Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

USTAWA
z dnia 23 stycznia 2004 r.
ORDYNACJA WYBORCZA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1)
Opracowano na podstawie:
Dz.U. 2004 Nr 25, poz. 219
Dz.U. 2006 Nr 218, poz. 1592
Dz.U. 2007 Nr 25, poz. 162
Dz.U. 2007 Nr 112, poz. 766
RozdziaÅ‚ 1
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1
Ustawa okreÅ›la zasady i tryb przeprowadzania w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu
Europejskiego, zwanych dalej "wyborami", a takÅźe warunki wykonywania mandatu posÅ‚a do
Parlamentu Europejskiego, jego wygaÅ›niÄ™cia oraz utraty.
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Art. 2.
1. Wybory sÄ… wolne, powszechne, bezpoÅ›rednie, proporcjonalne oraz przeprowadzane w
gÅ‚osowaniu tajnym.
2. W wyborach gÅ‚osowaÄ‡ moÅźna tylko raz.
Art. 3.
1. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera siÄ™ 54 posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego.
2. PosÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego wybiera siÄ™ na 5 lat.
Art. 4.
PosÅ‚owie do Parlamentu Europejskiego sÄ… przedstawicielami Narodów paÅ„stw Unii Europejskiej;
nie sÄ… zwiÄ…zani Åźadnymi instrukcjami i nie mogÄ… byÄ‡ odwoÅ‚ani.
Art. 5.
Mandatu posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego nie moÅźna Å‚Ä…czyÄ‡ ze sprawowaniem stanowiska
lub peÅ‚nieniem funkcji okreÅ›lonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.
Art. 6.
1. Mandatu posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego nie moÅźna Å‚Ä…czyÄ‡ ze sprawowaniem
mandatu posÅ‚a na Sejm albo senatora.
2. PoseÅ‚ do Parlamentu Europejskiego nie moÅźe byÄ‡ jednoczeÅ›nie w Rzeczypospolitej Polskiej
czÅ‚onkiem Rady Ministrów ani sekretarzem stanu oraz zajmowaÄ‡ stanowiska lub peÅ‚niÄ‡ funkcji,
których, stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie moÅźna
Å‚Ä…czyÄ‡ ze sprawowaniem mandatu posÅ‚a na Sejm albo senatora.
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RozdziaÅ‚ 2
PRAWA WYBORCZE
Art. 7.
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej ma kaÅźdy obywatel polski, który najpóÅºniej w dniu gÅ‚osowania koÅ„czy 18
lat.
2. Nie majÄ… prawa wybierania osoby:
1. pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sÄ…du;
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2. pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem TrybunaÅ‚u Stanu;
3. ubezwÅ‚asnowolnione prawomocnym orzeczeniem sÄ…du.
Art. 8.
1. Prawo wybierania posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma
równieÅź obywatel Unii Europejskiej niebÄ™dÄ…cy obywatelem polskim, który najpóÅºniej w dniu
gÅ‚osowania koÅ„czy 18 lat oraz, zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej i
zostaÅ‚ ujÄ™ty w staÅ‚ym rejestrze wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr
46, poz. 499, z póÅºn. zm.2)), zwanym dalej "rejestrem wyborców".
2. Prawa wybierania nie ma osoba pozbawiona praw wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w paÅ„stwie czÅ‚onkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
Art. 9.
1. Prawo wybieralnoÅ›ci (bierne prawo wyborcze) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej przysÅ‚uguje osobie majÄ…cej prawo wybierania posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóÅºniej w dniu gÅ‚osowania koÅ„czy 21 lat, nie byÅ‚a karana za
przestÄ™pstwo popeÅ‚nione umyÅ›lnie, Å›cigane z oskarÅźenia publicznego i od co najmniej 5 lat stale
zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego paÅ„stwa czÅ‚onkowskiego Unii
Europejskiej.
2. Nie majÄ… prawa wybieralnoÅ›ci osoby, wobec których wydano prawomocne orzeczenie sÄ…du
stwierdzajÄ…ce utratÄ™ prawa wybieralnoÅ›ci, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 18
paÅºdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeÅ„stwa paÅ„stwa z lat
1944-1990 oraz treÅ›ci tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.
Nr 25, poz. 162).
RozdziaÅ‚ 3
ZARZÄ„DZANIE WYBORÓW
Art. 10.
1. Wybory posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej odbywajÄ… siÄ™ w
okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej.
2. Wybory posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarzÄ…dza Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze postanowienia, nie póÅºniej niÅź na 90 dni przed dniem wyborów,
wyznaczajÄ…c ich datÄ™ na dzieÅ„ wolny od pracy przypadajÄ…cy w okresie wyborczym, o którym
mowa w ust. 1.
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Art. 11.
1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej o zarzÄ…dzeniu wyborów podaje siÄ™ do
wiadomoÅ›ci publicznej i ogÅ‚asza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej najpóÅºniej w 5 dniu od
dnia zarzÄ…dzenia wyborów.
2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasiÄ™gniÄ™ciu opinii
PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej, okreÅ›la dni, w których upÅ‚ywajÄ… terminy wykonania czynnoÅ›ci
wyborczych przewidzianych w ustawie (kalendarz wyborczy). W postanowieniu podaje siÄ™ liczbÄ™
posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza, w terminie 14 dni od dnia ogÅ‚oszenia, o którym mowa w ust.
1, podaje do wiadomoÅ›ci publicznej w formie obwieszczenia postanowienie, o którym mowa w ust. 1,
wraz z informacjÄ… o okrÄ™gach wyborczych oraz siedzibach okrÄ™gowych komisji wyborczych.
RozdziaÅ‚ 4
KOMISJE WYBORCZE
Art. 12.
Wybory przeprowadzajÄ…:
1. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza powoÅ‚ana na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanej dalej "OrdynacjÄ… wyborczÄ… do Sejmu i do Senatu";
2. okrÄ™gowe komisje wyborcze;
3. rejonowe komisje wyborcze;
4. obwodowe komisje wyborcze.
Art. 13.
1. Do zadaÅ„ PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej naleÅźy:
1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;
2. powoÅ‚ywanie okrÄ™gowych i rejonowych komisji wyborczych oraz rozwiÄ…zywanie
okrÄ™gowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadaÅ„;
3. rozpatrywanie skarg na dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ okrÄ™gowych komisji wyborczych;
4. ustalanie wzorów urzÄ™dowych formularzy oraz druków wyborczych, a takÅźe wzorów
pieczÄ™ci okrÄ™gowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych;
5. ustalanie i ogÅ‚aszanie wyników gÅ‚osowania i wyniku wyborów w zakresie okreÅ›lonym
przepisami ustawy;
6. wykonywanie innych zadaÅ„ przewidzianych w ustawie.
2. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza okreÅ›la terytorialny zasiÄ™g dziaÅ‚ania rejonowych komisji
wyborczych na obszarze danego okrÄ™gu wyborczego oraz ich siedziby.
3. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza ustala regulaminy okrÄ™gowych, rejonowych i obwodowych
komisji wyborczych, okreÅ›lajÄ…c w nich w szczególnoÅ›ci zasady i tryb pracy oraz sposób
wykonywania zadaÅ„, w tym zwiÄ…zanych ze sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem prawa
wyborczego.
4. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza wydaje wytyczne wiÄ…ÅźÄ…ce komisje wyborcze niÅźszego
stopnia oraz wyjaÅ›nienia dla organów administracji rzÄ…dowej i organów jednostek samorzÄ…du
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terytorialnego, a takÅźe podlegÅ‚ych im jednostek organizacyjnych wykonujÄ…cych zadania zwiÄ…zane
z przeprowadzeniem wyborów, jak i dla komitetów wyborczych oraz nadawców radiowych i telewizyjnych.
5. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza uchyla uchwaÅ‚y okrÄ™gowych komisji wyborczych podjÄ™te z
naruszeniem prawa lub niezgodne z jej wytycznymi i przekazuje sprawÄ™ wÅ‚aÅ›ciwej komisji do
ponownego rozpoznania bÄ…dÅº podejmuje rozstrzygniÄ™cie w sprawie.
6. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza moÅźe utworzyÄ‡ na czas wyborów swojÄ… inspekcjÄ™ i
okreÅ›liÄ‡ jej zadania lub powierzyÄ‡ wykonywanie jej zadaÅ„ inspekcji rejonowej komisji wyborczej.
Do osób powoÅ‚anych w skÅ‚ad inspekcji stosuje siÄ™ odpowiednio przepisy art. 27 ust. 1 i 3-5.
7. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza podejmuje uchwaÅ‚y w zakresie swoich ustawowych
uprawnieÅ„.
Art. 14.
PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza moÅźe okreÅ›liÄ‡ warunki oraz sposób wykorzystywania techniki
elektronicznej przy ustalaniu wyników gÅ‚osowania i wyniku wyborów oraz tryb przekazywania danych z
protokoÅ‚ów za poÅ›rednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych.
Art. 15.
PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza publikuje opracowanie statystyczne zawierajÄ…ce szczegóÅ‚owe
informacje o wynikach gÅ‚osowania i wynikach wyborów oraz udostÄ™pnia wyniki gÅ‚osowania i wyniki
wyborów w postaci elektronicznej po kosztach wÅ‚asnych.
Art. 16.
1. Do zadaÅ„ okrÄ™gowej komisji wyborczej naleÅźy:
1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;
2. rejestrowanie okrÄ™gowych list kandydatów na posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego;
3. zarzÄ…dzanie druku kart do gÅ‚osowania;
4. ustalanie i ogÅ‚aszanie wyników gÅ‚osowania w okrÄ™gu wyborczym;
5. rozpatrywanie skarg na dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ rejonowych komisji wyborczych;
6. zapewnienie wykonania zadaÅ„ wyborczych we wspóÅ‚dziaÅ‚aniu z wÅ‚aÅ›ciwymi
wojewodami i organami jednostek samorzÄ…du terytorialnego;
7. wykonywanie innych zadaÅ„ przewidzianych w ustawie lub zleconych przez PaÅ„stwowÄ…
KomisjÄ™ WyborczÄ….
2. OkrÄ™gowa komisja wyborcza uchyla uchwaÅ‚y rejonowych komisji wyborczych podjÄ™te z
naruszeniem prawa lub niezgodnie z wytycznymi PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej i przekazuje sprawÄ™
wÅ‚aÅ›ciwej komisji do ponownego rozpoznania bÄ…dÅº podejmuje rozstrzygniÄ™cie w sprawie.
3. OkrÄ™gowa komisja wyborcza podejmuje uchwaÅ‚y w zakresie swoich ustawowych uprawnieÅ„.
Art. 17.
1. W skÅ‚ad okrÄ™gowej komisji wyborczej wchodzi od 7 do 9 sÄ™dziów, w tym z urzÄ™du, jako
jej przewodniczÄ…cy, komisarz wyborczy powoÅ‚any 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). W skÅ‚ad komisji moÅźe takÅźe byÄ‡ powoÅ‚any sÄ™dzia w stanie spoczynku, który
nie ukoÅ„czyÅ‚ 70 lat.
2. SÄ™dziów do skÅ‚adu komisji, poza osobami peÅ‚niÄ…cymi funkcjÄ™ komisarzy wyborczych,
zgÅ‚asza Minister SprawiedliwoÅ›ci, w liczbie uzgodnionej z PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ… WyborczÄ…,
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najpóÅºniej w 52 dniu przed dniem wyborów.
3. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza powoÅ‚uje okrÄ™gowe komisje wyborcze najpóÅºniej w 48 dniu
przed dniem wyborów.
4. W razie braku moÅźliwoÅ›ci peÅ‚nienia funkcji przewodniczÄ…cego komisji przez komisarza
wyborczego komisja wybiera spoÅ›ród swoich czÅ‚onków przewodniczÄ…cego.
5. Pierwsze posiedzenie komisji organizuje, z upowaÅźnienia PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej,
dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego wÅ‚aÅ›ciwej miejscowo dla siedziby komisji.
6. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera spoÅ›ród swoich czÅ‚onków dwóch zastÄ™pców
przewodniczÄ…cego komisji. FunkcjÄ™ sekretarza okrÄ™gowej komisji wyborczej peÅ‚ni dyrektor
delegatury Krajowego Biura Wyborczego wÅ‚aÅ›ciwej miejscowo dla siedziby komisji albo osoba przez
niego wskazana. Sekretarz uczestniczy w pracach komisji z gÅ‚osem doradczym.
7. SkÅ‚ad komisji podaje siÄ™ niezwÅ‚ocznie do wiadomoÅ›ci wyborców w sposób zwyczajowo
przyjÄ™ty.
8. ObsÅ‚ugÄ™ i warunki techniczno-administracyjne pracy okrÄ™gowej komisji wyborczej zapewnia
Krajowe Biuro Wyborcze.
Art. 18.
1. WygaÅ›niÄ™cie czÅ‚onkostwa w okrÄ™gowej komisji wyborczej nastÄ™puje wskutek:
1. zrzeczenia siÄ™ czÅ‚onkostwa;
2. wystÄ…pienia przyczyn, o których mowa w art. 26 ust. 2;
3. Å›mierci czÅ‚onka komisji;
4. odwoÅ‚ania przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ…, na wniosek Ministra
SprawiedliwoÅ›ci, czÅ‚onka komisji zgÅ‚oszonego w trybie, o którym mowa w art. 17 ust. 2.
2. UzupeÅ‚nienie skÅ‚adu komisji nastÄ™puje w trybie i na zasadach okreÅ›lonych w przepisach
o jej powoÅ‚aniu. Przepis art. 17 ust. 7 stosuje siÄ™ odpowiednio.
Art. 19.
1. Do zadaÅ„ rejonowej komisji wyborczej naleÅźy:
1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;
2. zapewnienie dostarczenia kart do gÅ‚osowania obwodowym komisjom wyborczym;
3. zapewnienie wykonania zadaÅ„ wyborczych we wspóÅ‚dziaÅ‚aniu z organami jednostek
samorzÄ…du terytorialnego;
4. rozpatrywanie skarg na dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ obwodowych komisji wyborczych;
5. ustalanie i ogÅ‚aszanie wyników gÅ‚osowania oraz przekazywanie ich wÅ‚aÅ›ciwej
okrÄ™gowej komisji wyborczej;
6. wykonywanie innych zadaÅ„ przewidzianych w ustawie lub zleconych przez okrÄ™gowÄ…
komisjÄ™ wyborczÄ… albo PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ….
2. JeÅźeli wÅ‚aÅ›ciwe organy gminy nie wykonujÄ… w terminie, w sposób zgodny z prawem,
zadaÅ„ dotyczÄ…cych utworzenia obwodów gÅ‚osowania lub ich zmiany, powoÅ‚ania lub zmian w
skÅ‚adach komisji obwodowych, wÅ‚aÅ›ciwa rejonowa komisja wyborcza wzywa te organy do
wykonania zadaÅ„ w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie, a w razie bezskutecznego
upÅ‚ywu terminu niezwÅ‚ocznie wykonuje te zadania i powiadamia o tym wÅ‚aÅ›ciwÄ…
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okrÄ™gowÄ… komisjÄ™ wyborczÄ….
3. Rejonowa komisja wyborcza podejmuje uchwaÅ‚y w zakresie swoich ustawowych uprawnieÅ„.
Art. 20.
1. W skÅ‚ad rejonowej komisji wyborczej wchodzi 5 sÄ™dziów, w tym z urzÄ™du, jako jej
przewodniczÄ…cy, komisarz wyborczy powoÅ‚any na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998
r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. W skÅ‚ad komisji moÅźe
takÅźe byÄ‡ powoÅ‚any sÄ™dzia w stanie spoczynku, który nie ukoÅ„czyÅ‚ 70 lat.
2. Do powoÅ‚ywania rejonowej komisji wyborczej i wygaÅ›niÄ™cia czÅ‚onkostwa w komisji oraz
organizacji jej pracy stosuje siÄ™ odpowiednio art. 17 ust. 2-8 i art. 18, z tym Åźe komisja wybiera
jednego zastÄ™pcÄ™ przewodniczÄ…cego.
Art. 21.
Rejonowa komisja wyborcza moÅźe utworzyÄ‡ na czas wyborów swojÄ… inspekcjÄ™ i okreÅ›liÄ‡ jej
zadania. Do osób powoÅ‚anych w skÅ‚ad inspekcji stosuje siÄ™ odpowiednio przepisy art. 27 ust. 1 i 35.
Art. 22.
Rejonowa komisja wyborcza moÅźe powoÅ‚aÄ‡, w trybie i na zasadach okreÅ›lonych przez
PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ…, peÅ‚nomocników wykonujÄ…cych zadania, o których mowa w
art. 116 ust. 2.
Art. 23.
PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza okreÅ›la obszar danego okrÄ™gu wyborczego, na którym
okrÄ™gowa komisja wyborcza wykonuje takÅźe zadania rejonowej komisji wyborczej.
Art. 24.
Do zadaÅ„ obwodowych komisji wyborczych naleÅźy:
1. przeprowadzenie gÅ‚osowania w obwodzie;
2. czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie
gÅ‚osowania;
3. ustalanie i ogÅ‚aszanie wyników gÅ‚osowania w obwodzie i przekazywanie ich wÅ‚aÅ›ciwej
rejonowej komisji wyborczej.
Art. 25.
Do powoÅ‚ywania obwodowych komisji wyborczych i wygaÅ›niÄ™cia czÅ‚onkostwa w komisji oraz
organizacji ich pracy stosuje siÄ™ odpowiednio przepisy art. 48 ust. 1-8 i 11, art. 49 i art. 50 Ordynacji
wyborczej do Sejmu i do Senatu oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.
Art. 26.
1. MoÅźna byÄ‡ czÅ‚onkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogÄ… byÄ‡ czÅ‚onkami komisji
kandydaci na posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego, peÅ‚nomocnicy wyborczy i peÅ‚nomocnicy
finansowi komitetów wyborczych oraz mÄ™Åźowie zaufania.
2. CzÅ‚onkowie komisji tracÄ… czÅ‚onkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na
kandydowanie na posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego bÄ…dÅº objÄ™cia funkcji peÅ‚nomocnika lub
mÄ™Åźa zaufania, o których mowa w ust. 1.
3. CzÅ‚onkowie komisji nie mogÄ… prowadziÄ‡ kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów na posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego oraz list kandydatów.
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Art. 27.
1. CzÅ‚onkom komisji wyborczych przysÅ‚ugujÄ…:
1. diety i zwrot kosztów podróÅźy i noclegów;
2. zryczaÅ‚towane diety za czas zwiÄ…zany z wykonywaniem zadaÅ„ czÅ‚onka komisji w
przypadku czÅ‚onków okrÄ™gowych i rejonowych komisji wyborczych oraz za czas zwiÄ…zany z
przeprowadzeniem gÅ‚osowania oraz ustaleniem wyników gÅ‚osowania w przypadku czÅ‚onków
obwodowych komisji wyborczych.
