których mowa w art. 202,
b) liczb´ kart wa˝nych z g∏osami wa˝nymi;
4) liczb´ g∏osów wa˝nych z kart wa˝nych oddanych
na poszczególnych kandydatów na senatorów.
2. Liczby, o których mowa w ust. 1, wymienia si´
w protokole g∏osowania w obwodzie.
Art. 204. Niezw∏ocznie po otrzymaniu protoko∏u
g∏osowania w obwodzie okr´gowa komisja wyborcza
dokonuje sprawdzenia prawid∏owoÊci ustalenia wyników g∏osowania w obwodzie. W razie stwierdzenia
nieprawid∏owoÊci w ustaleniu wyników g∏osowania
komisja zarzàdza ponowne ich ustalenie przez obwodowà komisj´ wyborczà i powiadamia o tym Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà.
Art. 205. 1. Okr´gowa komisja wyborcza na podstawie protoko∏ów, o których mowa w art. 204, ustala wyniki g∏osowania i wyniki wyborów oraz sporzàdza
w dwóch egzemplarzach protokó∏ wyników g∏osowania
i wyników wyborów senatorów w okr´gu wyborczym.
2. Je˝eli w∏aÊciwa okr´gowa komisja wyborcza nie
uzyska wyników g∏osowania w obwodach g∏osowania
za granicà albo na polskich statkach morskich w ciàgu
24 godzin od zakoƒczenia g∏osowania, o którym mowa w art. 59 ust. 2, g∏osowanie w tych obwodach uwa˝a si´ za nieby∏e. Fakt ten odnotowuje si´ w protokole
wyników g∏osowania w okr´gu wyborczym, z wymienieniem obwodów g∏osowania oraz ewentualnych
przyczyn nieuzyskania z tych obwodów wyników g∏osowania.
3. W protokole wymienia si´ sumy liczb, o których
mowa w art. 203 ust. 1, oraz nazwiska i imiona wybranych senatorów, z podaniem nazwy lub skrótu nazwy
komitetu wyborczego.
4. Protokó∏ podpisujà wszystkie osoby wchodzàce
w sk∏ad okr´gowej komisji wyborczej obecne przy jego
sporzàdzaniu. Protokó∏ opatruje si´ piecz´cià komisji.
5. Przy ustalaniu wyników g∏osowania i sporzàdzaniu protoko∏u mogà byç obecne osoby zg∏aszajàce list´, którym przys∏uguje prawo wniesienia do protoko∏u uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
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6. Przewodniczàcy okr´gowej komisji wyborczej
przekazuje niezw∏ocznie dane z protoko∏u, dotyczàce
liczby kart wa˝nych oraz g∏osów wa˝nych oddanych
na poszczególnych kandydatów, do Paƒstwowej Komisji Wyborczej, w sposób przez nià ustalony, za poÊrednictwem sieci telekomunikacyjnej u˝ytku publicznego lub elektronicznego przesy∏ania danych. M´˝owie zaufania majà prawo uczestniczyç przy przekazywaniu danych z protoko∏u.
Art. 206. 1. Za wybranych na senatorów w danym
okr´gu wyborczym uwa˝a si´ tych kandydatów, którzy
otrzymali kolejno najwi´cej oddanych g∏osów wa˝nych.
2. Je˝eli dwóch lub wi´cej kandydatów otrzyma∏o
równà liczb´ g∏osów uprawniajàcà do uzyskania mandatu i kandydatów tych jest wi´cej ni˝ mandatów do
uzyskania, o pierwszeƒstwie rozstrzyga wi´ksza liczba
obwodów g∏osowania, w których jeden z kandydatów
uzyska∏ wi´cej g∏osów, a je˝eli liczba tych obwodów
by∏aby równa, o pierwszeƒstwie rozstrzyga losowanie
przeprowadzone przez przewodniczàcego okr´gowej
komisji wyborczej w obecnoÊci cz∏onków komisji oraz
zainteresowanych osób zg∏aszajàcych listy; nieobecnoÊç osoby zg∏aszajàcej list´ nie wstrzymuje losowania. Przebieg losowania uwzgl´dnia si´ w protokole
wyników wyborów.
3. Tryb przeprowadzania losowania, o którym mowa w ust. 2, okreÊli Paƒstwowa Komisja Wyborcza.
Art. 207. Okr´gowa komisja wyborcza niezw∏ocznie
podaje do wiadomoÊci publicznej wyniki g∏osowania
i wyniki wyborów w okr´gu wyborczym, z uwzgl´dnieniem danych, o których mowa w art. 205 ust. 3.
Art. 208. 1. Protokó∏ wyników g∏osowania i wyników wyborów senatorów w okr´gu wyborczym przewodniczàcy okr´gowej komisji wyborczej przesy∏a
niezw∏ocznie w zapiecz´towanej kopercie do Paƒstwowej Komisji Wyborczej, w trybie przez nià ustalonym.
Pozosta∏e dokumenty z wyborów przechowuje dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w∏aÊciwej dla siedziby komisji.
2. Po otrzymaniu protoko∏ów, o których mowa
w ust. 1, Paƒstwowa Komisja Wyborcza dokonuje
sprawdzenia prawid∏owoÊci ustalenia wyników wyborów w okr´gach wyborczych.
3. W razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w ustaleniu wyników wyborów Paƒstwowa Komisja Wyborcza zarzàdza ponowne ustalenie tych wyników.
Rozdzia∏ 31
Og∏aszanie wyników wyborów do Senatu
Art. 209. Paƒstwowa Komisja Wyborcza og∏asza
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w formie obwieszczenia, oraz podaje do wiadomoÊci
publicznej wyniki wyborów do Senatu. W obwieszczeniu zamieszcza si´, wed∏ug okr´gów wyborczych,
podstawowe informacje zawarte w protoko∏ach okr´gowych komisji wyborczych oraz nazwiska i imiona
wybranych senatorów.
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Art. 210. (uchylony).47)
Art. 211. Paƒstwowa Komisja Wyborcza wr´cza
senatorom zaÊwiadczenia o wyborze.
Art. 212. Paƒstwowa Komisja Wyborcza przesy∏a
Marsza∏kowi Senatu oraz Sàdowi Najwy˝szemu sprawozdanie z wyborów nie póêniej ni˝ 14 dnia po og∏oszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 209.
Rozdzia∏ 32
WygaÊni´cie mandatu senatora
i uzupe∏nianie sk∏adu Senatu
Art. 213. 1. WygaÊni´cie mandatu senatora nast´puje wskutek:
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2. Odmowa z∏o˝enia Êlubowania senatorskiego
oznacza zrzeczenie si´ mandatu.
3. Stwierdzenie wygaÊni´cia mandatu senatora
zajmujàcego w dniu wyborów stanowisko lub funkcj´,
o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, nast´puje, je˝eli nie
z∏o˝y on Marsza∏kowi Senatu, w terminie 14 dni od
dnia og∏oszenia przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà
wyników wyborów do Senatu, oÊwiadczenia o z∏o˝eniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub pe∏nionej funkcji.
4.52) WygaÊni´cie mandatu senatora powo∏anego
lub wybranego w czasie kadencji na stanowisko lub
funkcj´, o których mowa w ust. 1 pkt 6—7, nast´puje
z dniem powo∏ania lub wybrania.
5. (uchylony).53)