2. CzÅ‚onkom PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej, a takÅźe przewodniczÄ…cym okrÄ™gowych i
rejonowych komisji wyborczych, którzy peÅ‚niÄ… funkcje z urzÄ™du jako komisarze wyborczy, nie
przysÅ‚ugujÄ… zryczaÅ‚towane diety, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. CzÅ‚onkowi obwodowej komisji wyborczej, w zwiÄ…zku z wykonywaniem zadaÅ„, przysÅ‚uguje
zwolnienie od pracy do 5 dni z zachowaniem prawa do Å›wiadczeÅ„ z ubezpieczenia spoÅ‚ecznego oraz
uprawnieÅ„ ze stosunku pracy, z wyjÄ…tkiem prawa do wynagrodzenia.
4. CzÅ‚onkowie komisji wyborczych korzystajÄ… z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych i ponoszÄ… odpowiedzialnoÅ›Ä‡ jak funkcjonariusze publiczni.
5. CzÅ‚onkom komisji wyborczych przysÅ‚uguje zaopatrzenie z tytuÅ‚u wypadku przy
wykonywaniu zadaÅ„ tych komisji na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytuÅ‚u wypadków lub
chorób zawodowych powstaÅ‚ych w szczególnych okolicznoÅ›ciach.
Art. 28.
Minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw administracji publicznej, po zasiÄ™gniÄ™ciu opinii PaÅ„stwowej
Komisji Wyborczej, okreÅ›li, w drodze rozporzÄ…dzenia, wysokoÅ›Ä‡ oraz szczegóÅ‚owe zasady, na
których przysÅ‚ugujÄ… diety, zryczaÅ‚towane diety, o których mowa w art. 27 ust. 1, zwrot kosztów
podróÅźy i noclegów oraz warunki obniÅźania wysokoÅ›ci diet czÅ‚onków okrÄ™gowych i rejonowych
komisji wyborczych w przypadku nieuczestniczenia w wykonywaniu czÄ™Å›ci zadaÅ„ komisji, a takÅźe
tryb udzielania dni wolnych od pracy, o których mowa w art. 27 ust. 3. RozporzÄ…dzenie okreÅ›li
równieÅź wysokoÅ›Ä‡ oraz szczegóÅ‚owe zasady, na których przysÅ‚ugujÄ… diety, zryczaÅ‚towane
diety oraz zwrot kosztów podróÅźy i noclegów, a takÅźe tryb udzielania dni wolnych od pracy osobom
powoÅ‚anym w skÅ‚ad inspekcji, o których mowa w art. 13 ust. 6 oraz art. 21.
Art. 29.
ObsÅ‚ugÄ™ administracyjnÄ… i warunki techniczno-materialne pracy obwodowej komisji wyborczej
oraz wykonanie zadaÅ„ zwiÄ…zanych z organizacjÄ… i przeprowadzaniem wyborów na obszarze gminy
zapewnia wójt lub burmistrz (prezydent miasta) jako zadanie zlecone gminie.
Art. 30.
1. Jednostki organizacyjne sprawujÄ…ce trwaÅ‚y zarzÄ…d nieruchomoÅ›ci paÅ„stwowych i
komunalnych sÄ… obowiÄ…zane udostÄ™pniÄ‡ bezpÅ‚atnie pomieszczenia wskazane przez:
1. dyrektora wÅ‚aÅ›ciwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego - z
przeznaczeniem na siedziby okrÄ™gowych i rejonowych komisji wyborczych;
2. wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) - z przeznaczeniem na siedziby obwodowych
komisji wyborczych.
2. Pomieszczenia przeznaczone na siedziby okrÄ™gowych, rejonowych i obwodowych komisji
wyborczych powinny byÄ‡ Å‚atwo dostÄ™pne dla osób niepeÅ‚nosprawnych.
3. Na siedziby komisji wyborczych moÅźna równieÅź wyznaczyÄ‡ pomieszczenia innych podmiotów
niÅź wymienione w ust. 1, po uprzednim porozumieniu z zarzÄ…dzajÄ…cymi tymi pomieszczeniami.
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4. Przepisy ust. 1-3 i art. 29 stosuje siÄ™ odpowiednio do kapitanów polskich statków morskich oraz
do konsulów.
Art. 31.
Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepeÅ‚nosprawnych
zapewnia wójt lub burmistrz (prezydent miasta). Do lokali tych stosuje siÄ™ przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 53 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu.
RozdziaÅ‚ 5
SPIS WYBORCÓW
Art. 32.
1. Osoby, którym przysÅ‚uguje prawo wybierania posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, wpisuje siÄ™ do spisu wyborców.
2. Wyborca moÅźe byÄ‡ wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
Art. 33.
1. Spis wyborców jest sporzÄ…dzany i aktualizowany przez gminÄ™, jako zadanie zlecone, na
podstawie rejestru wyborców.
2. Spis wyborców dzieli siÄ™ na czÄ™Å›Ä‡ A i czÄ™Å›Ä‡ B.
3. CzÄ™Å›Ä‡ A spisu wyborców obejmuje obywateli polskich. W tej czÄ™Å›ci spisu wyborców
wymienia siÄ™ nazwisko i imiona, imiÄ™ ojca, datÄ™ urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres
zamieszkania wyborcy.
4. CzÄ™Å›Ä‡ B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebÄ™dÄ…cych
obywatelami polskimi, którym przysÅ‚uguje prawo wybierania posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej. W tej czÄ™Å›ci spisu wyborców wymienia siÄ™ nazwisko i imiona, imiÄ™
ojca, datÄ™ urodzenia, obywatelstwo paÅ„stwa czÅ‚onkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu
lub innego dokumentu stwierdzajÄ…cego toÅźsamoÅ›Ä‡ oraz adres zamieszkania wyborcy w gminie.
5. Spis wyborców sporzÄ…dza siÄ™ w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla kaÅźdego obwodu
gÅ‚osowania, wedÅ‚ug miejsca zamieszkania wyborców, najpóÅºniej w 14 dniu przed dniem wyborów.
6. Jeden egzemplarz spisu wyborców przekazuje siÄ™ w przeddzieÅ„ wyborów przewodniczÄ…cemu
wÅ‚aÅ›ciwej obwodowej komisji wyborczej.
Art. 34.
1. Wyborca niepeÅ‚nosprawny, na swój wniosek wniesiony do urzÄ™du gminy najpóÅºniej w 10
dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie
gÅ‚osowania spoÅ›ród obwodów gÅ‚osowania, w których znajdujÄ… siÄ™ lokale, o których mowa w
art. 31, na obszarze gminy wÅ‚aÅ›ciwej ze wzglÄ™du na miejsce jego staÅ‚ego zamieszkania.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje siÄ™ nazwisko i imiona, imiÄ™ ojca, datÄ™
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.
Art. 35.
1. Do wyborców przebywajÄ…cych czasowo na obszarze gminy w okresie obejmujÄ…cym dzieÅ„
wyborów, a takÅźe do wyborców nigdzie niezamieszkaÅ‚ych przebywajÄ…cych na obszarze gminy w tym
okresie stosuje siÄ™ odpowiednio przepisy art. 19 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu.
2. Do sporzÄ…dzania spisów wyborców w szpitalach i zakÅ‚adach pomocy spoÅ‚ecznej stosuje
siÄ™ odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu.
3. Do sporzÄ…dzania spisów wyborców w zakÅ‚adach karnych i aresztach Å›ledczych stosuje siÄ™
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odpowiednio przepisy art. 20 ust. 3 - 5 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu.
4. Do ÅźoÅ‚nierzy peÅ‚niÄ…cych zasadniczÄ… lub okresowÄ… sÅ‚uÅźbÄ™ wojskowÄ… oraz
peÅ‚niÄ…cych sÅ‚uÅźbÄ™ w charakterze kandydatów na ÅźoÅ‚nierzy zawodowych lub odbywajÄ…cych
Ä‡wiczenia i przeszkolenie wojskowe, a takÅźe do ratowników odbywajÄ…cych zasadniczÄ… sÅ‚uÅźbÄ™
w obronie cywilnej poza miejscem staÅ‚ego zamieszkania, do policjantów z jednostek skoszarowanych,
funkcjonariuszy Biura Ochrony RzÄ…du, StraÅźy Granicznej, PaÅ„stwowej StraÅźy PoÅźarnej oraz
SÅ‚uÅźby WiÄ™ziennej peÅ‚niÄ…cych sÅ‚uÅźbÄ™ w systemie skoszarowanym stosuje siÄ™
odpowiednio przepisy art. 21 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu oraz przepisy wykonawcze
wydane na jego podstawie.
5. O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w ust. 1-4, niezwÅ‚ocznie
zawiadamia siÄ™ urzÄ…d gminy wÅ‚aÅ›ciwy ze wzglÄ™du na miejsce ich staÅ‚ego zamieszkania lub
ostatniego zameldowania na pobyt staÅ‚y.
Art. 36.
1. Wyborcy przebywajÄ…cy na polskich statkach morskich znajdujÄ…cych siÄ™ w podróÅźy w dniu
wyborów wpisywani sÄ… do spisu wyborców sporzÄ…dzanego przez kapitana statku.
2. Wpisu dokonuje siÄ™ na podstawie wniosku wyborcy zgÅ‚oszonego najpóÅºniej w 5 dniu przed
dniem wyborów. Wniosek powinien zawieraÄ‡ nazwisko i imiona, imiÄ™ ojca, datÄ™ urodzenia, numer
ewidencyjny PESEL lub numer waÅźnego polskiego paszportu oraz adres zamieszkania, a w przypadku
obywatela Unii Europejskiej niebÄ™dÄ…cego obywatelem polskim, numer innego waÅźnego dokumentu
stwierdzajÄ…cego toÅźsamoÅ›Ä‡, a takÅźe miejsce i datÄ™ jego wydania oraz miejsce wpisania
wyborcy do rejestru wyborców.
3. Przepis art. 38 stosuje siÄ™ odpowiednio do wyborców przebywajÄ…cych na polskich statkach
morskich, z tym Åźe zaÅ›wiadczenie wydaje kapitan statku, który sporzÄ…dziÅ‚ spis wyborców.
4. Minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw gospodarki morskiej, po porozumieniu z PaÅ„stwowÄ…
KomisjÄ… WyborczÄ…, okreÅ›li, w drodze rozporzÄ…dzenia, sposób sporzÄ…dzania i aktualizacji spisu
wyborców, o którym mowa w ust. 1, a takÅźe sposób powiadamiania urzÄ™dów gmin o objÄ™tych
spisem wyborców osobach stale zamieszkaÅ‚ych w kraju i sposób wydawania zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie
do gÅ‚osowania.
Art. 37.
1. Wyborcy przebywajÄ…cy za granicÄ… i posiadajÄ…cy waÅźne polskie paszporty lub w przypadku
obywateli Unii Europejskiej niebÄ™dÄ…cych obywatelami polskimi, posiadajÄ…cy waÅźny paszport lub
inny dokument stwierdzajÄ…cy toÅźsamoÅ›Ä‡, wpisywani sÄ… do spisu wyborców sporzÄ…dzanego
przez wÅ‚aÅ›ciwego terytorialnie konsula.
2. Wpisu dokonuje siÄ™ na podstawie osobistego zgÅ‚oszenia wniesionego ustnie, pisemnie,
telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. ZgÅ‚oszenie powinno zawieraÄ‡ nazwisko i imiona, imiÄ™
ojca, datÄ™ urodzenia oraz miejsce staÅ‚ego zamieszkania wyborcy, numer waÅźnego paszportu, a
takÅźe miejsce i datÄ™ jego wydania, lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebÄ™dÄ…cych
obywatelami polskimi, numer innego waÅźnego dokumentu stwierdzajÄ…cego toÅźsamoÅ›Ä‡, a takÅźe
miejsce i datÄ™ jego wydania oraz miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. ZgÅ‚oszenia
moÅźna dokonaÄ‡ najpóÅºniej w 5 dniu przed dniem wyborów.
3. Przepis art. 38 stosuje siÄ™ odpowiednio do wyborców, o których mowa w ust. 1, z tym Åźe
zaÅ›wiadczenie wydaje konsul, który sporzÄ…dziÅ‚ spis wyborców.
4. Minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw zagranicznych, po porozumieniu z PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ…
WyborczÄ…, okreÅ›li, w drodze rozporzÄ…dzenia, sposób sporzÄ…dzania i aktualizacji spisu wyborców,
o którym mowa w ust. 1, a takÅźe sposób powiadamiania urzÄ™dów gmin o objÄ™tych spisem wyborców
osobach stale zamieszkaÅ‚ych w kraju i sposób wydawania zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie do gÅ‚osowania.
Art. 38.
1. Wyborca zmieniajÄ…cy miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje ÅźÄ…danie
http://www.wos.org.pl

Kreator PDF

Utworzono 28 February, 2015, 22:51

zaÅ›wiadczenie o prawie do gÅ‚osowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
2. Do wydawania zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie do gÅ‚osowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
stosuje siÄ™ odpowiednio przepisy art. 23 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu.
Art. 39.
1. Spis wyborców jest udostÄ™pniany, na pisemny wniosek, do wglÄ…du w urzÄ™dzie gminy albo w
siedzibie organu, który spis sporzÄ…dziÅ‚.
2. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) albo organ, który sporzÄ…dziÅ‚ spis wyborców,
powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjÄ™ty, o sporzÄ…dzeniu spisu oraz o miejscu, czasie i
formie jego udostÄ™pniania.
Art. 40.
1. KaÅźdy moÅźe wnieÅ›Ä‡ odpowiednio do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) albo do
organu, który sporzÄ…dziÅ‚ spis wyborców, reklamacjÄ™ w sprawie nieprawidÅ‚owoÅ›ci
sporzÄ…dzenia spisu, w szczególnoÅ›ci w sprawie:
1. pominiÄ™cia wyborcy w spisie;
2. wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania;
3. niewÅ‚aÅ›ciwych danych o osobach wpisanych do spisu.
2. ReklamacjÄ™ wnosi siÄ™ pisemnie lub ustnie do protokoÅ‚u.
3. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) jest obowiÄ…zany rozpatrzyÄ‡ reklamacjÄ™ w terminie 3
dni od dnia jej wniesienia i wydaÄ‡ decyzjÄ™ w sprawie.
4. DecyzjÄ™ wraz z uzasadnieniem dorÄ™cza siÄ™ niezwÅ‚ocznie wnoszÄ…cemu reklamacjÄ™, a
gdy dotyczy ona innych osób - równieÅź tym osobom.
5. Na decyzjÄ™ nieuwzglÄ™dniajÄ…cÄ… reklamacji lub powodujÄ…cÄ… skreÅ›lenie ze spisu
wnoszÄ…cy reklamacjÄ™ bÄ…dÅº osoba skreÅ›lona ze spisu moÅźe wnieÅ›Ä‡, w terminie 3 dni od
dnia dorÄ™czenia decyzji, skargÄ™ za poÅ›rednictwem wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do
wÅ‚aÅ›ciwego miejscowo sÄ…du rejonowego.
6. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje sÄ…dowi niezwÅ‚ocznie skargÄ™ wraz z
decyzjÄ… i aktami sprawy. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) moÅźe teÅź niezwÅ‚ocznie zmieniÄ‡
lub uchyliÄ‡ swojÄ… decyzjÄ™, jeÅźeli uzna skargÄ™ w caÅ‚oÅ›ci za zasadnÄ….
7. SÄ…d rozpoznaje skargÄ™, o której mowa w ust. 5, w postÄ™powaniu nieprocesowym, w
terminie 3 dni od dnia jej dorÄ™czenia. Odpis postanowienia sÄ…du dorÄ™cza siÄ™ osobie, która
wniosÅ‚a skargÄ™, oraz wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta). Od postanowienia sÄ…du nie
przysÅ‚uguje Å›rodek prawny.
8. Reklamacje w sprawach spisu wyborców dotyczÄ…cego osób, o których mowa w art. 36 ust. 1 i
art. 37 ust. 1, rozpatrujÄ… odpowiednio kapitan statku albo konsul. Od decyzji podjÄ™tych w tych
sprawach nie przysÅ‚uguje Å›rodek prawny.
Art. 41.
Minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw administracji publicznej, na wniosek PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej,
okreÅ›li, w drodze rozporzÄ…dzenia:
1. sposób sporzÄ…dzenia i udostÄ™pniania spisu wyborców, ustalajÄ…c w szczególnoÅ›ci:
1. wzór spisu,
2. metody aktualizacji spisu,
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3. wzór wniosku o udostÄ™pnienie spisu,
4. wzory wykazów wyborców przebywajÄ…cych w szpitalach, zakÅ‚adach opieki spoÅ‚ecznej,
zakÅ‚adach karnych i aresztach Å›ledczych, w których utworzono obwody gÅ‚osowania,
5. wzór zawiadomienia o dopisaniu lub o wpisaniu wyborcy do spisu w innym obwodzie
gÅ‚osowania,
- uwzglÄ™dniajÄ…c odrÄ™bnoÅ›ci przy sporzÄ…dzaniu spisu dla gmin majÄ…cych status miasta
oraz dla obwodów utworzonych w szpitalu, zakÅ‚adzie opieki spoÅ‚ecznej, zakÅ‚adzie karnym lub
areszcie Å›ledczym, przypadki w których nastÄ™puje dopisanie lub wykreÅ›lenie ze spisu wyborców,
miejsce, czas i formÄ™ udostÄ™pnienia spisu;
2. wzór zaÅ›wiadczenia o prawie do gÅ‚osowania uwzglÄ™dniajÄ…cy dane umoÅźliwiajÄ…ce
identyfikacjÄ™ osoby, której zaÅ›wiadczenie dotyczy, oraz sposób jego wydawania.
RozdziaÅ‚ 6
OBWODY GÅ•OSOWANIA
Art. 42.
1. GÅ‚osowanie w wyborach przeprowadza siÄ™:
1. w staÅ‚ych obwodach gÅ‚osowania utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;
2. w obwodach gÅ‚osowania utworzonych w szpitalach i zakÅ‚adach pomocy spoÅ‚ecznej;
3. w obwodach gÅ‚osowania utworzonych w zakÅ‚adach karnych i aresztach Å›ledczych;
4. w obwodach gÅ‚osowania utworzonych za granicÄ…;
5. w obwodach gÅ‚osowania utworzonych na polskich statkach morskich.
2. Tworzy siÄ™ obwody gÅ‚osowania w szpitalach i zakÅ‚adach pomocy spoÅ‚ecznej oraz obwody
w zakÅ‚adach karnych i aresztach Å›ledczych. Do tworzenia tych obwodów stosuje siÄ™ odpowiednio
przepisy art. 30 ust. 1-3 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu.
3. Zmian w podziale na obwody gÅ‚osowania, jeÅźeli koniecznoÅ›Ä‡ taka wynika ze zmian granic
gminy lub zmiany liczby mieszkaÅ„ców na obszarze danego obwodu w gminie, dokonuje siÄ™ na
zasadach i w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, najpóÅºniej w 45 dniu przed dniem wyborów.
Art. 43.
1. Tworzy siÄ™ obwody gÅ‚osowania dla wyborców przebywajÄ…cych za granicÄ….
2. Obwody gÅ‚osowania, o których mowa w ust. 1, tworzy, w drodze rozporzÄ…dzenia, minister
wÅ‚aÅ›ciwy do spraw zagranicznych, po porozumieniu z PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ… WyborczÄ…,
wyznaczajÄ…c siedziby obwodowych komisji wyborczych.
3. Obwody gÅ‚osowania, o których mowa w ust. 1, wchodzÄ… w skÅ‚ad okrÄ™gu wyborczego
wÅ‚aÅ›ciwego dla miasta stoÅ‚ecznego Warszawy.
4. Tworzy siÄ™ obwody gÅ‚osowania dla wyborców przebywajÄ…cych na polskich statkach
morskich, które znajdujÄ… siÄ™ w podróÅźy w okresie obejmujÄ…cym dzieÅ„ wyborów, jeÅźeli
przebywa na nich co najmniej 15 wyborców i jeÅźeli istnieje moÅźliwoÅ›Ä‡ przekazania wÅ‚aÅ›ciwej
okrÄ™gowej komisji wyborczej wyników gÅ‚osowania niezwÅ‚ocznie po jego zakoÅ„czeniu.
5. W rozumieniu niniejszej ustawy polskim statkiem morskim jest statek bÄ™dÄ…cy w caÅ‚oÅ›ci
wÅ‚asnoÅ›ciÄ… polskiego armatora majÄ…cego siedzibÄ™ w kraju, podnoszÄ…cy polskÄ… banderÄ™ i
dowodzony przez polskiego kapitana.
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6. Obwody gÅ‚osowania, o których mowa w ust. 4, tworzy, w drodze rozporzÄ…dzenia, minister
wÅ‚aÅ›ciwy do spraw gospodarki morskiej, po porozumieniu z PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ… WyborczÄ…,
na wniosek armatora zgÅ‚oszony najpóÅºniej w 30 dniu przed dniem wyborów.
7. Obwody gÅ‚osowania, o których mowa w ust. 4, wchodzÄ… w skÅ‚ad okrÄ™gu wyborczego
wÅ‚aÅ›ciwego dla siedziby armatora.
Art. 44.
1. InformacjÄ™ o numerach i granicach obwodów gÅ‚osowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych podaje do wiadomoÅ›ci publicznej, w formie obwieszczenia, wójt lub burmistrz
(prezydent miasta) najpóÅºniej w 30 dniu przed dniem wyborów.
2. ObowiÄ…zek, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do obwodów gÅ‚osowania utworzonych za
granicÄ… ciÄ…Åźy na konsulach. Wykonanie tego obowiÄ…zku powinno nastÄ…piÄ‡ najpóÅºniej w 21
dniu przed dniem wyborów.
3. O utworzeniu obwodu gÅ‚osowania na statku kapitan statku zawiadamia wyborców.
RozdziaÅ‚ 7
OKRÄ˜GI WYBORCZE
Art. 45.
W celu przeprowadzenia wyborów tworzy siÄ™ wielomandatowe okrÄ™gi wyborcze, zwane dalej
"okrÄ™gami wyborczymi".
Art. 46.
PodziaÅ‚ na okrÄ™gi wyborcze, ich numery i granice, a takÅźe siedziby okrÄ™gowych komisji
wyborczych okreÅ›la zaÅ‚Ä…cznik do ustawy.
RozdziaÅ‚ 8
KOMITETY WYBORCZE
Art. 47.
1. Prawo zgÅ‚aszania kandydatów na posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego majÄ… partie
polityczne oraz wyborcy.
2. Partie polityczne mogÄ… tworzyÄ‡ koalicje wyborcze w celu wspólnego zgÅ‚aszania kandydatów
na posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego.
Art. 48.
CzynnoÅ›ci wyborcze w imieniu partii politycznych, koalicji wyborczych partii politycznych i wyborców
wykonujÄ… komitety wyborcze, które w szczególnoÅ›ci zgÅ‚aszajÄ… kandydatów na posÅ‚ów do
Parlamentu Europejskiego oraz prowadzÄ…, na zasadzie wyÅ‚Ä…cznoÅ›ci, kampaniÄ™ wyborczÄ… na
ich rzecz.
Art. 49.
1. FunkcjÄ™ komitetu wyborczego partii politycznej peÅ‚ni organ partii upowaÅźniony do jej
reprezentowania na zewnÄ…trz.
2. Organ partii politycznej, o którym mowa w ust. 1, jest obowiÄ…zany zawiadomiÄ‡
PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ… o zamiarze zgÅ‚oszenia kandydatów na posÅ‚ów do Parlamentu
Europejskiego oraz o powoÅ‚aniu:
1. peÅ‚nomocnika wyborczego komitetu wyborczego - uprawnionego, z zastrzeÅźeniem art. 84,
do wystÄ™powania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego;
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2. peÅ‚nomocnika finansowego komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 84.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, moÅźe byÄ‡ dokonane w okresie od dnia ogÅ‚oszenia
postanowienia o zarzÄ…dzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów.
4. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, podaje siÄ™ równieÅź:
1. nazwÄ™ komitetu wyborczego, zgodnÄ… z przepisami art. 52 ust. 1, oraz skrót jego nazwy,
a takÅźe adres siedziby komitetu i numer ewidencyjny, pod którym partia polityczna jest wpisana do
ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez SÄ…d OkrÄ™gowy w Warszawie;
2. imiÄ™ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL peÅ‚nomocnika
wyborczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
3. imiÄ™ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL peÅ‚nomocnika
finansowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
5. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, doÅ‚Ä…cza siÄ™:
1. oÅ›wiadczenia peÅ‚nomocników, o których mowa w ust. 2, o przyjÄ™ciu
peÅ‚nomocnictwa, a w przypadku peÅ‚nomocnika finansowego - równieÅź o speÅ‚nieniu przez niego
wymogów, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3;
2. uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych;
3. wyciÄ…g ze statutu partii politycznej wskazujÄ…cy który organ jest upowaÅźniony do jej
reprezentowania na zewnÄ…trz.
Art. 50.
1. Partia polityczna moÅźe wchodziÄ‡ w skÅ‚ad tylko jednej koalicji wyborczej.
2. CzynnoÅ›ci wyborcze w imieniu koalicji wyborczej wykonuje komitet wyborczy, zwany dalej
"koalicyjnym komitetem wyborczym", utworzony przez organy partii politycznych wchodzÄ…cych w jej
skÅ‚ad, upowaÅźnione do reprezentowania partii na zewnÄ…trz.
3. Koalicyjny komitet wyborczy moÅźe byÄ‡ utworzony w okresie od dnia ogÅ‚oszenia
postanowienia o zarzÄ…dzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów.
4. W skÅ‚ad koalicyjnego komitetu wyborczego wchodzi co najmniej 10 osób wskazanych przez
organy partii politycznych, o których mowa w ust. 2.
5. Koalicyjny komitet wyborczy powoÅ‚uje:
1. peÅ‚nomocnika wyborczego komitetu wyborczego - uprawnionego, z zastrzeÅźeniem art. 84,
do wystÄ™powania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego;
2. peÅ‚nomocnika finansowego komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 84.
6. PeÅ‚nomocnik, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, zawiadamia PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™
WyborczÄ… w terminie do 50 dnia przed dniem wyborów o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego.
7. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 6, podaje siÄ™:
1. nazwÄ™ komitetu wyborczego oraz skrót jego nazwy, zgodne z przepisami art. 52 ust. 2 i
art. 53 ust. 2, a takÅźe adres siedziby komitetu i numery ewidencyjne, pod którymi partie polityczne
wchodzÄ…ce w skÅ‚ad koalicji wyborczej sÄ… wpisane do ewidencji partii politycznych, prowadzonej
przez SÄ…d OkrÄ™gowy w Warszawie;
2. imiÄ™ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL peÅ‚nomocnika
wyborczego, o którym mowa w ust. 5 pkt 1;
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3. imiÄ™ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL peÅ‚nomocnika
finansowego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2.
8. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, zaÅ‚Ä…cza siÄ™:
1. umowÄ™ zawiÄ…zujÄ…cÄ… koalicjÄ™ wyborczÄ… wraz z nastÄ™pujÄ…cymi danymi:
imionami, nazwiskami, adresami zamieszkania i numerami ewidencyjnymi PESEL osób, o których mowa
w ust. 4;
2. oÅ›wiadczenia peÅ‚nomocników, o których mowa w ust. 5, o przyjÄ™ciu
peÅ‚nomocnictwa, a w przypadku peÅ‚nomocnika finansowego - równieÅź o speÅ‚nieniu przez niego
wymogów, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3;
3. uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych, partii politycznych tworzÄ…cych
koalicjÄ™ wyborczÄ…;
4. wyciÄ…gi ze statutów partii politycznych tworzÄ…cych koalicjÄ™ wyborczÄ…, wskazujÄ…ce,
który organ partii jest upowaÅźniony do jej reprezentowania na zewnÄ…trz.
Art. 51.
1. Obywatele majÄ…cy prawo wybierania, w liczbie co najmniej 15, majÄ… prawo utworzyÄ‡
komitet wyborczy wyborców, skÅ‚adajÄ…c pisemne oÅ›wiadczenie o utworzeniu komitetu, z podaniem
swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL.
2. Komitet wyborczy wyborców powoÅ‚uje:
1. peÅ‚nomocnika wyborczego komitetu wyborczego - uprawnionego, z zastrzeÅźeniem art. 84,
do wystÄ™powania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego,
2. peÅ‚nomocnika finansowego komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 84.
3. PeÅ‚nomocnika wyborczego komitetu wyborczego i peÅ‚nomocnika finansowego komitetu
wyborczego powoÅ‚uje siÄ™ spoÅ›ród osób wchodzÄ…cych w skÅ‚ad komitetu wyborczego.
4. Po zebraniu co najmniej 1000 podpisów obywateli majÄ…cych prawo wybierania, popierajÄ…cych
utworzenie komitetu, peÅ‚nomocnik, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiadamia PaÅ„stwowÄ…
KomisjÄ™ WyborczÄ… o utworzeniu komitetu. Zawiadomienie moÅźe byÄ‡ dokonane do 50 dnia przed
dniem wyborów.
5. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, podaje siÄ™:
1. nazwÄ™ komitetu wyborczego oraz skrót jego nazwy, zgodne z przepisami art. 52 ust. 3 i
art. 53 ust. 2 i 3, a takÅźe adres jego siedziby,
2. imiÄ™ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL peÅ‚nomocnika
wyborczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
3. imiÄ™ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL peÅ‚nomocnika
finansowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
6. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, zaÅ‚Ä…cza siÄ™:
1. oÅ›wiadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego, o którym mowa w ust. 1,
2. oÅ›wiadczenia peÅ‚nomocników, o których mowa w ust. 2, o przyjÄ™ciu
peÅ‚nomocnictwa, a w przypadku peÅ‚nomocnika finansowego - równieÅź o speÅ‚nieniu przez niego
wymogów, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3,
3. wykaz co najmniej 1000 obywateli, o których mowa w ust. 4, zawierajÄ…cy ich imiona,
nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL, a takÅźe wÅ‚asnorÄ™cznie zÅ‚oÅźone
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podpisy obywateli.
Art. 52.
1. Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej zawiera wyrazy "komitet wyborczy" oraz nazwÄ™
partii politycznej. Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej moÅźe zawieraÄ‡ równieÅź skrót nazwy
tej partii.
2. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego zawiera wyrazy "koalicyjny komitet wyborczy" oraz
nazwÄ™ koalicji wyborczej.
3. Nazwa komitetu wyborczego wyborców obok wyrazów "komitet wyborczy wyborców" powinna
zawieraÄ‡ okreÅ›lenie odróÅźniajÄ…ce od innych komitetów.
Art. 53.
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 muszÄ… odróÅźniaÄ‡ siÄ™ wyraÅºnie od nazw, skrótów nazw i symboli
graficznych innych koalicyjnych komitetów wyborczych oraz komitetów wyborczych wyborców.
3. Nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców muszÄ… odróÅźniaÄ‡ siÄ™ wyraÅºnie od
nazw i skrótów nazw partii politycznych i organizacji spoÅ‚ecznych wpisanych do ewidencji
prowadzonych przez wÅ‚aÅ›ciwy organ ewidencji.
Art. 54.
1. JeÅźeli zawiadomienie:
1. o którym mowa w art. 49 ust. 2,
2. o którym mowa w art. 50 ust. 6,
3. o którym mowa w art. 51 ust. 4
- speÅ‚nia warunki okreÅ›lone w ustawie, PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza w terminie 3 dni od
dnia jego dorÄ™czenia postanawia o przyjÄ™ciu zawiadomienia. Postanowienie o przyjÄ™ciu
zawiadomienia dorÄ™cza siÄ™ niezwÅ‚ocznie peÅ‚nomocnikowi wyborczemu.
2. JeÅźeli zawiadomienie wykazuje wady, PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od dnia
dorÄ™czenia zawiadomienia, wzywa peÅ‚nomocnika wyborczego do ich usuniÄ™cia w terminie 5 dni. W
przypadku nieusuniÄ™cia wad w terminie PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjÄ™cia
zawiadomienia. Postanowienie PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej o odmowie przyjÄ™cia zawiadomienia
wraz z uzasadnieniem dorÄ™cza siÄ™ niezwÅ‚ocznie peÅ‚nomocnikowi wyborczemu.
3. PeÅ‚nomocnikowi wyborczemu sÅ‚uÅźy prawo wniesienia skargi do SÄ…du NajwyÅźszego na
postanowienie PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej o odmowie przyjÄ™cia zawiadomienia. SkargÄ™ wnosi
siÄ™ w terminie 3 dni od dnia dorÄ™czenia peÅ‚nomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie
przyjÄ™cia zawiadomienia.
4. SÄ…d NajwyÅźszy rozpatruje skargÄ™ w skÅ‚adzie 3 sÄ™dziów w postÄ™powaniu
nieprocesowym i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 5 dni. Od orzeczenia SÄ…du
NajwyÅźszego nie przysÅ‚uguje Å›rodek prawny. Orzeczenie dorÄ™cza siÄ™ peÅ‚nomocnikowi
wyborczemu i PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej. JeÅźeli SÄ…d NajwyÅźszy uzna skargÄ™ peÅ‚nomocnika
wyborczego za zasadnÄ…, PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza niezwÅ‚ocznie wydaje postanowienie o
przyjÄ™ciu zawiadomienia.
Art. 55.
1. Komitet wyborczy partii politycznej moÅźe wykonywaÄ‡ czynnoÅ›ci wyborcze po wydaniu przez
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PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ… postanowienia o przyjÄ™ciu zawiadomienia, o którym mowa w
art. 49 ust. 2.
2. Koalicyjny komitet wyborczy oraz komitet wyborczy wyborców mogÄ… wykonywaÄ‡ czynnoÅ›ci
wyborcze po wydaniu przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ… postanowienia o przyjÄ™ciu
zawiadomienia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 albo w art. 51 ust. 4.
Art. 56.
OdpowiedzialnoÅ›Ä‡ za zobowiÄ…zania majÄ…tkowe:
1. komitetu wyborczego partii politycznej ponosi partia polityczna, która powoÅ‚aÅ‚a komitet
wyborczy;
2. koalicyjnego komitetu wyborczego ponoszÄ… solidarnie partie polityczne wchodzÄ…ce w skÅ‚ad
koalicji wyborczej;
3. komitetu wyborczego wyborców ponoszÄ… solidarnie osoby wchodzÄ…ce w skÅ‚ad komitetu
wyborczego.
Art. 57.
PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza ogÅ‚asza w Dzienniku UrzÄ™dowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" oraz podaje do wiadomoÅ›ci publicznej informacjÄ™ o przyjÄ™ciu zawiadomieÅ„, o
których mowa w art. 49 ust. 2, art. 50 ust. 6 i art. 51 ust. 4.
Art. 58.
1. Komitet wyborczy, z zastrzeÅźeniem ust. 2 i 3, ulega rozwiÄ…zaniu z mocy prawa:
1. po przyjÄ™ciu sprawozdania wyborczego komitetu przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™
WyborczÄ… albo
albo

2. po bezskutecznym upÅ‚ywie terminu do wniesienia skargi, o której mowa w art. 97 ust. 1,

3. po wydaniu orzeczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 2, uwzglÄ™dniajÄ…cego lub
oddalajÄ…cego skargÄ™ na postanowienie PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia
sprawozdania.
2. Komitet wyborczy, któremu przysÅ‚uguje prawo do dotacji z budÅźetu paÅ„stwa, o której mowa
w art. 100 ust. 1, ulega rozwiÄ…zaniu z mocy prawa po upÅ‚ywie 6 miesiÄ™cy od dnia otrzymania
dotacji.
3. Komitet wyborczy moÅźe ulec rozwiÄ…zaniu przed dniem wyborów w trybie przepisów o jego
utworzeniu. O rozwiÄ…zaniu komitetu zawiadamia siÄ™ niezwÅ‚ocznie PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™
WyborczÄ…, a jeÅźeli rozwiÄ…zanie komitetu nastÄ…piÅ‚o po zarejestrowaniu kandydatów na posÅ‚ów
do Parlamentu Europejskiego - takÅźe wÅ‚aÅ›ciwÄ… okrÄ™gowÄ… komisjÄ™ wyborczÄ….
RozdziaÅ‚ 9
ZGÅ•ASZANIE LIST KANDYDATÓW
Art. 59.
1. Komitet wyborczy moÅźe zgÅ‚osiÄ‡ w kaÅźdym okrÄ™gu wyborczym jednÄ… okrÄ™gowÄ…
listÄ™ kandydatów na posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego, zwanÄ… dalej "listÄ… okrÄ™gowÄ…".
2. Liczba kandydatów na posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego zgÅ‚aszanych na liÅ›cie
okrÄ™gowej nie moÅźe byÄ‡ mniejsza niÅź 5 i wiÄ™ksza niÅź 10.
3. KandydowaÄ‡ moÅźna tylko w jednym okrÄ™gu wyborczym i tylko z jednej listy okrÄ™gowej.
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4. Partie polityczne, które wchodzÄ… w skÅ‚ad koalicji wyborczej, nie mogÄ… zgÅ‚aszaÄ‡ list
okrÄ™gowych samodzielnie.
Art. 60.
1. Lista okrÄ™gowa powinna byÄ‡ poparta w sposób, o którym mowa w art. 61, podpisami co
najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkaÅ‚ych w danym okrÄ™gu wyborczym.
2. Komitet wyborczy, który z zachowaniem wymogów okreÅ›lonych w ust. 1 zarejestrowaÅ‚ listy
okrÄ™gowe co najmniej w poÅ‚owie okrÄ™gów wyborczych, uprawniony jest do zgÅ‚oszenia dalszych
list bez poparcia zgÅ‚oszenia podpisami wyborców.
3. ZgÅ‚oszenie list okrÄ™gowych przez komitety wyborcze speÅ‚niajÄ…ce warunek, o którym
mowa w ust. 2, nastÄ™puje na podstawie zaÅ›wiadczenia PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej wydanego
na wniosek zainteresowanego komitetu wyborczego, zÅ‚oÅźony do 40 dnia przed dniem wyborów.