1) utraty prawa wybieralnoÊci;
2) pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybuna∏u Stanu;
3) zrzeczenia si´ mandatu;
4) Êmierci senatora;
5) zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub
funkcji, których, stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie
mo˝na ∏àczyç z mandatem senatora, z zastrze˝eniem przepisu ust. 3;
6) powo∏ania w toku kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, których, stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo
ustaw, nie mo˝na ∏àczyç ze sprawowaniem mandatu senatora;
6a)48) wyboru w toku kadencji na pos∏a do Parlamentu Europejskiego;
7) sprawowania przez senatora albo powo∏ania go
na stanowisko lub funkcj´:
a) radnego rady gminy, rady powiatu lub sejmiku
województwa,
b)49) w zarzàdzie powiatu, zarzàdzie województwa
lub zarzàdzie zwiàzku komunalnego,
c) w zarzàdzie lub w radzie regionalnej albo bran˝owej kasy chorych41),
d)50) wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).
8) (uchylony).51)
———————
47)
48)
49)
50)

51)

Przez art. 42 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 183 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 90 pkt 4 lit. a tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18.
Dodana przez art. 90 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18; ze zmianà wprowadzonà przez
art. 42 pkt 9 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
Przez art. 42 pkt 9 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

Art. 214. 1. WygaÊni´cie mandatu senatora stwierdza Marsza∏ek Senatu, w drodze postanowienia.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, og∏asza si´ w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, niezw∏ocznie dor´cza si´ Prezydentowi Rzeczypospolitej
i Paƒstwowej Komisji Wyborczej.
Art. 215. 1. W razie wygaÊni´cia mandatu senatora Prezydent Rzeczypospolitej zarzàdza wybory uzupe∏niajàce do Senatu.
2. Wybory uzupe∏niajàce zarzàdza si´ i przeprowadza w terminie 3 miesi´cy od dnia stwierdzenia wygaÊni´cia mandatu senatora. Wyborów uzupe∏niajàcych
nie przeprowadza si´ w okresie 6 miesi´cy przed
dniem, w którym up∏ywa termin zarzàdzenia wyborów
do Sejmu.
3. W sprawach zarzàdzenia wyborów, o których
mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 9 ust. 2, z tym ˝e postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej o wyborach uzupe∏niajàcych Paƒstwowa
Komisja Wyborcza podaje niezw∏ocznie do wiadomoÊci publicznej, w formie obwieszczenia, na obszarze
okr´gu wyborczego, w którym wybory majà byç przeprowadzone. Druk i rozplakatowanie obwieszczenia
zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze.
4. G∏osowanie w wyborach uzupe∏niajàcych przeprowadza si´ tylko na terytorium kraju.
5. Przepisy art. 23 w sprawie zaÊwiadczeƒ o prawie
do g∏osowania majà zastosowanie tylko do wyborców
zamieszka∏ych na obszarze okr´gu wyborczego, w którym przeprowadza si´ wybory uzupe∏niajàce.
———————
52)

53)

Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 90 pkt 4 lit. b
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18, oraz przez
art. 183 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnoÊniku 45; uchylony przez art. 42 pkt 9 lit. b
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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Rozdzia∏ 33
Kampania wyborcza w programach radiowych
i telewizyjnych
Art. 216. 1. Komitet wyborczy ma prawo do rozpowszechniania nieodp∏atnie audycji wyborczych w programach Telewizji Polskiej i Polskiego Radia:
1) ogólnokrajowych — je˝eli zarejestrowa∏ kandydatów na senatorów co najmniej w po∏owie okr´gów
wyborczych;

2. W wyborach uzupe∏niajàcych wysokoÊç dotacji
dla komitetu wyborczego zg∏aszajàcego kandydata,
który uzyska∏ mandat, oblicza si´ w ten sposób, ˝e
ogólnà kwot´ dotacji przypadajàcà na wszystkie komitety wyborcze w ostatnio przeprowadzonych wyborach do Sejmu i do Senatu dzieli si´ przez 560 i mno˝y przez wskaênik przeci´tnego wzrostu cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych. Wskaênik ten oblicza G∏ówny Urzàd Statystyczny za okres od miesiàca, w którym
przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu, do miesiàca, w którym odby∏y si´ wybory uzupe∏niajàce.
DZIA¸ IV

2) regionalnych — je˝eli zarejestrowa∏ co najmniej
jednego kandydata na senatora.

Przepisy karne i przepisy szczególne
Rozdzia∏ 35

2. ¸àczny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi:
1) w ogólnokrajowych programach — 5 godzin w Telewizji Polskiej i 10 godzin w Polskim Radiu;
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Przepisy karne

2) w odpowiednim programie regionalnym — 3 godziny w Telewizji Polskiej i 6 godzin w Polskim Radiu.

Art. 219. Kto podaje do wiadomoÊci publicznej wyniki przedwyborczych badaƒ (sonda˝y) opinii publicznej dotyczàcych przewidywanych zachowaƒ wyborczych i wyniku wyborów z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 86,

3. Czas rozpowszechniania audycji wyborczych
w programach ogólnokrajowych dzieli si´ równo mi´dzy wszystkie uprawnione komitety wyborcze.

podlega grzywnie od 500 000 do 1 000 000 z∏otych.