Art. 61.
1. Wyborca moÅźe udzieliÄ‡ pisemnego poparcia wiÄ™cej niÅź jednej liÅ›cie okrÄ™gowej.
Wycofanie udzielonego poparcia nie rodzi skutków prawnych.
2. Wyborca udzielajÄ…cy poparcia liÅ›cie okrÄ™gowej skÅ‚ada podpis obok czytelnie wpisanego
swojego nazwiska i imienia, adresu staÅ‚ego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej i numeru
ewidencyjnego PESEL.
3. Wykaz podpisów musi zawieraÄ‡ na kaÅźdej stronie nazwÄ™ komitetu wyborczego
zgÅ‚aszajÄ…cego listÄ™ okrÄ™gowÄ…, numer okrÄ™gu wyborczego, w którym lista jest zgÅ‚aszana,
oraz adnotacjÄ™:
"Udzielam poparcia okrÄ™gowej liÅ›cie kandydatów na posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego
zgÅ‚aszanej przez .................................. (nazwa komitetu wyborczego) w okrÄ™gu wyborczym
...................... (numer okrÄ™gu) w wyborach posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego zarzÄ…dzonych
na ............................. (dzieÅ„, miesiÄ…c, rok).".
Art. 62.
1. Zbieranie podpisów osób popierajÄ…cych listÄ™ okrÄ™gowÄ… moÅźe byÄ‡ dokonywane tylko w
miejscu, czasie i w sposób, które wykluczajÄ… groÅºbÄ™, podstÄ™p lub stosowanie jakichkolwiek
nacisków zmierzajÄ…cych do uzyskania podpisów.
2. Zabrania siÄ™ zbierania podpisów osób popierajÄ…cych listÄ™ okrÄ™gowÄ… na terenie
jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podlegÅ‚ych Ministrowi Obrony Narodowej
oraz oddziaÅ‚ów obrony cywilnej, a takÅźe skoszarowanych jednostek podlegÅ‚ych ministrowi
wÅ‚aÅ›ciwemu do spraw wewnÄ™trznych.
3. Zabrania siÄ™ udzielania wynagrodzenia pieniÄ™Åźnego w zamian za zbieranie lub zÅ‚oÅźenie
podpisu pod zgÅ‚oszeniem listy okrÄ™gowej.
Art. 63.
1. ListÄ™ okrÄ™gowÄ… zgÅ‚asza siÄ™ do okrÄ™gowej komisji wyborczej najpóÅºniej do godziny
24.00 w 40 dniu przed dniem wyborów.
2. ZgÅ‚oszenia listy okrÄ™gowej dokonuje osobiÅ›cie na piÅ›mie peÅ‚nomocnik wyborczy lub
upowaÅźniona przez niego osoba, zwani dalej "osobÄ… zgÅ‚aszajÄ…cÄ… listÄ™". W razie zgÅ‚oszenia
listy przez upowaÅźnionÄ… przez peÅ‚nomocnika osobÄ™ do zgÅ‚oszenia doÅ‚Ä…cza siÄ™ dokument
stwierdzajÄ…cy udzielenie upowaÅźnienia, ze wskazaniem zakresu udzielonego upowaÅźnienia, oraz dane
upowaÅźnionej przez peÅ‚nomocnika osoby: imiÄ™ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer
ewidencyjny PESEL.
Art. 64.
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1. ZgÅ‚oszenie listy okrÄ™gowej powinno speÅ‚niaÄ‡ warunki wynikajÄ…ce z przepisów art. 144
ust. 1-5 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu, z tym Åźe przepisy art. 144 ust. 5 pkt 3 Ordynacji
wyborczej do Sejmu i do Senatu nie majÄ… zastosowania do kandydata niebÄ™dÄ…cego obywatelem
polskim.
2. Do zgÅ‚oszenia kaÅźdej listy okrÄ™gowej naleÅźy doÅ‚Ä…czyÄ‡ oÅ›wiadczenie kandydata,
Åźe posiada prawo wybieralnoÅ›ci, o którym mowa w art. 9.
3. W przypadku zgÅ‚oszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebÄ™dÄ…cego obywatelem
polskim kandydat do pisemnej zgody na kandydowanie jest obowiÄ…zany doÅ‚Ä…czyÄ‡:
1. oÅ›wiadczenie stwierdzajÄ…ce, Åźe:
1. zostaÅ‚ on wpisany do rejestru wyborców w gminie, w której stale zamieszkuje,
2. nie kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego w innym paÅ„stwie
czÅ‚onkowskim Unii Europejskiej;
2. zaÅ›wiadczenie wydane przez wÅ‚aÅ›ciwy organ paÅ„stwa czÅ‚onkowskiego Unii
Europejskiej, którego jest obywatelem, Åźe nie pozbawiono go prawa do kandydowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w tym paÅ„stwie lub Åźe organ ten nie posiada informacji o pozbawieniu go
tego prawa.
4. Po dokonaniu zgÅ‚oszenia uzupeÅ‚nienie listy okrÄ™gowej o nazwiska kandydatów lub zmiany
kandydatów albo ich kolejnoÅ›ci na liÅ›cie bÄ…dÅº teÅź zmiana oznaczenia kandydata, który nie
naleÅźy do Åźadnej partii politycznej, nazwÄ… lub skrótem nazwy partii popierajÄ…cej tego kandydata
sÄ… niedopuszczalne.
Art. 65.
1. OkrÄ™gowa komisja wyborcza, przyjmujÄ…c zgÅ‚oszenie listy okrÄ™gowej, bada, w
obecnoÅ›ci osoby zgÅ‚aszajÄ…cej listÄ™, czy zgÅ‚oszenie to speÅ‚nia warunki, o których mowa w
art. 64, i wydaje osobie zgÅ‚aszajÄ…cej listÄ™ pisemne potwierdzenie przyjÄ™cia zgÅ‚oszenia. Wzór
potwierdzenia okreÅ›li PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza.
2. Arkusze wykazu podpisów okrÄ™gowa komisja wyborcza numeruje i opatruje kaÅźdy arkusz
swojÄ… pieczÄ™ciÄ….
3. Po sprawdzeniu prawdziwoÅ›ci danych zawartych w wykazie podpisów przyjÄ™te arkusze
wykazu podpisów komisja przechowuje w zapieczÄ™towanych pakietach. UdostÄ™pnienie i
rozpieczÄ™towanie pakietów moÅźe nastÄ…piÄ‡ wyÅ‚Ä…cznie na potrzeby postÄ™powania przed
sÄ…dami i organami prokuratury, w obecnoÅ›ci czÅ‚onka okrÄ™gowej komisji wyborczej; o terminie
czynnoÅ›ci zawiadamia siÄ™ niezwÅ‚ocznie osobÄ™ zgÅ‚aszajÄ…cÄ… listÄ™.
Art. 66.
1. OkrÄ™gowa komisja wyborcza rejestruje listÄ™ okrÄ™gowÄ…, zgÅ‚oszonÄ… zgodnie z
przepisami ustawy, sporzÄ…dzajÄ…c protokóÅ‚ rejestracji. Po jednym egzemplarzu protokoÅ‚u
dorÄ™cza siÄ™ osobie zgÅ‚aszajÄ…cej listÄ™ oraz przesyÅ‚a PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej.
2. JeÅźeli zgÅ‚oszenie ma wady inne niÅź brak wymaganej liczby prawidÅ‚owo zÅ‚oÅźonych
podpisów wyborców, komisja wzywa osobÄ™ zgÅ‚aszajÄ…cÄ… listÄ™ do ich usuniÄ™cia w terminie 3
dni. W przypadku nieusuniÄ™cia wady w terminie komisja postanawia o odmowie rejestracji listy w
caÅ‚oÅ›ci lub co do poszczególnych kandydatów. W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do
niektórych kandydatów listÄ™ rejestruje siÄ™ w zakresie nieobjÄ™tym odmowÄ…, z tym Åźe liczba
kandydatów zgÅ‚oszonych na liÅ›cie okrÄ™gowej nie moÅźe byÄ‡ mniejsza niÅź 5.
3. Postanowienie okrÄ™gowej komisji wyborczej o odmowie rejestracji, o którym mowa w ust. 2,
wraz z uzasadnieniem dorÄ™cza siÄ™ niezwÅ‚ocznie osobie zgÅ‚aszajÄ…cej listÄ™. Od postanowienia
osobie zgÅ‚aszajÄ…cej listÄ™ przysÅ‚uguje prawo odwoÅ‚ania do PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej w
terminie 3 dni od dnia dorÄ™czenia. Od postanowienia wydanego w wyniku rozpatrzenia odwoÅ‚ania nie
przysÅ‚uguje Å›rodek prawny.
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Art. 67.
1. JeÅźeli liczba prawidÅ‚owo zÅ‚oÅźonych podpisów wyborców popierajÄ…cych zgÅ‚oszenie listy
okrÄ™gowej jest mniejsza niÅź ustawowo wymagana, okrÄ™gowa komisja wyborcza wzywa osobÄ™
zgÅ‚aszajÄ…cÄ… listÄ™ do uzupeÅ‚nienia wykazu podpisów, o ile nie upÅ‚ynÄ…Å‚ termin, o którym
mowa w art. 63 ust. 1. UzupeÅ‚nienie jest moÅźliwe do upÅ‚ywu terminu, o którym mowa w art. 63
ust. 1.
2. JeÅźeli uzupeÅ‚nienia nie dokonano w terminie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, lub termin ten
upÅ‚ynÄ…Å‚, okrÄ™gowa komisja wyborcza postanawia o odmowie rejestracji listy okrÄ™gowej.
Postanowienie wraz z uzasadnieniem dorÄ™cza siÄ™ niezwÅ‚ocznie osobie zgÅ‚aszajÄ…cej listÄ™.
3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, moÅźe byÄ‡ przez osobÄ™ zgÅ‚aszajÄ…cÄ… listÄ™
okrÄ™gowÄ… zaskarÅźone do wÅ‚aÅ›ciwego miejscowo sÄ…du okrÄ™gowego w terminie 3 dni od dnia
dorÄ™czenia. SÄ…d okrÄ™gowy rozpatruje skargÄ™ i orzeka w sprawie skargi w terminie 3 dni w
postÄ™powaniu nieprocesowym w skÅ‚adzie 3 sÄ™dziów. Od orzeczenia sÄ…du nie przysÅ‚uguje
Å›rodek prawny. JeÅźeli sÄ…d uzna skargÄ™ za uzasadnionÄ…, okrÄ™gowa komisja wyborcza
niezwÅ‚ocznie rejestruje listÄ™.
Art. 68.
1. W razie uzasadnionych wÄ…tpliwoÅ›ci co do prawdziwoÅ›ci danych zawartych w wykazie
podpisów bÄ…dÅº wiarygodnoÅ›ci podpisów okrÄ™gowa komisja wyborcza dokonuje w terminie 3 dni
sprawdzenia danych bÄ…dÅº wiarygodnoÅ›ci podpisów w oparciu o dostÄ™pne urzÄ™dowo dokumenty,
w tym rejestry wyborców i urzÄ™dowe rejestry mieszkaÅ„ców, a w miarÄ™ potrzeby równieÅź o
wyjaÅ›nienia wyborców. O wszczÄ™ciu postÄ™powania wyjaÅ›niajÄ…cego zawiadamia siÄ™
niezwÅ‚ocznie osobÄ™ zgÅ‚aszajÄ…cÄ… listÄ™.
2. JeÅźeli w wyniku przeprowadzonego postÄ™powania ustalone zostanie, iÅź zgÅ‚oszona lista nie
uzyskaÅ‚a poparcia ustawowo wymaganej liczby podpisów wyborców, okrÄ™gowa komisja wyborcza
postanawia o odmowie rejestracji listy okrÄ™gowej. Postanowienie wraz z uzasadnieniem dorÄ™cza siÄ™
niezwÅ‚ocznie osobie zgÅ‚aszajÄ…cej listÄ™.
3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, moÅźe byÄ‡ przez osobÄ™ zgÅ‚aszajÄ…cÄ… listÄ™
zaskarÅźone do wÅ‚aÅ›ciwego miejscowo sÄ…du okrÄ™gowego w terminie 3 dni od dnia dorÄ™czenia.
SÄ…d okrÄ™gowy rozpatruje skargÄ™ i orzeka w sprawie skargi w terminie 3 dni w postÄ™powaniu
nieprocesowym w skÅ‚adzie 3 sÄ™dziów. Od orzeczenia sÄ…du nie przysÅ‚uguje Å›rodek prawny.
JeÅźeli sÄ…d uzna skargÄ™ za uzasadnionÄ…, okrÄ™gowa komisja wyborcza niezwÅ‚ocznie rejestruje
listÄ™ okrÄ™gowÄ….
Art. 69.
1. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza, na podstawie protokoÅ‚ów rejestracji list okrÄ™gowych,
przyznaje w drodze losowania, najpóÅºniej w 30 dniu przed dniem wyborów, jednolity numer dla list tego
samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w wiÄ™cej niÅź jednym okrÄ™gu wyborczym.
2. Do postÄ™powania w sprawie losowania numerów list okrÄ™gowych stosuje siÄ™ odpowiednio
przepisy art. 150 i art. 151 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu.
Art. 70.
1. OkrÄ™gowa komisja wyborcza sporzÄ…dza obwieszczenia o zarejestrowanych listach
okrÄ™gowych, zawierajÄ…ce informacje o ich numerach, nazwach i skrótach nazw komitetów
wyborczych oraz dane o kandydatach zawarte w zgÅ‚oszeniach list, w tym treÅ›Ä‡ oÅ›wiadczenia, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 paÅºdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeÅ„stwa paÅ„stwa z lat 1944-1990 oraz treÅ›ci tych dokumentów, w
zakresie okreÅ›lonym w art. 13 tej ustawy
2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, przesyÅ‚a siÄ™ dyrektorowi delegatury Krajowego
Biura Wyborczego wÅ‚aÅ›ciwej miejscowo dla siedziby komisji, który zapewnia jego druk i
rozplakatowanie na obszarze okrÄ™gu wyborczego najpóÅºniej w 10 dniu przed dniem wyborów. Jeden
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egzemplarz obwieszczenia przesyÅ‚a siÄ™ niezwÅ‚ocznie PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej.
Art. 71.
1. OkrÄ™gowa komisja wyborcza skreÅ›la z zarejestrowanej listy okrÄ™gowej nazwisko kandydata
na posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego, który zmarÅ‚, utraciÅ‚ prawo wybieralnoÅ›ci lub zÅ‚oÅźyÅ‚
komisji oÅ›wiadczenie na piÅ›mie o wycofaniu zgody na kandydowanie.
2. JeÅźeli skreÅ›lenie nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy okrÄ™gowej nastÄ…piÅ‚o
wskutek Å›mierci kandydata i powoduje, Åźe na liÅ›cie tej pozostaÅ‚o mniej niÅź 5 kandydatów,
komisja zawiadamia osobÄ™ zgÅ‚aszajÄ…cÄ… listÄ™ o moÅźliwoÅ›ci zgÅ‚oszenia nowego kandydata.
UzupeÅ‚nienia listy dokonuje siÄ™ najpóÅºniej w 15 dniu przed dniem wyborów; w takim przypadku
przepisu art. 60 nie stosuje siÄ™.
3. JeÅźeli skreÅ›lenie nazwiska kandydata z listy nastÄ…piÅ‚o z innej przyczyny niÅź Å›mierÄ‡
kandydata lub lista nie zostaÅ‚a uzupeÅ‚niona z uwzglÄ™dnieniem terminu, o którym mowa w ust. 2, a
na liÅ›cie pozostaÅ‚o mniej niÅź 3 kandydatów, komisja uniewaÅźnia rejestracjÄ™ tej listy. Od
postanowienia wydanego w tej sprawie nie przysÅ‚uguje Å›rodek prawny.
4. W przypadku rozwiÄ…zania komitetu wyborczego w trybie, o którym mowa w art. 58 ust. 3,
okrÄ™gowa komisja wyborcza uniewaÅźnia rejestracjÄ™ listy tego komitetu. Przepis ust. 3 zdanie drugie
stosuje siÄ™ odpowiednio.
5. O skreÅ›leniu kandydata i postanowieniach, o których mowa w ust. 2-4, okrÄ™gowa komisja
wyborcza zawiadamia niezwÅ‚ocznie osobÄ™ zgÅ‚aszajÄ…cÄ… listÄ™ i PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™
WyborczÄ… oraz, w formie obwieszczenia, wyborców.
Art. 72.
1. PeÅ‚nomocnik wyborczy lub osoba przez niego upowaÅźniona moÅźe wyznaczyÄ‡ po jednym
mÄ™Åźu zaufania do kaÅźdej obwodowej komisji wyborczej i rejonowej komisji wyborczej na obszarze
okrÄ™gu wyborczego, w którym zostaÅ‚a zarejestrowana zgÅ‚oszona przez niego lista okrÄ™gowa.
2. PeÅ‚nomocnik wyborczy lub osoba przez niego upowaÅźniona wydaje mÄ™Åźom zaufania
zaÅ›wiadczenie wedÅ‚ug wzoru okreÅ›lonego przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ….
3. FunkcjÄ™ mÄ™Åźa zaufania przy okrÄ™gowej komisji wyborczej i PaÅ„stwowej Komisji
Wyborczej peÅ‚ni peÅ‚nomocnik wyborczy lub osoba przez niego upowaÅźniona.
RozdziaÅ‚ 10
KAMPANIA WYBORCZA
Art. 73.
1. Kampania wyborcza rozpoczyna siÄ™ z dniem ogÅ‚oszenia postanowienia Prezydenta
Rzeczypospolitej o zarzÄ…dzeniu wyborów i ulega zakoÅ„czeniu na 24 godziny przed dniem wyborów na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Partie polityczne oraz wyborcy mogÄ… wykonywaÄ‡ czynnoÅ›ci okreÅ›lone w ustawie od dnia
ogÅ‚oszenia postanowienia, o którym mowa w ust. 1. CzynnoÅ›ci podjÄ™te przed tym terminem sÄ…
niewaÅźne.
3. AgitacjÄ™ wyborczÄ… prowadzi siÄ™ na zasadach, w formach, w czasie i w miejscach,
okreÅ›lonych przepisami art. 87-90 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu.
Art. 74.
1. JeÅźeli rozpowszechniane, w tym równieÅź w prasie w rozumieniu prawa prasowego, materiaÅ‚y
wyborcze, a w szczególnoÅ›ci plakaty, ulotki, hasÅ‚a i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w
okresie kampanii wyborczej agitacji, zawierajÄ… informacje nieprawdziwe, kandydat na posÅ‚a do
Parlamentu Europejskiego lub peÅ‚nomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma
prawo wnieÅ›Ä‡ do sÄ…du okrÄ™gowego wniosek o wydanie orzeczenia:
http://www.wos.org.pl

Kreator PDF

Utworzono 28 February, 2015, 22:51

1. zakazu rozpowszechniania takich informacji;
2. przepadku materiaÅ‚ów wyborczych zawierajÄ…cych takie informacje;
3. nakazania sprostowania takich informacji;
4. nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszajÄ…ce dobra osobiste;
5. nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostaÅ‚y naruszone.
2. SÄ…d okrÄ™gowy rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciÄ…gu 24 godzin w
postÄ™powaniu nieprocesowym. SÄ…d moÅźe rozpoznaÄ‡ sprawÄ™ w przypadku usprawiedliwionej
nieobecnoÅ›ci wnioskodawcy lub uczestnika postÄ™powania, którzy o terminie rozprawy zostali
prawidÅ‚owo powiadomieni. Postanowienie koÅ„czÄ…ce postÄ™powanie w sprawie sÄ…d
niezwÅ‚ocznie dorÄ™cza wraz z uzasadnieniem osobie zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, i
zobowiÄ…zanemu do wykonania postanowienia sÄ…du.
3. Na postanowienie sÄ…du okrÄ™gowego przysÅ‚uguje w ciÄ…gu 24 godzin zaÅźalenie do sÄ…du
apelacyjnego, który rozpoznaje je w ciÄ…gu 24 godzin. Od postanowienia sÄ…du apelacyjnego nie
przysÅ‚uguje Å›rodek prawny i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.
4. Publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin nastÄ™puje najpóÅºniej w ciÄ…gu 48 godzin,
na koszt zobowiÄ…zanego. W orzeczeniu sÄ…d wskazuje prasÄ™ w rozumieniu prawa prasowego, w
której nastÄ…piÄ‡ ma publikacja, oraz termin publikacji.
5. W razie niezamieszczenia sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin sÄ…d, na wniosek
zainteresowanego, zarzÄ…dza ich publikacjÄ™ na koszt zobowiÄ…zanego, w trybie postÄ™powania
egzekucyjnego.
Art. 75.
Wykonanie uprawnieÅ„ wynikajÄ…cych z niniejszej ustawy nie ogranicza moÅźliwoÅ›ci dochodzenia
przez osoby pokrzywdzone lub poszkodowane uprawnieÅ„ na podstawie innych ustaw.
Art. 76.
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) niezwÅ‚ocznie po rozpoczÄ™ciu kampanii wyborczej wyznaczy
na obszarze gminy (miasta) odpowiedniÄ… liczbÄ™ miejsc przeznaczonych na bezpÅ‚atne umieszczanie
urzÄ™dowych obwieszczeÅ„ wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz poda wykaz tych miejsc
do wiadomoÅ›ci publicznej.
Art. 77.
Od zakoÅ„czenia kampanii wyborczej aÅź do zakoÅ„czenia gÅ‚osowania jest zabronione podawanie
do wiadomoÅ›ci publicznej wyników przedwyborczych badaÅ„ (sondaÅźy) opinii publicznej
dotyczÄ…cych przewidywanych zachowaÅ„ wyborczych i wyników wyborów do Parlamentu
Europejskiego w Unii Europejskiej.
Art. 78.
1. Komitety wyborcze majÄ… prawo prowadzenia agitacji wyborczej w programach radiowych i
telewizyjnych, w formach audycji wyborczych i ogÅ‚oszeÅ„ wyborczych.
2. Å•Ä…czny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi:
1. w ogólnokrajowych programach - 15 godzin w Telewizji Polskiej SpóÅ‚ka Akcyjna, w
godzinach miÄ™dzy 17.00 a 23.00, i 20 godzin w Polskim Radiu SpóÅ‚ka Akcyjna;
2. w kaÅźdym regionalnym programie - po 10 godzin w Telewizji Polskiej SpóÅ‚ka Akcyjna i po
20 godzin w spóÅ‚kach radiofonii regionalnej, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29
grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz.
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253 i Nr 56, poz. 517 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874).
3. Komitet wyborczy ma prawo do rozpowszechniania audycji wyborczych w programach:
1. ogólnokrajowych - jeÅźeli zarejestrowaÅ‚ swoje listy okrÄ™gowe co najmniej w 9 okrÄ™gach
wyborczych;
2. regionalnych - jeÅźeli zarejestrowaÅ‚ listÄ™ okrÄ™gowÄ… co najmniej w jednym okrÄ™gu
wyborczym.
4. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji wyborczych, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
dzieli siÄ™ równo miÄ™dzy uprawnione komitety wyborcze na podstawie informacji PaÅ„stwowej Komisji
Wyborczej o komitetach wyborczych, które zarejestrowaÅ‚y swoje listy okrÄ™gowe co najmniej w 9
okrÄ™gach wyborczych.
5. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji wyborczych, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
dzieli siÄ™ miÄ™dzy uprawnione komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych przez nie
list okrÄ™gowych, na podstawie informacji okrÄ™gowych komisji wyborczych wÅ‚aÅ›ciwych dla
obszaru objÄ™tego regionalnym programem o zarejestrowanych listach okrÄ™gowych.
6. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje siÄ™ odpowiednio przepisy art. 180 ust. 2-4, art.
181 ust. 1 i 4 oraz art. 185 i 186 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu.
7. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po zasiÄ™gniÄ™ciu opinii PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej,
zarzÄ…dów Telewizji Polskiej SpóÅ‚ka Akcyjna, Polskiego Radia SpóÅ‚ka Akcyjna oraz zarzÄ…dów
spóÅ‚ek radiofonii regionalnej, a takÅźe wÅ‚aÅ›ciwej rady programowej okreÅ›li, w drodze
rozporzÄ…dzenia:
1. czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji wyborczych w kaÅźdym z programów
ogólnokrajowych i regionalnych,
2. ramowy podziaÅ‚ czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych
- uwzglÄ™dniajÄ…c koniecznoÅ›Ä‡ zapewnienia równego podziaÅ‚u czasu przeznaczonego na
rozpowszechnianie audycji wyborczych miÄ™dzy uprawnione komitety wyborcze.
8. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po zasiÄ™gniÄ™ciu opinii PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej,
okreÅ›li, w drodze rozporzÄ…dzenia, tryb postÄ™powania w sprawach podziaÅ‚u czasu
rozpowszechniania audycji wyborczych, zakres rejestracji oraz sposób przygotowania i emisji tych
audycji, uwzglÄ™dniajÄ…c typ i rodzaj noÅ›nika zapisu audycji wyborczej, a takÅźe sposób
upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych.
Art. 79.
1. KolejnoÅ›Ä‡ rozpowszechniania w kaÅźdym dniu audycji wyborczych ustalajÄ… kierujÄ…cy
redakcjami wÅ‚aÅ›ciwych ogólnokrajowych programów telewizyjnych, w tym TV Polonia, i programów
regionalnych oraz programów radiowych w drodze losowania przeprowadzonego w obecnoÅ›ci osób
zgÅ‚aszajÄ…cych listy okrÄ™gowe najpóÅºniej w 18 dniu przed dniem wyborów.
2. Na ustalenia dotyczÄ…ce podziaÅ‚u czasu antenowego, o których mowa w art. 78 ust. 4 i 5,
osobie zgÅ‚aszajÄ…cej listÄ™ okrÄ™gowÄ… przysÅ‚uguje skarga do PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej.
SkargÄ™ wnosi siÄ™ w terminie 2 dni od dokonania ustalenia. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza
rozpatruje sprawÄ™ niezwÅ‚ocznie i wydaje postanowienie. Od postanowienia PaÅ„stwowej Komisji
Wyborczej nie przysÅ‚uguje Å›rodek prawny.
Art. 80.
1. Audycje wyborcze komitetu wyborczego dostarczane sÄ… do Telewizji Polskiej SpóÅ‚ka Akcyjna,
Polskiego Radia SpóÅ‚ka Akcyjna i spóÅ‚ek radiofonii regionalnej, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt
2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, nie póÅºniej niÅź na 24 godziny przed dniem
ich rozpowszechnienia.
2. Czas audycji wyborczych dostarczonych przez komitety wyborcze nie moÅźe przekraczaÄ‡ czasu
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ustalonego dla nich na podstawie przepisów, o których mowa w art. 78 ust. 7 i 8.
3. W przypadku stwierdzenia przez TelewizjÄ™ PolskÄ… SpóÅ‚ka Akcyjna, Polskie Radio SpóÅ‚ka
Akcyjna lub spóÅ‚ki radiofonii regionalnej, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29
grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Åźe dostarczone przez komitet wyborczy materiaÅ‚y audycji
wyborczych przekraczajÄ… czas ustalony dla tych audycji, wzywajÄ… bezzwÅ‚ocznie komitet wyborczy
do skrócenia czasu audycji. W razie bezskutecznego wezwania emisja audycji wyborczej jest przerywana
w chwili, kiedy upÅ‚ynÄ…Å‚ czas audycji przysÅ‚ugujÄ…cy danemu komitetowi.
Art. 81.
Do przedstawiania przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ… w programach telewizyjnych i
radiowych informacji, wyjaÅ›nieÅ„ i komunikatów zwiÄ…zanych z wyborami stosuje siÄ™ odpowiednio
przepisy art. 94 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu oraz przepisy wykonawcze wydane na jego
podstawie.
Art. 82.
Partia polityczna, która samodzielnie utworzyÅ‚a komitet wyborczy lub wchodzi w skÅ‚ad koalicji
wyborczej, w okresie od dnia przyjÄ™cia przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ… zawiadomieÅ„, o
których mowa odpowiednio w art. 49 ust. 2 i art. 50 ust. 6, do dnia wyborów moÅźe prowadziÄ‡ i
finansowaÄ‡ wszelkÄ… agitacjÄ™ na rzecz upowszechniania celów programowych partii politycznej,
wyÅ‚Ä…cznie na zasadach, w formach, w czasie i w miejscach, okreÅ›lonych niniejszÄ… ustawÄ….
RozdziaÅ‚ 11
FINANSOWANIE KAMPANII WYBORCZEJ
Art. 83.
Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne.
Art. 84.
1. Za gospodarkÄ™ finansowÄ… komitetu wyborczego jest odpowiedzialny i prowadzi jÄ… jego
peÅ‚nomocnik finansowy.
2. PeÅ‚nomocnikiem finansowym nie moÅźe byÄ‡:
1. kandydat na posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego;
2. peÅ‚nomocnik wyborczy;
3. funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego;
4. osoba nie majÄ…ca staÅ‚ego miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. MoÅźna byÄ‡ peÅ‚nomocnikiem finansowym tylko jednego komitetu wyborczego.
Art. 85.
1. Komitet wyborczy moÅźe pozyskiwaÄ‡ i wydatkowaÄ‡ Å›rodki jedynie na cele zwiÄ…zane z
wyborami.
2. Komitet wyborczy partii politycznej moÅźe pozyskiwaÄ‡ i wydatkowaÄ‡ Å›rodki od dnia
wydania przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ… postanowienia o przyjÄ™ciu zawiadomienia o
zamiarze zgÅ‚oszenia kandydatów na posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego.
3. Koalicyjny komitet wyborczy oraz komitet wyborczy wyborców moÅźe pozyskiwaÄ‡ i
wydatkowaÄ‡ Å›rodki od dnia wydania przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ… postanowienia o
przyjÄ™ciu zawiadomienia o utworzeniu odpowiednio koalicyjnego komitetu wyborczego lub komitetu
wyborczego wyborców.
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4. Zabrania siÄ™:
1. pozyskiwania Å›rodków przez komitet wyborczy po dniu wyborów;
2. wydatkowania Å›rodków przez komitet wyborczy po dniu zÅ‚oÅźenia sprawozdania
wyborczego, o którym mowa w art. 93.
Art. 86.
1. Åšrodki finansowe komitetu wyborczego partii politycznej mogÄ… pochodziÄ‡ 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 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127,
poz. 1089 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507), zwanego dalej "Funduszem Wyborczym".
2. Åšrodki finansowe koalicyjnego komitetu wyborczego mogÄ… pochodziÄ‡ jedynie z Funduszy
Wyborczych partii wchodzÄ…cych w skÅ‚ad koalicji wyborczej.
3. Komitetowi wyborczemu wyborców mogÄ… byÄ‡ przekazywane Å›rodki finansowe jedynie przez
osoby fizyczne, z zastrzeÅźeniem przepisów ust. 4, 6 i 7 oraz art. 100.
4. Komitetowi wyborczemu wyborców nie wolno przyjmowaÄ‡ Å›rodków finansowych
pochodzÄ…cych od:
1. osób fizycznych niemajÄ…cych miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, z
wyÅ‚Ä…czeniem obywateli polskich zamieszkaÅ‚ych w innym paÅ„stwie czÅ‚onkowskim Unii
Europejskiej;
2. cudzoziemców majÄ…cych miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej,
niebÄ™dÄ…cych obywatelami Unii Europejskiej.
5. Komitetowi wyborczemu nie wolno przyjmowaÄ‡ wartoÅ›ci niepieniÄ™Åźnych, z wyjÄ…tkiem
nieodpÅ‚atnych usÅ‚ug polegajÄ…cych na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez
podmioty inne niÅź przedsiÄ™biorcy.
6. Komitet wyborczy wyborców moÅźe zaciÄ…gaÄ‡ kredyty bankowe wyÅ‚Ä…cznie na cele
zwiÄ…zane z wyborami.
7. PorÄ™czycielem kredytu, o którym mowa w ust. 6, mogÄ… byÄ‡ wyÅ‚Ä…cznie osoby fizyczne,
z tym Åźe kwota porÄ™czenia nie moÅźe byÄ‡ wyÅźszÄ… od wymienionej w art. 88 ust. 4 Å‚Ä…cznej
sumy wpÅ‚at od osoby fizycznej. Ograniczenie wysokoÅ›ci kwoty porÄ™czonej nie dotyczy osób
wchodzÄ…cych w skÅ‚ad komitetu wyborczego wyborców.
8. Komitetowi wyborczemu nie wolno przyjmowaÄ‡ Å›rodków finansowych z zagranicy.
Art. 87.
1. Zabronione jest przekazywanie Å›rodków finansowych lub wartoÅ›ci niepieniÄ™Åźnych przez
jeden komitet wyborczy na rzecz innego komitetu wyborczego.
2. Zabronione jest przeprowadzanie przez komitet wyborczy zbiórek publicznych.
Art. 88.
1. Åšrodki finansowe komitetu wyborczego mogÄ… byÄ‡ gromadzone wyÅ‚Ä…cznie na rachunku
bankowym. Postanowienie PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej o przyjÄ™ciu zawiadomienia, o którym mowa
w art. 49 ust. 2, art. 50 ust. 6 i art. 51 ust. 4, stanowi podstawÄ™ do otwarcia rachunku bankowego
komitetu, dokonania wpisu do rejestru gospodarki narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji
podatkowej (NIP) na zasadach okreÅ›lonych w przepisach o ewidencji i identyfikacji podatników i
pÅ‚atników.
2. Umowa rachunku bankowego zawarta w imieniu komitetu wyborczego musi zawieraÄ‡
zastrzeÅźenie o wymaganym ustawÄ… sposobie dokonywania wpÅ‚at na rzecz komitetu wyborczego
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oraz dopuszczalnym Åºródle pozyskiwania Å›rodków finansowych przez komitet wyborczy, a takÅźe o
dopuszczalnym terminie dokonywania wpÅ‚at.
3. Åšrodki finansowe mogÄ… byÄ‡ wpÅ‚acane na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem,
przelewem lub kartÄ… pÅ‚atniczÄ….
4. Å•Ä…czna suma wpÅ‚at od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego wyborców
nie moÅźe przekraczaÄ‡ 20-krotnoÅ›ci minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™, ustalanego na
podstawie odrÄ™bnych przepisów, obowiÄ…zujÄ…cego w dniu poprzedzajÄ…cym dzieÅ„ ogÅ‚oszenia
postanowienia o zarzÄ…dzeniu wyborów.
Art. 89.
1. Komitety wyborcze mogÄ… wydatkowaÄ‡ na kampaniÄ™ wyborczÄ… wyÅ‚Ä…cznie kwoty
ograniczone limitem, którego wysokoÅ›Ä‡ jest wyznaczona kwotÄ… 30 groszy przypadajÄ…cÄ… na
kaÅźdego wyborcÄ™ w kraju ujÄ™tego w rejestrze wyborców.
2. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza, w terminie 14 dni od dnia zarzÄ…dzenia wyborów, ogÅ‚asza, w
formie komunikatu, w Dzienniku UrzÄ™dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i podaje do
wiadomoÅ›ci publicznej liczbÄ™ wyborców ujÄ™tych w rejestrach wyborców na terenie caÅ‚ego kraju
wedÅ‚ug stanu na koniec kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego dzieÅ„ ogÅ‚oszenia postanowienia o
zarzÄ…dzeniu wyborów.
Art. 90.
1. W przypadku uzyskania nadwyÅźki pozyskanych Å›rodków na cele kampanii wyborczej nad
poniesionymi wydatkami komitet wyborczy partii politycznej przekazuje jÄ… na Fundusz Wyborczy tej
partii politycznej.
2. W przypadku uzyskania nadwyÅźki pozyskanych Å›rodków na cele kampanii wyborczej nad
poniesionymi wydatkami koalicyjny komitet wyborczy przekazuje jÄ… na Fundusze Wyborcze partii
politycznych wchodzÄ…cych w skÅ‚ad koalicji, w proporcji ustalonej w umowie zawiÄ…zujÄ…cej
koalicjÄ™ wyborczÄ…; w razie braku stosownych postanowieÅ„ w umowie Å›rodki przekazuje siÄ™ na
rzecz instytucji charytatywnej.
3. W przypadku uzyskania nadwyÅźki pozyskanych Å›rodków na cele kampanii wyborczej nad
poniesionymi wydatkami, z uwzglÄ™dnieniem dotacji z budÅźetu paÅ„stwa, o której mowa w art. 100
ust. 1, komitet wyborczy wyborców jest obowiÄ…zany przekazaÄ‡ tÄ™ nadwyÅźkÄ™ na rzecz instytucji
charytatywnej.
Art. 91.
Minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw finansów publicznych, po zasiÄ™gniÄ™ciu opinii PaÅ„stwowej Komisji
Wyborczej, w drodze rozporzÄ…dzenia, okreÅ›li sposób i tryb prowadzenia rachunkowoÅ›ci przez
komitety wyborcze, uwzglÄ™dniajÄ…c formy dokumentowania i ewidencji przychodów, wydatków i
zobowiÄ…zaÅ„ finansowych komitetu wyborczego, wzory sprawozdaÅ„ o przychodach, wydatkach i
zobowiÄ…zaniach finansowych komitetów wyborczych oraz szczegóÅ‚owy zakres zawartych w nich
informacji, a takÅźe wykaz rodzajów dokumentów, jakie naleÅźy zaÅ‚Ä…czyÄ‡ do sprawozdania, tak
aby umoÅźliwiÅ‚y one weryfikacjÄ™ podanych w sprawozdaniu informacji.
Art. 92.
Do finansowania komitetów wyborczych partii politycznych w sprawach nieuregulowanych w niniejszej
ustawie stosuje siÄ™ przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.