4. Czas rozpowszechniania audycji wyborczych
w odpowiednim programie regionalnym jest dzielony
mi´dzy uprawnione komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby kandydatów na senatorów zarejestrowanych przez nie w okr´gach wyborczych obj´tych zasi´giem danego programu.

Art. 220. Kto:
1) narusza zakazy okreÊlone w art. 87 albo w art. 88
ust. 1, 2 lub 3,
2) umieszcza plakaty i has∏a wyborcze bàdê ustawia
urzàdzenia og∏oszeniowe z naruszeniem zasad
okreÊlonych w art. 90,
podlega karze grzywny.

5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po porozumieniu z Paƒstwowà Komisjà Wyborczà, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zasady i sposób ∏àcznego
prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze
uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Art. 217. 1. W wyborach uzupe∏niajàcych przepis
art. 216 ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania, a ∏àczny czas
rozpowszechniania nieodp∏atnie audycji wyborczych
w odpowiednich programach regionalnych wynosi
2 godziny w Telewizji Polskiej i 4 godziny w Polskim
Radiu.
2. Czas, o którym mowa w ust. 1, w ka˝dym programie regionalnym dzieli si´ równo mi´dzy wszystkie uprawnione komitety wyborcze.
Rozdzia∏ 34
Szczególne zasady finansowania
kampanii wyborczej do Senatu
Art. 218. 1. Komitet wyborczy, który zarejestrowa∏
kandydata lub kandydatów na senatorów, ma prawo
do dotacji z bud˝etu paƒstwa na zasadach okreÊlonych w art. 128.

Art. 221. Kto organizuje w ramach prowadzonej
kampanii wyborczej gry losowe lub konkursy z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 88 ust. 4,
podlega grzywnie.
Art. 222. Kto podaje lub dostarcza, w ramach prowadzonej kampanii wyborczej, napoje alkoholowe
z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 88 ust. 5,
podlega karze grzywny.
Art. 223. Kto:
1) pozyskuje lub wydatkuje Êrodki komitetu wyborczego z naruszeniem przepisów art. 110 ust. 1, 2
lub 3,
2)54) wydatkuje Êrodki komitetu wyborczego z naruszeniem limitu okreÊlonego w art. 114 ust. 1 i 2
i art. 236,
3) przekazuje koalicyjnemu komitetowi wyborczemu
albo komitetowi wyborczemu wyborców lub
przyjmuje w imieniu tego komitetu Êrodki finansowe lub wartoÊci niepieni´˝ne z naruszeniem przepisów art. 111 ust. 2—4,
———————
54)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 32.
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4) przeprowadza zbiórki publiczne wbrew zakazowi,
o którym mowa w art. 112 ust. 2,
5) przyjmuje w imieniu komitetu wyborczego partii
politycznej Êrodki finansowe pochodzàce z innego
êród∏a ni˝ z Funduszu Wyborczego tej partii,

Art. 227. 1. Kto nie dopuszcza do wykonywania
i utrudnia dope∏nienie przez bieg∏ego rewidenta obowiàzków przy sporzàdzaniu opinii lub raportu, o których mowa w art. 120 ust. 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 z∏otych.
Art. 224. Kto:

2. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 1, dzia∏a nieumyÊlnie,

1) narusza zasady okreÊlone w art. 113 ust. 1 dotyczàce sposobu gromadzenia Êrodków finansowych komitetu wyborczego,
2) nie wprowadza zastrze˝enia do umowy rachunku
bankowego zawartej przez niego w imieniu komitetu wyborczego, ˝e wp∏aty na komitet wyborczy
mogà byç dokonywane tylko w sposób okreÊlony
w art. 113 ust. 2,
3) dokonuje wp∏at na jeden koalicyjny komitet wyborczy lub komitet wyborczy wyborców w wysokoÊci przekraczajàcej limit okreÊlony w art. 113
ust. 3,
podlega karze grzywny.
Art. 225. Kto:
1) przekazuje Êrodki finansowe lub wartoÊci niepieni´˝ne na rzecz innego komitetu wyborczego
wbrew zakazowi okreÊlonemu w art. 112 ust. 1 albo pozyskuje Êrodki na rzecz komitetu wyborczego
po dniu wyborów lub wydatkuje Êrodki komitetu
wyborczego po dniu z∏o˝enia sprawozdania wyborczego,
2) dokonuje wydatków na kampani´ wyborczà prowadzonà w formach i na zasadach w∏aÊciwych dla
reklamy w wysokoÊci przekraczajàcej limit okreÊlony w art. 115,
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podlega grzywnie.
Art. 228. Kto zbiera podpisy pod zg∏oszeniem listy
okr´gowej lub pod zg∏oszeniem kandydata albo kandydatów na senatora z naruszeniem zakazów okreÊlonych
w art. 141 ust. 1, 2 lub 3 albo art. 197 ust. 1, 2 lub 3,
podlega grzywnie od 1 000 do 10 000 z∏otych.
Art. 229. Kto:
1) prowadzi kampani´ wyborczà na rzecz kandydata
na pos∏a albo kandydata na senatora bez zgody
komitetu wyborczego, a koszt takiego dzia∏ania
wynosi od 1 000 do 50 000 z∏otych,
podlega grzywnie nie mniejszej ni˝ koszt takiego
dzia∏ania,
2) prowadzi dzia∏ania, o których mowa w pkt 1, a ich
koszt przekracza 50 000 z∏otych,
podlega grzywnie nie mniejszej ni˝ koszt takiego
dzia∏ania oraz karze ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
Art. 230. Do post´powania w sprawach, o których
mowa w art. 220, art. 222, art. 224 i art. 225, stosuje si´
przepisy o post´powaniu w sprawach o wykroczenia.

podlega karze grzywny.
Art. 226. 1. Pe∏nomocnik finansowy, który nie wykonuje w terminie:
1) obowiàzku przekazania na rzecz instytucji charytatywnej nadwy˝ki Êrodków finansowych, o której
mowa w art. 116,
2) obowiàzku przed∏o˝enia Paƒstwowej Komisji Wyborczej sprawozdania wyborczego, o którym mowa w art. 120 ust. 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do
wykonania lub utrudnia dope∏nienie przez pe∏nomocnika finansowego obowiàzków, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lub 2.
3. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 2, dzia∏a nieumyÊlnie,