Art. 93.
1. PeÅ‚nomocnik finansowy, w terminie 4 miesiÄ™cy od dnia wyborów, przedstawia PaÅ„stwowej
Komisji Wyborczej sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiÄ…zaniach finansowych komitetu, w
tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, wraz z opiniÄ… biegÅ‚ego
rewidenta i raportem.
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2. BiegÅ‚ego rewidenta, o którym mowa w ust. 1, wybiera PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza
spoÅ›ród kandydatów zgÅ‚oszonych przez KrajowÄ… RadÄ™ BiegÅ‚ych Rewidentów w liczbie
uzgodnionej z PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ… WyborczÄ….
3. Koszty sporzÄ…dzenia opinii i raportu, o których mowa w ust. 1, sÄ… pokrywane z budÅźetu
paÅ„stwa w czÄ™Å›ci BudÅźet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
Art. 94.
1. Sprawozdania wyborcze komitetów wyborczych PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza ogÅ‚asza w
Dzienniku UrzÄ™dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w ciÄ…gu miesiÄ…ca od upÅ‚ywu
terminu, o którym mowa w art. 93 ust. 1.
2. Wykaz wpÅ‚at od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego wyborców PaÅ„stwowa
Komisja Wyborcza udostÄ™pnia do wglÄ…du na wniosek, w trybie i na zasadach okreÅ›lonych
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 i Nr 153, poz. 1271).
3. PozostaÅ‚e rodzaje dokumentów zaÅ‚Ä…czonych do sprawozdaÅ„ wyborczych sÄ…
udostÄ™pniane do wglÄ…du:
1. partiom politycznym,
2. komitetom wyborczym, które braÅ‚y udziaÅ‚ w danych wyborach,
3. stowarzyszeniom i fundacjom, które w swoich statutach przewidujÄ… dziaÅ‚ania zwiÄ…zane
z analizÄ… finansowania kampanii wyborczych
- w okresie przewidzianym na zÅ‚oÅźenie zastrzeÅźeÅ„ do sprawozdaÅ„ wyborczych.
Art. 95.
1. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza, w terminie 4 miesiÄ™cy od dnia zÅ‚oÅźenia sprawozdania
wyborczego:
1. przyjmuje sprawozdanie bez zastrzeÅźeÅ„;
2. przyjmuje sprawozdanie, wskazujÄ…c na jego uchybienia, albo
3. odrzuca sprawozdanie w przypadku stwierdzenia:
1. pozyskania lub wydatkowania Å›rodków komitetu wyborczego z naruszeniem przepisów
art. 85 albo limitu okreÅ›lonego w art. 89 ust. 1,
2. przeprowadzania zbiórek publicznych wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 87 ust. 2,
3. przyjÄ™cia przez komitet wyborczy partii politycznej albo koalicyjny komitet wyborczy
Å›rodków finansowych pochodzÄ…cych z innego ÅºródÅ‚a niÅź Fundusz Wyborczy,
4. przekazania komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjÄ™cia przez ten komitet
Å›rodków finansowych lub wartoÅ›ci niepieniÄ™Åźnych z naruszeniem przepisów art. 86 ust. 3-8,
5. przyjÄ™cia przez komitet wyborczy partii politycznej albo koalicyjny komitet wyborczy
wartoÅ›ci niepieniÄ™Åźnych z naruszeniem przepisu art. 86 ust. 5.
2. W przypadku wÄ…tpliwoÅ›ci co do prawidÅ‚owoÅ›ci sprawozdania wyborczego PaÅ„stwowa
Komisja Wyborcza wzywa komitet wyborczy do usuniÄ™cia wad sprawozdania lub udzielenia
wyjaÅ›nieÅ„ w okreÅ›lonym terminie.
3. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza, badajÄ…c sprawozdanie wyborcze, moÅźe zlecaÄ‡
sporzÄ…dzenie ekspertyz lub opinii.
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4. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza, badajÄ…c sprawozdanie wyborcze, moÅźe ÅźÄ…daÄ‡ od
organów paÅ„stwowych niezbÄ™dnej pomocy.
Art. 96.
1. W terminie 14 dni od dnia ogÅ‚oszenia sprawozdania wyborczego:
1. partie polityczne,
2. komitety wyborcze, które braÅ‚y udziaÅ‚ w danych wyborach,
3. stowarzyszenia i fundacje, które w swoich statutach przewidujÄ… dziaÅ‚ania zwiÄ…zane z
analizÄ… finansowania kampanii wyborczych
- mogÄ… zgÅ‚aszaÄ‡ do PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej umotywowane pisemne zastrzeÅźenia
do sprawozdaÅ„ wyborczych komitetów wyborczych.
2. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza w terminie 60 dni od dnia zgÅ‚oszenia zastrzeÅźenia, o którym
mowa w ust. 1, udziela pisemnej odpowiedzi na zastrzeÅźenie.
Art. 97.
1. W przypadku odrzucenia sprawozdania wyborczego komitetu wyborczego przez PaÅ„stwowÄ…
KomisjÄ™ WyborczÄ… peÅ‚nomocnik finansowy ma prawo, w terminie 7 dni od dnia dorÄ™czenia
postanowienia o odrzuceniu sprawozdania, wnieÅ›Ä‡ do SÄ…du NajwyÅźszego skargÄ™ na
postanowienie PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia sprawozdania.
2. SÄ…d NajwyÅźszy rozpatruje skargÄ™ i wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni od
dnia dorÄ™czenia skargi. Orzeczenie dorÄ™cza siÄ™ peÅ‚nomocnikowi finansowemu i PaÅ„stwowej
Komisji Wyborczej.
3. Rozpatrzenie skargi przez SÄ…d NajwyÅźszy nastÄ™puje w skÅ‚adzie 3 sÄ™dziów, w
postÄ™powaniu nieprocesowym.
4. Od orzeczenia SÄ…du NajwyÅźszego nie przysÅ‚uguje Å›rodek prawny.
5. JeÅźeli SÄ…d NajwyÅźszy uzna skargÄ™ peÅ‚nomocnika finansowego za zasadnÄ…,
PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza niezwÅ‚ocznie postanawia o przyjÄ™ciu sprawozdania wyborczego.
Art. 98.
PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza ogÅ‚asza w Dzienniku UrzÄ™dowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" oraz podaje do wiadomoÅ›ci publicznej, w formie komunikatu, informacjÄ™ o
przyjÄ™tych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych.
Art. 99.
1. W razie niezÅ‚oÅźenia sprawozdania wyborczego w terminie, o którym mowa w art. 93 ust. 1,
albo odrzucenia przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ… sprawozdania wyborczego lub odrzucenia
skargi, o której mowa w art. 97 ust. 1, prawo do dotacji z budÅźetu paÅ„stwa, o której mowa w art. 100
ust. 1, nie przysÅ‚uguje.
2. Do sprawozdania zÅ‚oÅźonego po terminie stosuje siÄ™ odpowiednio przepisy art. 93-97.
Art. 100.
1. Partii politycznej, której komitet wyborczy uczestniczyÅ‚ w wyborach, partii politycznej
wchodzÄ…cej w skÅ‚ad koalicji wyborczej, a takÅźe komitetowi wyborczemu wyborców przysÅ‚uguje
prawo do dotacji z budÅźetu paÅ„stwa, zwanej dalej "dotacjÄ… podmiotowÄ…", za kaÅźdy uzyskany
mandat posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego. Wydatki zwiÄ…zane z dotacjÄ… podmiotowÄ… sÄ…
pokrywane z budÅźetu paÅ„stwa w czÄ™Å›ci BudÅźet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
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2. WysokoÅ›Ä‡ dotacji podmiotowej oblicza siÄ™ wedÅ‚ug wzoru:
W
Dp = ¾ ¾ x M,
L
gdzie poszczególne symbole oznaczajÄ…:
Dp - wysokoÅ›Ä‡ przysÅ‚ugujÄ…cej dotacji podmiotowej,
W - kwotÄ™ zÅ‚otych równÄ… liczbie wyborców, którzy oddali gÅ‚osy,
L - liczbÄ™ wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego,
M - liczbÄ™ mandatów uzyskanych przez dany komitet wyborczy.
3. Dotacja podmiotowa przysÅ‚uguje wyÅ‚Ä…cznie do wysokoÅ›ci wydatków uwidocznionej w
sprawozdaniu wyborczym, przyjÄ™tym przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ….
4. DotacjÄ™ podmiotowÄ… przysÅ‚ugujÄ…cÄ… partii politycznej wchodzÄ…cej w skÅ‚ad koalicji
wyborczej dzieli siÄ™ na rzecz partii wchodzÄ…cych w skÅ‚ad tej koalicji w proporcjach okreÅ›lonych w
umowie zawiÄ…zujÄ…cej koalicjÄ™ wyborczÄ…. Proporcje okreÅ›lone w tej umowie nie mogÄ… byÄ‡
zmienione. JeÅźeli partie polityczne wchodzÄ…ce w skÅ‚ad koalicji wyborczej nie okreÅ›liÅ‚y w umowie
zawiÄ…zujÄ…cej koalicjÄ™ proporcji, to naleÅźnÄ… koalicji dotacjÄ™ podmiotowÄ… kaÅźdej z nich
wypÅ‚aca siÄ™ w równych czÄ™Å›ciach.
5. Przekazania dotacji podmiotowej na wskazany przez podmioty, o których mowa w ust. 1,
rachunek bankowy dokonuje minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw finansów publicznych na podstawie
informacji PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej o uprawnionych do otrzymania dotacji podmiotowej oraz o
liczbie mandatów uzyskanych przez dany komitet wyborczy. Dotacja podmiotowa jest wypÅ‚acana w
terminie 9 miesiÄ™cy od dnia wyborów.
6. W przypadku podziaÅ‚u, poÅ‚Ä…czenia albo likwidacji partii politycznych odnoÅ›nie do ich
prawa do dotacji podmiotowej stosuje siÄ™ odpowiednio przepisy art. 37 ustawy z dnia 27 czerwca 1997
r. o partiach politycznych.
Art. 101.
1. Åšrodki finansowe lub wartoÅ›ci niepieniÄ™Åźne przyjÄ™te przez komitet wyborczy z
naruszeniem przepisów art. 85 ust. 4 pkt 1, art. 86, art. 87 albo art. 88 podlegajÄ… przepadkowi na
rzecz Skarbu PaÅ„stwa. JeÅźeli Å›rodki finansowe lub wartoÅ›ci niepieniÄ™Åźne zostaÅ‚y zuÅźyte lub
utracone, przepadkowi podlega ich równowartoÅ›Ä‡.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyÅ›ci majÄ…tkowych przekazanych komitetowi wyborczemu z
naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, których komitet wyborczy nie przyjÄ…Å‚ lub zwróciÅ‚
darczyÅ„cy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty dokonania darowizny.
3. SÄ…dem wÅ‚aÅ›ciwym do orzekania w sprawach przepadku Å›rodków finansowych lub
wartoÅ›ci niepieniÄ™Åźnych, o których mowa w ust. 1, jest SÄ…d OkrÄ™gowy w Warszawie.
4. O orzeczenie przepadku Å›rodków finansowych lub wartoÅ›ci niepieniÄ™Åźnych wystÄ™puje do
sÄ…du PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza.
5. Do postÄ™powania w sprawie przepadku korzyÅ›ci majÄ…tkowej stosuje siÄ™ przepisy o
postÄ™powaniu nieprocesowym.
RozdziaÅ‚ 12
KARTY DO GÅ•OSOWANIA
Art. 102.
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Do kart do gÅ‚osowania stosuje siÄ™ odpowiednio przepisy art. 155-157 i art. 159 Ordynacji
wyborczej do Sejmu i do Senatu.
Art. 103.
1. JeÅźeli po wydrukowaniu kart do gÅ‚osowania okrÄ™gowa komisja wyborcza skreÅ›li z listy
okrÄ™gowej nazwisko kandydata z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1, nazwisko tego kandydata
pozostawia siÄ™ na wydrukowanych kartach do gÅ‚osowania. InformacjÄ™ o skreÅ›leniu oraz o
warunkach decydujÄ…cych o waÅźnoÅ›ci gÅ‚osu oddanego na takiej karcie podaje siÄ™ do
wiadomoÅ›ci publicznej w formie obwieszczenia i zapewnia jego rozplakatowanie w lokalach wyborczych
w dniu gÅ‚osowania.
2. Przepis ust. 1 stosuje siÄ™ odpowiednio, jeÅźeli komisja uniewaÅźni rejestracjÄ™ listy
okrÄ™gowej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 3 lub 4.
RozdziaÅ‚ 13
GÅ•OSOWANIE I WARUNKI WAÅ»NOÅšCI GÅ•OSU
Art. 104.
GÅ‚osowanie odbywa siÄ™ przy pomocy urzÄ™dowych kart do gÅ‚osowania.
Art. 105.
1. Przed przystÄ…pieniem do gÅ‚osowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej
dokument umoÅźliwiajÄ…cy stwierdzenie jego toÅźsamoÅ›ci.
2. Po wykonaniu czynnoÅ›ci, o której mowa w ust. 1, wyborca otrzymuje od komisji kartÄ™ do
gÅ‚osowania, opatrzonÄ… jej pieczÄ™ciÄ…. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do gÅ‚osowania
wÅ‚asnym podpisem, w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.
3. Wyborca gÅ‚osujÄ…cy za granicÄ… otrzymuje kartÄ™ do gÅ‚osowania wyÅ‚Ä…cznie po
okazaniu obwodowej komisji wyborczej waÅźnego polskiego paszportu lub w przypadku obywatela Unii
Europejskiej niebÄ™dÄ…cego obywatelem polskim innego waÅźnego dokumentu stwierdzajÄ…cego
toÅźsamoÅ›Ä‡.
4. Po otrzymaniu karty do gÅ‚osowania wyborca udaje siÄ™ do miejsca w lokalu obwodowej komisji
wyborczej zapewniajÄ…cego tajnoÅ›Ä‡ gÅ‚osowania.
5. KartÄ™ do gÅ‚osowania wyborca wrzuca do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana byÅ‚a
niewidoczna.
Art. 106.
1. GÅ‚osowanie odbywa siÄ™ w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej "lokalem
wyborczym", w ciÄ…gu jednego dnia, bez przerwy, miÄ™dzy godzinÄ… 8.00 a 22.00.
2. GÅ‚osowanie w obwodach gÅ‚osowania utworzonych w szpitalach, zakÅ‚adach pomocy
spoÅ‚ecznej, zakÅ‚adach karnych lub aresztach Å›ledczych moÅźe zakoÅ„czyÄ‡ siÄ™ wczeÅ›niej
niÅź o godzinie okreÅ›lonej w ust. 1 w przypadku oddania gÅ‚osu przez wszystkich wyborców.
Skrócenie czasu gÅ‚osowania zarzÄ…dza obwodowa komisja wyborcza, po porozumieniu z kierownikiem
szpitala, zakÅ‚adu pomocy spoÅ‚ecznej, zakÅ‚adu karnego lub aresztu Å›ledczego, powiadamiajÄ…c
o tym wyborców, wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) oraz wÅ‚aÅ›ciwÄ… rejonowÄ… komisjÄ™
wyborczÄ….
3. GÅ‚osowanie w obwodach gÅ‚osowania na polskich statkach morskich oraz za granicÄ… odbywa
siÄ™ miÄ™dzy godzinÄ… 8.00 a 20.00 czasu miejscowego. JeÅźeli gÅ‚osowanie miaÅ‚oby byÄ‡
zakoÅ„czone w dniu nastÄ™pnym po dniu gÅ‚osowania w kraju, gÅ‚osowanie przeprowadza siÄ™ w
dniu poprzedzajÄ…cym.
Art. 107.
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1. Wyborca gÅ‚osuje tylko na jednÄ… listÄ™ okrÄ™gowÄ…, stawiajÄ…c na karcie do gÅ‚osowania
znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego
pierwszeÅ„stwo do uzyskania mandatu.
2. Za niewaÅźny uznaje siÄ™ gÅ‚os, jeÅźeli na karcie do gÅ‚osowania postawiono znak "x" w
kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub wiÄ™kszej liczby kandydatów z róÅźnych list okrÄ™gowych
albo nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska Åźadnego kandydata z
którejkolwiek z list.
3. Za niewaÅźny uznaje siÄ™ gÅ‚os, jeÅźeli na karcie do gÅ‚osowania znak "x" postawiono w
kratce z lewej strony wyÅ‚Ä…cznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liÅ›cie okrÄ™gowej,
która zostaÅ‚a uniewaÅźniona.
4. JeÅźeli na karcie do gÅ‚osowania znak "x" postawiono w kratce z lewej strony wyÅ‚Ä…cznie
obok nazwiska kandydata z jednej tylko listy okrÄ™gowej, a nazwisko tego kandydata zostaÅ‚o z tej
listy skreÅ›lone, to gÅ‚os taki uznaje siÄ™ za waÅźny i oddany na tÄ™ listÄ™.
5. JeÅźeli na karcie do gÅ‚osowania znak "x" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk
dwóch lub wiÄ™kszej liczby kandydatów z tej samej listy okrÄ™gowej, to gÅ‚os taki uwaÅźa siÄ™ za
gÅ‚os waÅźnie oddany na wskazanÄ… listÄ™ okrÄ™gowÄ… z przyznaniem pierwszeÅ„stwa do
uzyskania mandatu temu kandydatowi, którego nazwisko na tej liÅ›cie jest umieszczone w pierwszej
kolejnoÅ›ci.
6. Dopisanie na karcie do gÅ‚osowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych
dopisków poza kratkÄ… nie wpÅ‚ywa na waÅźnoÅ›Ä‡ gÅ‚osu.
Art. 108.
1. GÅ‚osowaÄ‡ moÅźe tylko wyborca wpisany do spisu wyborców, a takÅźe wyborca dopisany do
spisu zgodnie z przepisami ust. 2 i 3.
2. Obwodowa komisja wyborcza dopisuje w dniu gÅ‚osowania do spisu wyborców:
1. wyborcÄ™ przedstawiajÄ…cego zaÅ›wiadczenie o prawie do gÅ‚osowania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c
zaÅ›wiadczenie do spisu;
2. wyborcÄ™ pominiÄ™tego w spisie, jeÅźeli udokumentuje, Åźe stale zamieszkuje na terenie
danego obwodu gÅ‚osowania, a urzÄ…d gminy potwierdzi, Åźe nie otrzymaÅ‚ zawiadomienia o utracie
przez niego prawa wybierania lub o objÄ™ciu spisem wyborców w innym obwodzie;
3. wyborcÄ™ skreÅ›lonego ze spisu dla danego obwodu gÅ‚osowania w zwiÄ…zku z
umieszczeniem w spisie wyborców w szpitalu lub zakÅ‚adzie pomocy spoÅ‚ecznej, jeÅźeli
udokumentuje, Åźe opuÅ›ciÅ‚ szpital lub zakÅ‚ad pomocy spoÅ‚ecznej w przeddzieÅ„ wyborów;
4. obywatela polskiego stale zamieszkujÄ…cego za granicÄ…, a gÅ‚osujÄ…cego w kraju na
podstawie waÅźnego polskiego paszportu. W takim przypadku komisja odnotowuje numer paszportu oraz
miejsce i datÄ™ jego wydania w rubryce spisu "uwagi" oraz umieszcza w paszporcie na ostatniej wolnej
stronie, przeznaczonej na adnotacje wizowe, odcisk swojej pieczÄ™ci oraz wpisuje datÄ™ gÅ‚osowania.