Rozdzia∏ 36
Przepisy szczególne
Art. 230a.55) Je˝eli w∏aÊciwe organy gminy nie wykonujà w terminie, w sposób zgodny z prawem, zadaƒ
dotyczàcych utworzenia obwodów g∏osowania lub ich
zmiany, powo∏ania lub zmian w sk∏adach komisji obwodowych, w∏aÊciwa okr´gowa komisja wyborcza
wzywa te organy do wykonania zadaƒ w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie, a w razie bezskutecznego up∏ywu terminu niezw∏ocznie wykonuje
te zadania.
Art. 231. Wszelkie pisma oraz post´powanie sàdowe i administracyjne w sprawach wyborczych wolne sà od op∏at administracyjnych i kosztów sàdowych.
———————
55)

podlega grzywnie.

Dodany przez art. 183 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.

Dziennik Ustaw Nr 190

— 13375 —

Art. 232. Ilekroç w ustawie mowa jest o post´powaniu nieprocesowym przed sàdami, stosuje si´
w nim przepisy Kodeksu post´powania cywilnego
o post´powaniu nieprocesowym.

DZIA¸ V
Przepisy o zmianie przepisów obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe, dostosowujàce
i koƒcowe

Art. 233.56) 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o up∏ywie terminu do wniesienia skargi, odwo∏ania lub innego dokumentu do sàdu, organu wyborczego, urz´du
gminy, konsula albo kapitana statku, nale˝y przez to
rozumieç dzieƒ z∏o˝enia skargi, odwo∏ania lub innego
dokumentu w sàdzie, organowi wyborczemu, w urz´dzie gminy, w konsulacie lub kapitanowi statku.

Rozdzia∏ 37
Przepisy o zmianie przepisów obowiàzujàcych
Art. 237—240. (pomini´te).57)
Rozdzia∏ 38
Przepisy przejÊciowe, dostosowujàce i koƒcowe

2. Je˝eli koniec terminu wykonania czynnoÊci
okreÊlonej w ustawie przypada na sobot´ albo na
dzieƒ ustawowo wolny od pracy, termin up∏ywa
pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
3. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, czynnoÊci wyborcze okreÊlone kalendarzem wyborczym oraz czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, sà dokonywane w godzinach urz´dowania sàdów, organów wyborczych,
urz´dów gmin lub konsulatów.
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Art. 241. (pomini´ty).57)
Art. 242. Przepis art. 138 ust. 3 nie ma zastosowania do pierwszych wyborów przeprowadzonych na
podstawie niniejszej ustawy.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w razie
zbiegu terminu wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu
i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art. 243. Ilekroç w dotychczasowych przepisach
mowa jest o przepisach ustawy z dnia 28 maja 1993 r.
— Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132,
poz. 640, z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443,
Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483) albo
ustawy z dnia 10 maja 1991 r. — Ordynacja wyborcza
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r.
Nr 54, poz. 224 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98,
poz. 604), rozumie si´ przez to odpowiednie przepisy
niniejszej ustawy.

3. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2,
sporzàdza si´ oddzielnie protoko∏y g∏osowania w obwodach oraz protoko∏y g∏osowania i wyników wyborów.

Art. 244. 1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza dzia∏ajàca w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy staje si´
Paƒstwowà Komisjà Wyborczà w rozumieniu tej ustawy.

Art. 235. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Paƒstwowej Komisji Wyborczej, z∏o˝ony po porozumieniu
z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Paƒstwowych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób przekazywania, przechowywania i udost´pniania dokumentów
z wyborów do Sejmu i do Senatu.

2. Krajowe Biuro Wyborcze dzia∏ajàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy staje si´ Krajowym Biurem Wyborczym w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 236. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, w drodze rozporzàdzenia, podwy˝szy
kwot´, o której mowa w art. 114 ust. 2, w wypadku
wzrostu wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em o ponad 5 %, w stopniu odpowiadajàcym wzrostowi tych cen.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do przepisów dotyczàcych szczegó∏owej organizacji wewn´trznej jednostek organizacyjnych Krajowego Biura Wyborczego oraz rodzajów stanowisk i zasad wynagradzania pracowników Krajowego Biura Wyborczego.

Art. 234. 1. W razie zbiegu terminu wyborów do
Sejmu i Senatu z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej wybory Prezydenta przeprowadzajà komisje wyborcze powo∏ane dla wyborów do Sejmu.

3. W terminie 9 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy Paƒstwowa Komisja Wyborcza nada statut
Krajowemu Biuru Wyborczemu oraz dostosuje swój
regulamin dzia∏ania do przepisów ustawy.

Art. 245. 1. Traci moc, z zastrze˝eniem ust. 2:
2. Wskaênik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 1,
ustala si´ na podstawie komunikatu Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego og∏aszanego w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 20 dnia pierwszego miesiàca ka˝dego kwarta∏u.
———————
56)

W brzmieniu ustalonym przez art. 183 pkt 14 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.

1) ustawa z dnia 28 maja 1993 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1997 r.
Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554,
Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943
oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483);
———————
57)

Zamieszczone w obwieszczeniu.
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2) ustawa z dnia 10 maja 1991 r. — Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 1994 r. Nr 54, poz. 224 oraz z 1997 r. Nr 70,
poz. 443 i Nr 98, poz. 604).
2. Do zmian w sk∏adzie Sejmu i Senatu wybranych
w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 wrzeÊnia
1997 r. stosuje si´ przepisy ustaw, o których mowa
w ust. 1.

Poz. 1360

Art. 246.58) Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia59), z wyjàtkiem przepisów
art. 24 ust. 3—5 ustawy, o której mowa w art. 238,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, które wchodzà w ˝ycie 1 listopada 2002 r.
———————
58)
59)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 10 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 29.
Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 16 maja 2001 r.

Za∏àczniki do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.

Za∏àcznik nr 160)

WYKAZ OKR¢GÓW WYBORCZYCH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKR¢G WYBORCZY NR 1 — cz´Êç województwa dolnoÊlàskiego obejmujàca obszary powiatów:

OKR¢G WYBORCZY NR 4 — cz´Êç województwa kujawsko-pomorskiego obejmujàca obszary powiatów:

boles∏awiecki, g∏ogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubaƒski, lubiƒski,
lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, z∏otoryjski

bydgoski, inowroc∏awski, mogileƒski, nakielski,
s´poleƒski, Êwiecki, tucholski, ˝niƒski

oraz miast na prawach powiatu:
Jelenia Góra, Legnica.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 12.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: LEGNICA.
OKR¢G WYBORCZY NR 2 — cz´Êç województwa dolnoÊlàskiego obejmujàca obszary powiatów:
dzier˝oniowski, k∏odzki, Êwidnicki, wa∏brzyski,
zàbkowicki.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 8.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: WA¸BRZYCH.
OKR¢G WYBORCZY NR 3 — cz´Êç województwa dolnoÊlàskiego obejmujàca obszary powiatów:
górowski, milicki, oleÊnicki, o∏awski, strzeliƒski,
Êredzki, trzebnicki, wo∏owski, wroc∏awski
oraz miasta na prawach powiatu:
Wroc∏aw.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 14.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: WROC¸AW.
———————
60)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 140, poz. 1173), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 28 lipca 2005 r.

oraz miasta na prawach powiatu:
Bydgoszcz.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 12.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: BYDGOSZCZ.
OKR¢G WYBORCZY NR 5 — cz´Êç województwa kujawsko-pomorskiego obejmujàca obszary powiatów:
aleksandrowski, brodnicki, che∏miƒski, golubsko-dobrzyƒski, grudziàdzki, lipnowski, radziejowski, rypiƒski, toruƒski, wàbrzeski, w∏oc∏awski
oraz miast na prawach powiatu:
Grudziàdz, Toruƒ, W∏oc∏awek.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 13.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: TORU¡.
OKR¢G WYBORCZY NR 6 — cz´Êç województwa lubelskiego obejmujàca obszary powiatów:
janowski, kraÊnicki, lubartowski, lubelski, ∏´czyƒski, ∏ukowski, opolski, pu∏awski, rycki, Êwidnicki
oraz miasta na prawach powiatu:
Lublin.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 15.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: LUBLIN.
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OKR¢G WYBORCZY NR 7 — cz´Êç województwa lubelskiego obejmujàca obszary powiatów:
bialski, bi∏gorajski, che∏mski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyƒski, tomaszowski,
w∏odawski, zamojski
oraz miast na prawach powiatu:
Bia∏a Podlaska, Che∏m, ZamoÊç.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 12.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: CHE¸M.
OKR¢G WYBORCZY NR 8 — województwo lubuskie
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 12.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: ZIELONA
GÓRA.
OKR¢G WYBORCZY NR 9 — cz´Êç województwa
∏ódzkiego obejmujàca obszary powiatów:
brzeziƒski, ∏ódzki wschodni
oraz miasta na prawach powiatu:
¸ódê.

Poz. 1360

OKR¢G WYBORCZY NR 13 — cz´Êç województwa
ma∏opolskiego obejmujàca obszary powiatów:
krakowski, miechowski, olkuski
oraz miasta na prawach powiatu:
Kraków.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 13.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: KRAKÓW.
OKR¢G WYBORCZY NR 14 — cz´Êç województwa
ma∏opolskiego obejmujàca obszary powiatów:
gorlicki, limanowski, nowosàdecki, nowotarski,
tatrzaƒski
oraz miasta na prawach powiatu:
Nowy Sàcz.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 9.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: NOWY SÑCZ.
OKR¢G WYBORCZY NR 15 — cz´Êç województwa
ma∏opolskiego obejmujàca obszary powiatów:
bocheƒski, brzeski, dàbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki

Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 10.

oraz miasta na prawach powiatu:

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: ¸ÓDè.

Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 9.

OKR¢G WYBORCZY NR 10 — cz´Êç województwa
∏ódzkiego obejmujàca obszary powiatów:

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: TARNÓW.

be∏chatowski, opoczyƒski, piotrkowski, radomszczaƒski, rawski, skierniewicki, tomaszowski
oraz miast na prawach powiatu:
Piotrków Trybunalski, Skierniewice.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 9.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI.
OKR¢G WYBORCZY NR 11 — cz´Êç województwa
∏ódzkiego obejmujàca obszary powiatów:
kutnowski, ∏aski, ∏´czycki, ∏owicki, pabianicki, paj´czaƒski, podd´bicki, sieradzki, wieluƒski, wieruszowski, zduƒskowolski, zgierski.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 12.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: SIERADZ.
OKR¢G WYBORCZY NR 12 — cz´Êç województwa
ma∏opolskiego obejmujàca obszary powiatów:
chrzanowski, myÊlenicki, oÊwi´cimski, suski, wadowicki.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 8.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: CHRZANÓW.

Tarnów.

OKR¢G WYBORCZY NR 16 — cz´Êç województwa
mazowieckiego obejmujàca obszary powiatów:
ciechanowski, gostyniƒski, m∏awski, p∏ocki,
p∏oƒski, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, ˝uromiƒski, ˝yrardowski
oraz miasta na prawach powiatu:
P∏ock.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 10.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: P¸OCK.
OKR¢G WYBORCZY NR 17 — cz´Êç województwa
mazowieckiego obejmujàca obszary powiatów:
bia∏obrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szyd∏owiecki, zwoleƒski
oraz miasta na prawach powiatu:
Radom.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 9.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: RADOM.
OKR¢G WYBORCZY NR 18 — cz´Êç województwa
mazowieckiego obejmujàca obszary powiatów:
garwoliƒski, ∏osicki, makowski, miƒski, ostro∏´cki, ostrowski, pu∏tuski, siedlecki, soko∏owski, w´growski, wyszkowski
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oraz miast na prawach powiatu:
Ostro∏´ka, Siedlce.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 12.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: SIEDLCE.
OKR¢G WYBORCZY NR 19 — cz´Êç województwa
mazowieckiego obejmujàca obszar miasta na prawach powiatu:
Warszawa.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 19.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: WARSZAWA.
OKR¢G WYBORCZY NR 20 — cz´Êç województwa
mazowieckiego obejmujàca obszary powiatów:
grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki,
piaseczyƒski, pruszkowski, warszawski zachodni,
wo∏omiƒski.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 11.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: WARSZAWA.
OKR¢G WYBORCZY NR 21 — województwo opolskie
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 13.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: OPOLE.