3. Przepis ust. 2 stosuje siÄ™ równieÅź w przypadku przybycia wyborcy do szpitala lub zakÅ‚adu
pomocy spoÅ‚ecznej w przeddzieÅ„ wyborów.
Art. 109.
Do przebiegu gÅ‚osowania stosuje siÄ™ odpowiednio przepisy art. 61-66 i art. 69 Ordynacji
wyborczej do Sejmu i do Senatu.
RozdziaÅ‚ 14
USTALANIE WYNIKÓW GÅ•OSOWANIA W OBWODACH GÅ•OSOWANIA I W OKRÄ˜GACH
WYBORCZYCH
Art. 110.
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NiezwÅ‚ocznie po zakoÅ„czeniu gÅ‚osowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki
gÅ‚osowania w obwodzie.
Art. 111.
1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbÄ™ osób
uprawnionych do gÅ‚osowania oraz liczbÄ™ wyborców, którym wydano karty do gÅ‚osowania.
2. Komisja ustala liczbÄ™ niewykorzystanych kart do gÅ‚osowania, a nastÄ™pnie karty te
umieszcza w zapieczÄ™towanych pakietach.
Art. 112.
1. Po wykonaniu przez obwodowÄ… komisjÄ™ wyborczÄ… czynnoÅ›ci, o których mowa w art. 111,
przewodniczÄ…cy komisji w obecnoÅ›ci jej czÅ‚onków otwiera urnÄ™ wyborczÄ…, po czym komisja
liczy znajdujÄ…ce siÄ™ w niej karty do gÅ‚osowania.
2. Kart do gÅ‚osowania przedartych caÅ‚kowicie na dwie lub wiÄ™cej czÄ™Å›ci nie bierze siÄ™
pod uwagÄ™ przy obliczeniach, o których mowa w ust. 1.
3. JeÅźeli liczba kart do gÅ‚osowania wyjÄ™tych z urny jest mniejsza lub wiÄ™ksza od liczby kart
wydanych, komisja podaje w protokole przypuszczalnÄ… przyczynÄ™ tej niezgodnoÅ›ci.
Art. 113.
Karty do gÅ‚osowania wyjÄ™te z urny inne niÅź urzÄ™dowo ustalone lub nieopatrzone pieczÄ™ciÄ…
obwodowej komisji wyborczej sÄ… niewaÅźne.
Art. 114.
UstalajÄ…c wyniki gÅ‚osowania w obwodzie, obwodowa komisja wyborcza oblicza liczbÄ™:
1. kart niewaÅźnych, o których mowa w art. 113;
2. kart waÅźnych;
3. gÅ‚osów niewaÅźnych, o których mowa w art. 107 ust. 2 i 3;
4. gÅ‚osów waÅźnych oddanych Å‚Ä…cznie na wszystkie listy okrÄ™gowe;
5. gÅ‚osów waÅźnych oddanych na poszczególne listy okrÄ™gowe;
6. gÅ‚osów waÅźnych oddanych na poszczególnych kandydatów.
Art. 115.
1. Po wykonaniu czynnoÅ›ci, o których mowa w art. 111-114, obwodowa komisja wyborcza
sporzÄ…dza, w dwóch egzemplarzach, protokóÅ‚ gÅ‚osowania w obwodzie.
2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, wymienia siÄ™ kolejno liczbÄ™:
1. wyborców uprawnionych do gÅ‚osowania;
2. otrzymanych przez obwodowÄ… komisjÄ™ wyborczÄ… kart do gÅ‚osowania;
3. wyborców, którym wydano karty do gÅ‚osowania;
4. niewykorzystanych kart do gÅ‚osowania;
5. kart niewaÅźnych;
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6. kart waÅźnych;
7. gÅ‚osów niewaÅźnych;
8. gÅ‚osów waÅźnych oddanych Å‚Ä…cznie na wszystkie listy okrÄ™gowe;
9. gÅ‚osów waÅźnych oddanych na poszczególne listy okrÄ™gowe;
10. gÅ‚osów waÅźnych oddanych na poszczególnych kandydatów.
3. W protokole podaje siÄ™ takÅźe czas rozpoczÄ™cia i zakoÅ„czenia gÅ‚osowania oraz omawia
zarzÄ…dzenia i inne podjÄ™te decyzje, jak równieÅź inne istotne okolicznoÅ›ci zwiÄ…zane z
przebiegiem gÅ‚osowania.
4. ProtokóÅ‚ podpisujÄ… i kaÅźdÄ… ze stron parafujÄ… wszystkie osoby wchodzÄ…ce w skÅ‚ad
obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporzÄ…dzaniu. ProtokóÅ‚ opatruje siÄ™ pieczÄ™ciÄ…
komisji.
5. MÄ™Åźom zaufania przysÅ‚uguje prawo wniesienia do protokoÅ‚u uwag, z wymienieniem
konkretnych zarzutów. AdnotacjÄ™ o wniesieniu uwag zamieszcza siÄ™ w protokole.
6. Przepis ust. 5 stosuje siÄ™ odpowiednio do czÅ‚onków obwodowej komisji wyborczej, z tym Åźe
nie zwalnia ich to z obowiÄ…zku podpisania protokoÅ‚u gÅ‚osowania w obwodzie.
7. Wzór protokoÅ‚u, o którym mowa w ust. 1, ustala PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza.
Art. 116.
1. W przypadku powoÅ‚ania przez rejonowÄ… komisjÄ™ wyborczÄ… peÅ‚nomocnika obwodowa
komisja wyborcza niezwÅ‚ocznie przekazuje mu kopiÄ™ protokoÅ‚u gÅ‚osowania w obwodzie.
2. PeÅ‚nomocnik rejonowej komisji wyborczej sprawdza pod wzglÄ™dem zgodnoÅ›ci
arytmetycznej poprawnoÅ›Ä‡ ustalenia wyników gÅ‚osowania w obwodzie i potwierdza obwodowej
komisji wyborczej poprawnoÅ›Ä‡ ustalonych wyników bÄ…dÅº wskazuje na niezgodnoÅ›Ä‡
arytmetycznÄ… danych w protokole, którÄ… obwodowa komisja wyborcza jest obowiÄ…zana
wyjaÅ›niÄ‡ i odpowiednio poprawiÄ‡ oraz udostÄ™pniÄ‡ wyborcom skorygowane wyniki
gÅ‚osowania w trybie okreÅ›lonym w art. 117.
3. Tryb przekazywania i przyjmowania oraz sposób postÄ™powania z kopiÄ… protokoÅ‚u, o której
mowa w ust. 1, okreÅ›la PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza.
Art. 117.
1. Obwodowa komisja wyborcza udostÄ™pnia wyborcom, przez wywieszenie w lokalu wyborczym w
miejscu Å‚atwo dostÄ™pnym dla wyborców, wyniki gÅ‚osowania obejmujÄ…ce dane, o których mowa
w art. 115 ust. 2.
2. Podanie do wiadomoÅ›ci publicznej wyników, o których mowa w ust. 1, nie moÅźe nastÄ…piÄ‡
przed zakoÅ„czeniem gÅ‚osowania w innych paÅ„stwach czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej.
3. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza w celu realizacji wymogów wynikajÄ…cych z ust. 2, podaje do
wiadomoÅ›ci publicznej oraz przekazuje obwodowym komisjom wyborczym informacjÄ™ dotyczÄ…cÄ…
godziny, od której bÄ™dzie moÅźna udostÄ™pniaÄ‡ wyborcom wyniki, o których mowa w ust. 1.
Art. 118.
1. PrzewodniczÄ…cy obwodowej komisji wyborczej niezwÅ‚ocznie przekazuje do wÅ‚aÅ›ciwej
rejonowej komisji wyborczej, w zapieczÄ™towanej kopercie, jeden egzemplarz protokoÅ‚u gÅ‚osowania
w obwodzie, wraz z wyjaÅ›nieniami komisji do zgÅ‚oszonych zarzutów, o których mowa w art. 115 ust.
5 i 6. MÄ™Åźowie zaufania majÄ… prawo uczestniczyÄ‡ przy przekazywaniu protokoÅ‚u.
2. Wyniki gÅ‚osowania i protokoÅ‚y gÅ‚osowania z obwodów utworzonych za granicÄ… sÄ…
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przekazywane okrÄ™gowej komisji wyborczej wÅ‚aÅ›ciwej dla miasta stoÅ‚ecznego Warszawy, a
wyniki gÅ‚osowania i protokoÅ‚y gÅ‚osowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich
komisji okrÄ™gowej wÅ‚aÅ›ciwej dla siedziby armatora.
3. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza okreÅ›li, w drodze uchwaÅ‚y, tryb przekazywania i
przyjmowania protokoÅ‚ów, o których mowa w ust. 1, oraz tryb przekazywania i przyjmowania wyników
gÅ‚osowania oraz protokoÅ‚ów, o których mowa w ust. 2.
Art. 119.
NiezwÅ‚ocznie po otrzymaniu protokoÅ‚u gÅ‚osowania w obwodzie rejonowa komisja wyborcza
dokonuje sprawdzenia prawidÅ‚owoÅ›ci ustalenia wyników gÅ‚osowania w obwodzie. W przypadku
stwierdzenia nieprawidÅ‚owoÅ›ci w ustaleniu wyników gÅ‚osowania komisja zarzÄ…dza ponowne ich
ustalenie przez obwodowÄ… komisjÄ™ wyborczÄ… i powiadamia o tym wÅ‚aÅ›ciwÄ… okrÄ™gowÄ…
komisjÄ™ wyborczÄ…. Przepisy art. 111-114 stosuje siÄ™ odpowiednio.
Art. 120.
Po wykonaniu czynnoÅ›ci, o których mowa w art. 118 i art. 119, przewodniczÄ…cy obwodowej
komisji wyborczej niezwÅ‚ocznie, w sposób ustalony przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ…,
przekazuje w depozyt odpowiednio wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dokumenty z
gÅ‚osowania oraz pieczÄ™Ä‡ komisji.
Art. 121.
1. Rejonowa komisja wyborcza na podstawie protokoÅ‚ów gÅ‚osowania w obwodach ustala wyniki
gÅ‚osowania na obszarze swojej wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci i sporzÄ…dza, w dwóch egzemplarzach, protokóÅ‚
wyników gÅ‚osowania w rejonie.
2. W protokole wymienia siÄ™ sumy liczb, o których mowa w art. 115 ust. 2.
3. ProtokóÅ‚ podpisujÄ… wszystkie osoby wchodzÄ…ce w skÅ‚ad komisji obecne przy jego
sporzÄ…dzaniu. ProtokóÅ‚ opatruje siÄ™ pieczÄ™ciÄ… komisji.
4. Przy ustalaniu wyników gÅ‚osowania i sporzÄ…dzaniu protokoÅ‚u mogÄ… byÄ‡ obecni
mÄ™Åźowie zaufania, którym przysÅ‚uguje prawo wniesienia do protokoÅ‚u uwag, z wymienieniem
konkretnych zarzutów.
5. PrzewodniczÄ…cy rejonowej komisji wyborczej przekazuje niezwÅ‚ocznie do wÅ‚aÅ›ciwej
okrÄ™gowej komisji wyborczej dane z protokoÅ‚u dotyczÄ…ce liczby gÅ‚osów waÅźnych oddanych
Å‚Ä…cznie na wszystkie listy okrÄ™gowe i gÅ‚osów waÅźnych oddanych na poszczególne listy
okrÄ™gowe oraz gÅ‚osów waÅźnych oddanych na poszczególnych kandydatów, w sposób ustalony przez
PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ…. MÄ™Åźowie zaufania majÄ… prawo uczestniczyÄ‡ przy
przekazywaniu danych z protokoÅ‚u.
6. ProtokóÅ‚ wyników gÅ‚osowania w rejonie wraz z protokoÅ‚ami gÅ‚osowania z obwodów
gÅ‚osowania przewodniczÄ…cy rejonowej komisji wyborczej przesyÅ‚a niezwÅ‚ocznie do okrÄ™gowej
komisji wyborczej, w trybie ustalonym przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ…. PozostaÅ‚e
dokumenty z wyborów przekazuje dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego wÅ‚aÅ›ciwej
dla siedziby komisji.
7. Wzór protokoÅ‚u wyników gÅ‚osowania w rejonie okreÅ›li PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza.
Art. 122.
1. Po otrzymaniu od przewodniczÄ…cych rejonowych komisji wyborczych protokoÅ‚ów wyników
gÅ‚osowania w rejonie okrÄ™gowa komisja wyborcza dokonuje sprawdzenia prawidÅ‚owoÅ›ci
ustalenia wyników gÅ‚osowania przez rejonowe komisje wyborcze.
2. W razie stwierdzenia nieprawidÅ‚owoÅ›ci w ustaleniu wyników gÅ‚osowania, o których mowa w
ust. 1, okrÄ™gowa komisja wyborcza zarzÄ…dza ponowne ustalenie przez rejonowÄ… komisjÄ™
wyborczÄ… tych wyników.
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Art. 123.
1. OkrÄ™gowa komisja wyborcza na podstawie protokoÅ‚ów wyników gÅ‚osowania w rejonach
ustala wyniki gÅ‚osowania na poszczególne listy okrÄ™gowe i sporzÄ…dza, w dwóch egzemplarzach,
protokóÅ‚ wyników gÅ‚osowania w okrÄ™gu wyborczym.
2. JeÅźeli wÅ‚aÅ›ciwa okrÄ™gowa komisja wyborcza nie uzyska wyników gÅ‚osowania w
obwodach gÅ‚osowania za granicÄ… albo na polskich statkach morskich w ciÄ…gu 24 godzin od
zakoÅ„czenia gÅ‚osowania, o którym mowa w art. 106 ust. 3, gÅ‚osowanie w tych obwodach uwaÅźa
siÄ™ za niebyÅ‚e. Fakt ten odnotowuje siÄ™ w protokole wyników gÅ‚osowania w okrÄ™gu
wyborczym, z wymienieniem obwodów gÅ‚osowania oraz ewentualnych przyczyn nieuzyskania z tych
obwodów wyników gÅ‚osowania.
3. W protokole wymienia siÄ™ sumy odpowiednich liczb zawartych w protokoÅ‚ach wyników
gÅ‚osowania w rejonie.
4. ProtokóÅ‚ podpisujÄ… wszystkie osoby wchodzÄ…ce w skÅ‚ad komisji obecne przy jego
sporzÄ…dzaniu. ProtokóÅ‚ opatruje siÄ™ pieczÄ™ciÄ… komisji.
5. Przy ustalaniu wyników gÅ‚osowania i sporzÄ…dzaniu protokoÅ‚u mogÄ… byÄ‡ obecni
peÅ‚nomocnicy wyborczy lub osoby przez nich upowaÅźnione, którym przysÅ‚uguje prawo wniesienia
do protokoÅ‚u uwag, z wymienieniem konkretnych zarzutów.
6. PrzewodniczÄ…cy okrÄ™gowej komisji wyborczej przekazuje niezwÅ‚ocznie do PaÅ„stwowej
Komisji Wyborczej dane z protokoÅ‚u dotyczÄ…ce liczby gÅ‚osów waÅźnych oddanych Å‚Ä…cznie na
wszystkie listy okrÄ™gowe i gÅ‚osów waÅźnych oddanych na poszczególne listy okrÄ™gowe oraz
gÅ‚osów waÅźnych oddanych na poszczególnych kandydatów, w sposób ustalony przez PaÅ„stwowÄ…
KomisjÄ™ WyborczÄ…. Osoby, o których mowa w ust. 5, majÄ… prawo uczestniczyÄ‡ przy
przekazywaniu danych z protokoÅ‚u.
7. ProtokóÅ‚ wyników gÅ‚osowania w okrÄ™gu wyborczym przewodniczÄ…cy okrÄ™gowej komisji
wyborczej przesyÅ‚a niezwÅ‚ocznie do PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej, w trybie przez niÄ…
ustalonym. PozostaÅ‚e dokumenty z wyborów przechowuje dyrektor delegatury Krajowego Biura
Wyborczego wÅ‚aÅ›ciwej dla siedziby komisji.
8. Wzór protokoÅ‚u wyników gÅ‚osowania w okrÄ™gu wyborczym okreÅ›li PaÅ„stwowa Komisja
Wyborcza.
Art. 124.
1. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza moÅźe ustaliÄ‡ obowiÄ…zek, tryb i zasady przekazywania jej w
trakcie gÅ‚osowania danych liczbowych, o których mowa w art. 111 ust. 1.
2. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza po otrzymaniu danych liczbowych, o których mowa w ust. 1, ze
wszystkich obwodowych komisji wyborczych podaje do wiadomoÅ›ci publicznej liczbÄ™ osób ujÄ™tych
w spisach wyborców oraz liczbÄ™ wyborców, którym wydano karty do gÅ‚osowania.
RozdziaÅ‚ 15
USTALANIE WYNIKÓW WYBORÓW ORAZ ICH OGÅ•ASZANIE
Art. 125.
1. Po otrzymaniu protokoÅ‚ów wyników gÅ‚osowania ze wszystkich okrÄ™gów wyborczych
PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza ustala wyniki gÅ‚osowania w skali kraju i stwierdza, które listy
okrÄ™gowe komitetów wyborczych speÅ‚niajÄ… warunek uprawniajÄ…cy do uczestniczenia w podziale
mandatów, a nastÄ™pnie dokonuje podziaÅ‚u wszystkich mandatów miÄ™dzy komitety wyborcze
odpowiednio do Å‚Ä…cznej liczby gÅ‚osów waÅźnych oddanych na listy okrÄ™gowe danego komitetu
wyborczego oraz przystÄ™puje do ustalenia liczby mandatów przypadajÄ…cych dla poszczególnych list
okrÄ™gowych kaÅźdego z komitetów wyborczych, które uzyskaÅ‚y mandaty, i przyznania tych
mandatów konkretnym kandydatom.
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2. W podziale mandatów uwzglÄ™dnia siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie listy okrÄ™gowe tych komitetów
wyborczych, które otrzymaÅ‚y co najmniej 5% waÅźnych gÅ‚osów w skali kraju.
Art. 126.
PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych z protokoÅ‚ów, o których mowa w art. 123 ust.
1, sporzÄ…dza zestawienie obejmujÄ…ce liczbÄ™ gÅ‚osów waÅźnych w skali kraju oraz gÅ‚osów
waÅźnych oddanych na listy okrÄ™gowe poszczególnych komitetów wyborczych we wszystkich
okrÄ™gach oraz ustala wykaz komitetów wyborczych, których listy okrÄ™gowe speÅ‚niajÄ… warunek, o
którym mowa w art. 125 ust. 2, oraz komitetów, których listy okrÄ™gowe nie speÅ‚niajÄ… tego
warunku.