Poz. 1360

OKR¢G WYBORCZY NR 25 — cz´Êç województwa pomorskiego obejmujàca obszary powiatów:
gdaƒski, kwidzyƒski, malborski, nowodworski,
starogardzki, sztumski, tczewski
oraz miast na prawach powiatu:
Gdaƒsk, Sopot.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 12.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: GDA¡SK.
OKR¢G WYBORCZY NR 26 — cz´Êç województwa pomorskiego obejmujàca obszary powiatów:
bytowski, chojnicki, cz∏uchowski, kartuski, koÊcierski, l´borski, pucki, s∏upski, wejherowski
oraz miast na prawach powiatu:
Gdynia, S∏upsk.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 14.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: GDYNIA.
OKR¢G WYBORCZY NR 27 — cz´Êç województwa
Êlàskiego obejmujàca obszary powiatów:
bielski, cieszyƒski, pszczyƒski, ˝ywiecki
oraz miasta na prawach powiatu:
Bielsko-Bia∏a.

OKR¢G WYBORCZY NR 22 — cz´Êç województwa
podkarpackiego obejmujàca obszary powiatów:

Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 9.

bieszczadzki, brzozowski, jaros∏awski, jasielski,
kroÊnieƒski, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: BIELSKO-BIA¸A.

oraz miast na prawach powiatu:
Krosno, PrzemyÊl.

OKR¢G WYBORCZY NR 28 — cz´Êç województwa
Êlàskiego obejmujàca obszary powiatów:
cz´stochowski, k∏obucki, lubliniecki, myszkowski

Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 11.

oraz miasta na prawach powiatu:

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: KROSNO.

Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 7.

OKR¢G WYBORCZY NR 23 — cz´Êç województwa
podkarpackiego obejmujàca obszary powiatów:
d´bicki, kolbuszowski, le˝ajski, ∏aƒcucki, mielecki, ni˝aƒski, ropczycko-s´dziszowski, rzeszowski,
stalowowolski, strzy˝owski, tarnobrzeski
oraz miast na prawach powiatu:
Rzeszów, Tarnobrzeg.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 15.

Cz´stochowa.

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: CZ¢STOCHOWA.
OKR¢G WYBORCZY NR 29 — cz´Êç województwa
Êlàskiego obejmujàca obszary powiatów:
gliwicki, tarnogórski
oraz miast na prawach powiatu:
Bytom, Gliwice, Zabrze.

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: RZESZÓW.

Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 10.

OKR¢G WYBORCZY NR 24 — województwo podlaskie

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: GLIWICE.

Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 15.

OKR¢G WYBORCZY NR 30 — cz´Êç województwa
Êlàskiego obejmujàca obszary powiatów:

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: BIA¸YSTOK.

miko∏owski, raciborski, rybnicki, wodzis∏awski
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oraz miast na prawach powiatu:
Jastrz´bie-Zdrój, Rybnik, ˚ory.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 9.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: RYBNIK.
OKR¢G WYBORCZY NR 31 — cz´Êç województwa
Êlàskiego obejmujàca obszar powiatu:
bieruƒsko-l´dziƒski
oraz miast na prawach powiatu:
Chorzów, Katowice, Mys∏owice, Piekary Âlàskie,
Ruda Âlàska, Siemianowice Âlàskie, Âwi´toch∏owice, Tychy.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 12.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: KATOWICE.
OKR¢G WYBORCZY NR 32 — cz´Êç województwa
Êlàskiego obejmujàca obszary powiatów:
b´dziƒski, zawierciaƒski
oraz miast na prawach powiatu:
Dàbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 9.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: SOSNOWIEC.
OKR¢G WYBORCZY NR 33 — województwo Êwi´tokrzyskie
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 16.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: KIELCE.
OKR¢G WYBORCZY NR 34 — cz´Êç województwa
warmiƒsko-mazurskiego obejmujàca obszary powiatów:
bartoszycki, braniewski, dzia∏dowski, elblàski,
i∏awski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki
oraz miasta na prawach powiatu:
Elblàg.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 8.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: ELBLÑG.
OKR¢G WYBORCZY NR 35 — cz´Êç województwa
warmiƒsko-mazurskiego obejmujàca obszary powiatów:
e∏cki, gi˝ycki, go∏dapski, k´trzyƒski, mràgowski,
nidzicki, olecki, olsztyƒski, piski, szczycieƒski,
w´gorzewski
oraz miasta na prawach powiatu:
Olsztyn.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 10.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: OLSZTYN.

Poz. 1360

OKR¢G WYBORCZY NR 36 — cz´Êç województwa
wielkopolskiego obejmujàca obszary powiatów:
gostyƒski, jarociƒski, kaliski, k´piƒski, koÊciaƒski, krotoszyƒski, leszczyƒski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki
oraz miast na prawach powiatu:
Kalisz, Leszno.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 12.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: KALISZ.
OKR¢G WYBORCZY NR 37 — cz´Êç województwa
wielkopolskiego obejmujàca obszary powiatów:
gnieênieƒski, kolski, koniƒski, s∏upecki, Êredzki,
Êremski, turecki, wrzesiƒski
oraz miasta na prawach powiatu:
Konin.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 9.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: KONIN.
OKR¢G WYBORCZY NR 38 — cz´Êç województwa
wielkopolskiego obejmujàca obszary powiatów:
chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski,
mi´dzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski,
szamotulski, wàgrowiecki, wolsztyƒski, z∏otowski.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 9.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: PI¸A.
OKR¢G WYBORCZY NR 39 — cz´Êç województwa
wielkopolskiego obejmujàca obszar powiatu:
poznaƒski
oraz miasta na prawach powiatu:
Poznaƒ.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 10.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: POZNA¡.
OKR¢G WYBORCZY NR 40 — cz´Êç województwa zachodniopomorskiego obejmujàca obszary powiatów:
bia∏ogardzki, choszczeƒski, drawski, ko∏obrzeski,
koszaliƒski, s∏awieƒski, szczecinecki, Êwidwiƒski,
wa∏ecki
oraz miasta na prawach powiatu:
Koszalin.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 8.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: KOSZALIN.
OKR¢G WYBORCZY NR 41 — cz´Êç województwa zachodniopomorskiego obejmujàca obszary powiatów:
goleniowski, gryficki, gryfiƒski, kamieƒski, ∏obeski, myÊliborski, policki, pyrzycki, stargardzki
oraz miast na prawach powiatu:
Szczecin, ÂwinoujÊcie.
Liczba pos∏ów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 13.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: SZCZECIN.
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Za∏àcznik nr 260)

WYKAZ OKR¢GÓW WYBORCZYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Województwo dolnoÊlàskie
OKR¢G WYBORCZY NR 1 — obejmujàcy obszary powiatów:
boles∏awiecki, g∏ogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubaƒski, lubiƒski,
lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, z∏otoryjski
oraz miast na prawach powiatu:
Jelenia Góra, Legnica.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: LEGNICA.

oraz miast na prawach powiatu:
Grudziàdz, Toruƒ, W∏oc∏awek.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: TORU¡.
Województwo lubelskie
OKR¢G WYBORCZY NR 6 — obejmujàcy obszary powiatów:
janowski, kraÊnicki, lubartowski, lubelski, ∏´czyƒski, ∏ukowski, opolski, pu∏awski, rycki, Êwidnicki
oraz miasta na prawach powiatu:

OKR¢G WYBORCZY NR 2 — obejmujàcy obszary powiatów:
dzier˝oniowski, k∏odzki, Êwidnicki, wa∏brzyski,
zàbkowicki.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.

Lublin.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: LUBLIN.

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: WA¸BRZYCH.

OKR¢G WYBORCZY NR 7 — obejmujàcy obszary powiatów:

OKR¢G WYBORCZY NR 3 — obejmujàcy obszary powiatów:

bialski, bi∏gorajski, che∏mski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyƒski, tomaszowski,
w∏odawski, zamojski

górowski, milicki, oleÊnicki, o∏awski, strzeliƒski,
Êredzki, trzebnicki, wo∏owski, wroc∏awski
oraz miasta na prawach powiatu:
Wroc∏aw.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: WROC¸AW.

oraz miast na prawach powiatu:
Bia∏a Podlaska, Che∏m, ZamoÊç.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: CHE¸M.
Województwo lubuskie

Województwo kujawsko-pomorskie

OKR¢G WYBORCZY NR 8 — obejmujàcy obszar województwa.

OKR¢G WYBORCZY NR 4 — obejmujàcy obszary powiatów:

Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.

bydgoski, inowroc∏awski, mogileƒski, nakielski,
s´poleƒski, Êwiecki, tucholski, ˝niƒski

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: ZIELONA
GÓRA.

oraz miasta na prawach powiatu:

Województwo ∏ódzkie

Bydgoszcz.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: BYDGOSZCZ.

OKR¢G WYBORCZY NR 9 — obejmujàcy obszary powiatów:
brzeziƒski, ∏ódzki wschodni
oraz miasta na prawach powiatu:

OKR¢G WYBORCZY NR 5 — obejmujàcy obszary powiatów:
aleksandrowski, brodnicki, che∏miƒski, golubsko-dobrzyƒski, grudziàdzki, lipnowski, radziejowski, rypiƒski, toruƒski, wàbrzeski, w∏oc∏awski

¸ódê.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: ¸ÓDè.
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OKR¢G WYBORCZY NR 10 — obejmujàcy obszary powiatów:
be∏chatowski, opoczyƒski, piotrkowski, radomszczaƒski, rawski, skierniewicki, tomaszowski
oraz miast na prawach powiatu:
Piotrków Trybunalski, Skierniewice.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI.
OKR¢G WYBORCZY NR 11 — obejmujàcy obszary powiatów:
kutnowski, ∏aski, ∏´czycki, ∏owicki, pabianicki, paj´czaƒski, podd´bicki, sieradzki, wieluƒski, wieruszowski, zduƒskowolski, zgierski.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: SIERADZ.

Poz. 1360

Województwo mazowieckie
OKR¢G WYBORCZY NR 15 — obejmujàcy obszary powiatów:
ciechanowski, gostyniƒski, m∏awski, p∏ocki,
p∏oƒski, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, ˝uromiƒski, ˝yrardowski
oraz miasta na prawach powiatu:
P∏ock.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: P¸OCK.
OKR¢G WYBORCZY NR 16 — obejmujàcy obszary powiatów:
bia∏obrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szyd∏owiecki, zwoleƒski
oraz miasta na prawach powiatu:
Radom.

Województwo ma∏opolskie
OKR¢G WYBORCZY NR 12 — obejmujàcy obszary powiatów:
chrzanowski, krakowski, miechowski, myÊlenicki, olkuski, oÊwi´cimski, suski, wadowicki
oraz miasta na prawach powiatu:
Kraków.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 4.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: KRAKÓW.

Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: RADOM.
OKR¢G WYBORCZY NR 17 — obejmujàcy obszary powiatów:
garwoliƒski, ∏osicki, makowski, miƒski, ostro∏´cki, ostrowski, pu∏tuski, siedlecki, soko∏owski, w´growski, wyszkowski
oraz miast na prawach powiatu:
Ostro∏´ka, Siedlce.

OKR¢G WYBORCZY NR 13 — obejmujàcy obszary powiatów:
gorlicki, limanowski, nowosàdecki, nowotarski,
tatrzaƒski
oraz miasta na prawach powiatu:
Nowy Sàcz.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: NOWY SÑCZ.
OKR¢G WYBORCZY NR 14 — obejmujàcy obszary powiatów:
bocheƒski, brzeski, dàbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki
oraz miasta na prawach powiatu:
Tarnów.

Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: SIEDLCE.
OKR¢G WYBORCZY NR 18 — obejmujàcy obszar miasta na prawach powiatu:
Warszawa.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 4.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: WARSZAWA.
OKR¢G WYBORCZY NR 19 — obejmujàcy obszary powiatów:
grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki,
piaseczyƒski, pruszkowski, warszawski zachodni,
wo∏omiƒski.

Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.

Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: TARNÓW.

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: WARSZAWA.
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Województwo opolskie
OKR¢G WYBORCZY NR 20 — obejmujàcy obszar województwa.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.

Poz. 1360

oraz miast na prawach powiatu:
Gdynia, S∏upsk.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: GDYNIA.

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: OPOLE.
Województwo Êlàskie
Województwo podkarpackie
OKR¢G WYBORCZY NR 21 — obejmujàcy obszary powiatów:
bieszczadzki, brzozowski, jaros∏awski, jasielski,
kroÊnieƒski, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki
oraz miast na prawach powiatu:
Krosno, PrzemyÊl.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: KROSNO.
OKR¢G WYBORCZY NR 22 — obejmujàcy obszary powiatów:
d´bicki, kolbuszowski, le˝ajski, ∏aƒcucki, mielecki, ni˝aƒski, ropczycko-s´dziszowski, rzeszowski,
stalowowolski, strzy˝owski, tarnobrzeski
oraz miast na prawach powiatu:
Rzeszów, Tarnobrzeg.

OKR¢G WYBORCZY NR 26 — obejmujàcy obszary powiatów:
bielski, cieszyƒski, pszczyƒski, ˝ywiecki
oraz miasta na prawach powiatu:
Bielsko-Bia∏a.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: BIELSKO-BIA¸A.
OKR¢G WYBORCZY NR 27 — obejmujàcy obszary powiatów:
cz´stochowski, k∏obucki, lubliniecki, myszkowski
oraz miasta na prawach powiatu:
Cz´stochowa.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.

Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: CZ¢STOCHOWA.

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: RZESZÓW.

OKR¢G WYBORCZY NR 28 — obejmujàcy obszary powiatów:

Województwo podlaskie

gliwicki, tarnogórski
OKR¢G WYBORCZY NR 23 — obejmujàcy obszar województwa.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.

oraz miast na prawach powiatu:
Bytom, Gliwice, Zabrze.

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: BIA¸YSTOK.

Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.

Województwo pomorskie

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: GLIWICE.

OKR¢G WYBORCZY NR 24 — obejmujàcy obszary powiatów:

OKR¢G WYBORCZY NR 29 — obejmujàcy obszary powiatów:

gdaƒski, kwidzyƒski, malborski, nowodworski,
starogardzki, sztumski, tczewski
oraz miast na prawach powiatu:
Gdaƒsk, Sopot.

miko∏owski, raciborski, rybnicki, wodzis∏awski
oraz miast na prawach powiatu:
Jastrz´bie-Zdrój, Rybnik, ˚ory.

Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.

Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: GDA¡SK.

Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: RYBNIK.

OKR¢G WYBORCZY NR 25 — obejmujàcy obszary powiatów:
bytowski, chojnicki, cz∏uchowski, kartuski, koÊcierski, l´borski, pucki, s∏upski, wejherowski

OKR¢G WYBORCZY NR 30 — obejmujàcy obszar powiatu:
bieruƒsko-l´dziƒski
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oraz miast na prawach powiatu:
Chorzów, Katowice, Mys∏owice, Piekary Âlàskie,
Ruda Âlàska, Siemianowice Âlàskie, Âwi´toch∏owice, Tychy.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: KATOWICE.
OKR¢G WYBORCZY NR 31 — obejmujàcy obszary powiatów:
b´dziƒski, zawierciaƒski
oraz miast na prawach powiatu:
Dàbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: SOSNOWIEC.
Województwo Êwi´tokrzyskie
OKR¢G WYBORCZY NR 32 — obejmujàcy obszar województwa.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: KIELCE.
Województwo warmiƒsko-mazurskie
OKR¢G WYBORCZY NR 33 — obejmujàcy obszary powiatów:
bartoszycki, braniewski, dzia∏dowski, elblàski,
i∏awski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki
oraz miasta na prawach powiatu:

Poz. 1360

oraz miast na prawach powiatu:
Kalisz, Leszno.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 3.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: KALISZ.
OKR¢G WYBORCZY NR 36 — obejmujàcy obszary powiatów:
gnieênieƒski, kolski, koniƒski, s∏upecki, Êredzki,
Êremski, turecki, wrzesiƒski
oraz miasta na prawach powiatu:
Konin.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: KONIN.
OKR¢G WYBORCZY NR 37 — obejmujàcy obszary powiatów:
chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski,
mi´dzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski,
szamotulski, wàgrowiecki, wolsztyƒski, z∏otowski.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: PI¸A.
OKR¢G WYBORCZY NR 38 — obejmujàcy obszar powiatu:
poznaƒski
oraz miasta na prawach powiatu:
Poznaƒ.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: POZNA¡.

Elblàg.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: ELBLÑG.
OKR¢G WYBORCZY NR 34 — obejmujàcy obszary powiatów:
e∏cki, gi˝ycki, go∏dapski, k´trzyƒski, mràgowski,
nidzicki, olecki, olsztyƒski, piski, szczycieƒski,
w´gorzewski
oraz miasta na prawach powiatu:
Olsztyn.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: OLSZTYN.
Województwo wielkopolskie
OKR¢G WYBORCZY NR 35 — obejmujàcy obszary powiatów:
gostyƒski, jarociƒski, kaliski, k´piƒski, koÊciaƒski, krotoszyƒski, leszczyƒski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki

Województwo zachodniopomorskie
OKR¢G WYBORCZY NR 39 — obejmujàcy obszary powiatów:
bia∏ogardzki, choszczeƒski, drawski, ko∏obrzeski,
koszaliƒski, s∏awieƒski, szczecinecki, Êwidwiƒski,
wa∏ecki
oraz miasta na prawach powiatu:
Koszalin.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: KOSZALIN.
OKR¢G WYBORCZY NR 40 — obejmujàcy obszary powiatów:
goleniowski, gryficki, gryfiƒski, kamieƒski, ∏obeski, myÊliborski, policki, pyrzycki, stargardzki
oraz miast na prawach powiatu:
Szczecin, ÂwinoujÊcie.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym
wynosi 2.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej: SZCZECIN.