Art. 127.
1. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza dokonuje podziaÅ‚u wszystkich mandatów pomiÄ™dzy
uprawnione komitety wyborcze w sposób nastÄ™pujÄ…cy:
1. liczbÄ™ gÅ‚osów waÅźnych oddanych Å‚Ä…cznie na listy okrÄ™gowe kaÅźdego z komitetów
wyborczych dzieli siÄ™ kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aÅź do chwili, gdy z otrzymanych
w ten sposób ilorazów da siÄ™ uszeregowaÄ‡ tyle kolejno najwiÄ™kszych liczb, ilu posÅ‚ów do
Parlamentu Europejskiego jest wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej;
2. kaÅźdemu komitetowi wyborczemu przyznaje siÄ™ tyle mandatów, ile spoÅ›ród ustalonego
w powyÅźszy sposób szeregu ilorazów przypada mu liczb kolejno najwiÄ™kszych.
2. JeÅźeli kilka komitetów wyborczych uzyskaÅ‚o ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb
uszeregowanych w podany sposób, a komitetów tych jest wiÄ™cej niÅź mandatów do rozdzielenia,
pierwszeÅ„stwo majÄ… komitety wyborcze w kolejnoÅ›ci ogólnej liczby oddanych gÅ‚osów na listy
okrÄ™gowe tych komitetów. Gdyby na listy okrÄ™gowe dwu lub wiÄ™cej komitetów wyborczych oddano
równÄ… liczbÄ™ gÅ‚osów, o pierwszeÅ„stwie rozstrzyga liczba okrÄ™gów wyborczych, w których na
listy danego komitetu oddano wiÄ™kszÄ… liczbÄ™ gÅ‚osów.
Art. 128.
1. Po wykonaniu czynnoÅ›ci okreÅ›lonych w art. 126 i art. 127 PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza
sporzÄ…dza protokóÅ‚ wyników gÅ‚osowania w skali kraju oraz ogólnego podziaÅ‚u mandatów
miÄ™dzy komitety wyborcze.
2. W protokole wymienia siÄ™ liczby:
1. wyborców uprawnionych do gÅ‚osowania;
2. wyborców, którym wydano karty do gÅ‚osowania;
3. kart niewaÅźnych;
4. kart waÅźnych;
5. gÅ‚osów niewaÅźnych;
6. gÅ‚osów waÅźnych oddanych Å‚Ä…cznie na wszystkie listy okrÄ™gowe;
7. gÅ‚osów waÅźnych oddanych Å‚Ä…cznie na listy okrÄ™gowe kaÅźdego komitetu
wyborczego;
8. mandatów przypadajÄ…cych kaÅźdemu komitetowi wyborczemu uprawnionemu do
uczestniczenia w podziale mandatów.
3. W protokole wymienia siÄ™ równieÅź komitety wyborcze, których listy okrÄ™gowe speÅ‚niajÄ…
warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 oraz komitety wyborcze, których listy okrÄ™gowe nie
speÅ‚niajÄ… tego warunku. Do protokoÅ‚u zaÅ‚Ä…cza siÄ™ zestawienie, o którym mowa w art. 126.
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Art. 129.
1. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu, ile mandatów przypada poszczególnym komitetom
wyborczym, sporzÄ…dza zestawienie obejmujÄ…ce:
1. liczbÄ™ gÅ‚osów waÅźnych oddanych Å‚Ä…cznie na listy okrÄ™gowe kaÅźdego z komitetów
wyborczych, których listy okrÄ™gowe speÅ‚niajÄ… warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2, oraz
2. liczby gÅ‚osów waÅźnych oddanych na poszczególne listy okrÄ™gowe kaÅźdego z komitetów
wyborczych, o których mowa w pkt 1.
2. Na podstawie zestawienia, o którym mowa w ust. 1, PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza
przystÄ™puje do ustalenia liczby mandatów przypadajÄ…cych poszczególnym listom okrÄ™gowym. W
tym celu, odrÄ™bnie dla kaÅźdego komitetu wyborczego, liczbÄ™ gÅ‚osów waÅźnych oddanych na
listÄ™ okrÄ™gowÄ… danego komitetu wyborczego kolejno w kaÅźdym okrÄ™gu mnoÅźy siÄ™ za
kaÅźdym razem przez liczbÄ™ przypadajÄ…cych danemu komitetowi mandatów, a nastÄ™pnie tak
otrzymany iloczyn dzieli siÄ™ przez liczbÄ™ gÅ‚osów waÅźnych oddanych we wszystkich okrÄ™gach na
listy okrÄ™gowe tego komitetu wyborczego. WartoÅ›Ä‡ liczby caÅ‚kowitej (przed przecinkiem)
uzyskanego w ten sposób ilorazu oznacza liczbÄ™ mandatów przypadajÄ…cych danej liÅ›cie
okrÄ™gowej.
3. JeÅźeli po przeprowadzeniu postÄ™powania, o którym mowa w ust. 2, w odniesieniu do
wszystkich list okrÄ™gowych danego komitetu wyborczego nie zostaÅ‚y rozdzielone wszystkie mandaty
przypadajÄ…ce temu komitetowi, to pozostaÅ‚e jeszcze do podziaÅ‚u mandaty przydziela siÄ™ tym
listom okrÄ™gowym tego komitetu, dla których wyliczone ilorazy wykazujÄ… po przecinku kolejno
najwyÅźsze wartoÅ›ci, uwzglÄ™dniajÄ…c takÅźe i te listy okrÄ™gowe, które nie uzyskaÅ‚y jeszcze
Åźadnego mandatu.
Art. 130.
1. Mandaty przypadajÄ…ce danej liÅ›cie okrÄ™gowej uzyskujÄ… kandydaci w kolejnoÅ›ci
otrzymanej liczby gÅ‚osów.
2. JeÅźeli dwóch lub wiÄ™cej kandydatów otrzymaÅ‚o równÄ… liczbÄ™ gÅ‚osów uprawniajÄ…cÄ…
do uzyskania mandatu z danej listy okrÄ™gowej, o pierwszeÅ„stwie rozstrzyga kolejnoÅ›Ä‡
umieszczenia ich nazwisk na liÅ›cie.
Art. 131.
1. Po ustaleniu wyników wyborów w kaÅźdym okrÄ™gu wyborczym PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza
sporzÄ…dza protokóÅ‚ wyborów posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego.
2. W protokole zamieszcza siÄ™, oddzielnie dla kaÅźdego okrÄ™gu wyborczego, wykaz list
okrÄ™gowych zarejestrowanych w okrÄ™gu oraz wykaz list, które speÅ‚niÅ‚y warunek, o którym mowa
w art. 125 ust. 2, a takÅźe liczby:
1. wyborców uprawnionych do gÅ‚osowania,
2. wyborców, którym wydano karty do gÅ‚osowania,
3. kart niewaÅźnych,
4. kart waÅźnych,
5. gÅ‚osów niewaÅźnych,
6. gÅ‚osów waÅźnych oddanych na kaÅźdÄ… z list okrÄ™gowych,
7. gÅ‚osów waÅźnych oddanych na poszczególnych kandydatów kaÅźdej z list okrÄ™gowych,
8. mandatów przypadajÄ…cych kaÅźdej liÅ›cie okrÄ™gowej speÅ‚niajÄ…cej warunek, o
którym mowa w art. 125 ust. 2,
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oraz nazwiska i imiona wybranych posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego z poszczególnych list.
Art. 132.
PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza ogÅ‚asza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w formie
obwieszczenia, oraz podaje do wiadomoÅ›ci publicznej wyniki wyborów posÅ‚ów do Parlamentu
Europejskiego. W obwieszczeniu zamieszcza siÄ™ informacje, o których mowa w art. 128 ust. 2 i art. 131
ust. 2.
Art. 133.
1. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza przesyÅ‚a Prezydentowi Rzeczypospolitej i MarszaÅ‚kowi Sejmu
sprawozdanie z wyborów oraz wrÄ™cza posÅ‚om do Parlamentu Europejskiego zaÅ›wiadczenia o
wyborze nie póÅºniej niÅź 14 dnia po ogÅ‚oszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 132.
2. MarszaÅ‚ek Sejmu niezwÅ‚ocznie po ogÅ‚oszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 132,
przesyÅ‚a PrzewodniczÄ…cemu Parlamentu Europejskiego zawiadomienie o wyborze posÅ‚ów do
Parlamentu Europejskiego i inne wymagane przez Parlament Europejski dokumenty.
RozdziaÅ‚ 16
PROTESTY WYBORCZE. WAÅ»NOÅšÄ† WYBORÓW
Art. 134.
1. Przeciwko waÅźnoÅ›ci wyborów, waÅźnoÅ›ci wyborów w okrÄ™gu lub wyborowi posÅ‚a do
Parlamentu Europejskiego moÅźe byÄ‡ wniesiony protest z powodu:
1. dopuszczenia siÄ™ przestÄ™pstwa przeciwko wyborom, okreÅ›lonego w rozdziale XXXI
Kodeksu karnego, majÄ…cego wpÅ‚yw na przebieg gÅ‚osowania, ustalenie wyników gÅ‚osowania lub
wyników wyborów lub
2. naruszenia przepisów niniejszej ustawy dotyczÄ…cych gÅ‚osowania, ustalenia wyników
gÅ‚osowania lub wyników wyborów.
2. Protesty rozpatruje i rozstrzyga o niewaÅźnoÅ›ci wyborów lub o niewaÅźnoÅ›ci wyboru posÅ‚a
do Parlamentu Europejskiego SÄ…d NajwyÅźszy, w drodze uchwaÅ‚y.
Art. 135.
1. JeÅźeli podstawÄ™ protestu stanowi zarzut popeÅ‚nienia przestÄ™pstwa przeciwko wyborom
albo naruszenia przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ… przepisów niniejszej ustawy dotyczÄ…cych
ustalenia wyników gÅ‚osowania lub wyników wyborów, moÅźe go wnieÅ›Ä‡ kaÅźdy wyborca.
2. Protest przeciwko waÅźnoÅ›ci wyborów w okrÄ™gu wyborczym lub przeciwko wyborowi posÅ‚a
do Parlamentu Europejskiego moÅźe wnieÅ›Ä‡ wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów byÅ‚o
umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów gÅ‚osowania na obszarze danego okrÄ™gu
wyborczego.
3. Prawo wniesienia protestu przysÅ‚uguje równieÅź przewodniczÄ…cemu wÅ‚aÅ›ciwej komisji
wyborczej i peÅ‚nomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego.
Art. 136.
1. Protest wnosi siÄ™ na piÅ›mie do SÄ…du NajwyÅźszego w terminie 7 dni od dnia ogÅ‚oszenia
wyników wyborów przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ… w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej. Nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z wniesieniem go do SÄ…du NajwyÅźszego.
2. WnoszÄ…cy protest powinien sformuÅ‚owaÄ‡ w nim zarzuty oraz przedstawiÄ‡ lub wskazaÄ‡
dowody, na których opiera swoje zarzuty.
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3. W odniesieniu do wyborcy przebywajÄ…cego za granicÄ… lub na polskim statku morskim wymogi
wymienione w ust. 1 uwaÅźa siÄ™ za speÅ‚nione, jeÅźeli protest zostaÅ‚ zÅ‚oÅźony odpowiednio
wÅ‚aÅ›ciwemu terytorialnie konsulowi lub kapitanowi statku. Wyborca obowiÄ…zany jest
doÅ‚Ä…czyÄ‡ do protestu zawiadomienie o ustanowieniu swojego peÅ‚nomocnika zamieszkaÅ‚ego w
kraju lub peÅ‚nomocnika do dorÄ™czeÅ„ zamieszkaÅ‚ego w kraju, pod rygorem pozostawienia
protestu bez biegu.
Art. 137.
1. SÄ…d NajwyÅźszy rozpatruje protest w skÅ‚adzie 3 sÄ™dziów w postÄ™powaniu nieprocesowym
i wydaje, w formie postanowienia, opiniÄ™ w sprawie protestu.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna zawieraÄ‡ ustalenia co do zasadnoÅ›ci zarzutów
protestu, a w razie potwierdzenia zasadnoÅ›ci zarzutów - ocenÄ™, czy przestÄ™pstwo przeciwko
wyborom lub naruszenie przepisów niniejszej ustawy miaÅ‚o wpÅ‚yw na wynik wyborów.
3. Uczestnikami postÄ™powania sÄ…: wnoszÄ…cy protest, przewodniczÄ…cy wÅ‚aÅ›ciwej komisji
wyborczej albo jego zastÄ™pca i Prokurator Generalny.
Art. 138.
1. SÄ…d NajwyÅźszy pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobÄ™ do tego
nieuprawnionÄ… w myÅ›l art. 135 lub niespeÅ‚niajÄ…cy warunków okreÅ›lonych w art. 136.
Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia protestu.
2. SÄ…d NajwyÅźszy pozostawia bez dalszego biegu protest dotyczÄ…cy sprawy, co do której w
niniejszej ustawie przewiduje siÄ™ moÅźliwoÅ›Ä‡ wniesienia przed dniem gÅ‚osowania skargi lub
odwoÅ‚ania do sÄ…du lub do PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej.
3. JeÅźeli w proteÅ›cie zarzucono popeÅ‚nienie przestÄ™pstwa przeciwko wyborom, SÄ…d
NajwyÅźszy niezwÅ‚ocznie zawiadamia o tym Prokuratora Generalnego.
Art. 139.
1. Protesty rozpatruje SÄ…d NajwyÅźszy w skÅ‚adzie caÅ‚ej Izby Pracy, UbezpieczeÅ„
SpoÅ‚ecznych i Spraw Publicznych, na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów.
2. RozstrzygniÄ™cie, o którym mowa w art. 134 ust. 2, SÄ…d NajwyÅźszy podejmuje, nie póÅºniej
niÅź w 90 dniu po dniu wyborów, na posiedzeniu z udziaÅ‚em Prokuratora Generalnego i
PrzewodniczÄ…cego PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej.
3. SÄ…d NajwyÅźszy, podejmujÄ…c uchwaÅ‚Ä™ o niewaÅźnoÅ›ci wyborów lub o niewaÅźnoÅ›ci
wyboru posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego, postanawia o przeprowadzeniu wyborów ponownych lub o
podjÄ™ciu niektórych czynnoÅ›ci wyborczych, wskazujÄ…c czynnoÅ›Ä‡, od której naleÅźy ponowiÄ‡
postÄ™powanie wyborcze.
4. UchwaÅ‚Ä™ SÄ…du NajwyÅźszego, o której mowa w art. 134 ust. 2, przedstawia siÄ™
niezwÅ‚ocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej oraz MarszaÅ‚kowi Sejmu, a takÅźe przesyÅ‚a
PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej.
5. UchwaÅ‚Ä™ SÄ…du NajwyÅźszego, o której mowa w art. 134 ust. 2, ogÅ‚asza siÄ™ w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 140.
1. W przypadku podjÄ™cia przez SÄ…d NajwyÅźszy uchwaÅ‚y o niewaÅźnoÅ›ci wyborów lub o
niewaÅźnoÅ›ci wyboru posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego wybory ponowne lub wskazane czynnoÅ›ci
wyborcze przeprowadza siÄ™ na zasadach i w trybie przewidzianych w niniejszej ustawie.
2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej o wyborach ponownych lub podjÄ™ciu wskazanych
czynnoÅ›ci wyborczych podaje siÄ™ do wiadomoÅ›ci publicznej i ogÅ‚asza siÄ™ w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej najpóÅºniej w 5 dniu od dnia ogÅ‚oszenia uchwaÅ‚y SÄ…du NajwyÅźszego, o
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której mowa w art. 139 ust. 3. Przepisy art. 11 ust. 2 i 3 stosuje siÄ™ odpowiednio.
3. Wyniki wyborów ponownych albo wyniki przeprowadzonych czynnoÅ›ci wyborczych PaÅ„stwowa
Komisja Wyborcza podaje w obwieszczeniu. W obwieszczeniu wymienia siÄ™ ponadto osoby, których
wybór zostaÅ‚ uniewaÅźniony, ze wskazaniem numeru okrÄ™gu wyborczego, a takÅźe numeru i nazwy
listy okrÄ™gowej.
4. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 3, ogÅ‚asza siÄ™ w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej oraz podaje siÄ™ do wiadomoÅ›ci publicznej, a takÅźe przesyÅ‚a siÄ™ niezwÅ‚ocznie
MarszaÅ‚kowi Sejmu.
5. MarszaÅ‚ek Sejmu niezwÅ‚ocznie po ogÅ‚oszeniu obwieszczenia, o którym mowa w ust. 3,
przesyÅ‚a PrzewodniczÄ…cemu Parlamentu Europejskiego zawiadomienie o wyborze posÅ‚a do
Parlamentu Europejskiego i inne wymagane przez Parlament Europejski dokumenty.
RozdziaÅ‚ 17
WYGAÅšNIÄ˜CIE MANDATU. UTRATA MANDATU
Art. 141.
WygaÅ›niÄ™cie mandatu posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego nastÄ™puje wskutek:
1. Å›mierci;
2. zrzeczenia siÄ™ mandatu.
Art. 142.
1. Utrata mandatu posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego nastÄ™puje wskutek:
1. utraty prawa wybieralnoÅ›ci lub nieposiadania go w dniu wyboru;
2. zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub peÅ‚nienia funkcji albo powoÅ‚ania w czasie
kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, o których mowa w przepisach art. 5 i art. 6 ust. 2, z
zastrzeÅźeniem ust. 2;
3. wyboru na posÅ‚a na Sejm albo senatora;
4. uniewaÅźnienia wyboru posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego.
2. Utrata mandatu posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego zajmujÄ…cego w dniu wyborów stanowisko
lub peÅ‚niÄ…cego funkcjÄ™ albo powoÅ‚anego w czasie kadencji na stanowisko lub funkcjÄ™, o
których mowa w przepisach art. 5 i art. 6 ust. 2, nastÄ™puje, jeÅźeli nie zÅ‚oÅźy on MarszaÅ‚kowi
Sejmu, w terminie 14 dni od dnia ogÅ‚oszenia przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ… wyników
wyborów posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego lub powoÅ‚ania na stanowisko lub funkcjÄ™, o których
mowa w przepisach art. 5 i art. 6 ust. 2 ustawy, oÅ›wiadczenia o zÅ‚oÅźeniu rezygnacji z zajmowanego
stanowiska lub peÅ‚nionej funkcji.
3. PoseÅ‚ do Parlamentu Europejskiego wybrany w czasie kadencji na posÅ‚a na Sejm albo na
senatora traci mandat posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego z dniem ogÅ‚oszenia przez PaÅ„stwowÄ…
KomisjÄ™ WyborczÄ… wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej albo do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. JeÅźeli poseÅ‚ do Parlamentu Europejskiego uzyskaÅ‚ mandat posÅ‚a na Sejm na podstawie
art. 179 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu, traci mandat posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego z
dniem wydania przez MarszaÅ‚ka Sejmu postanowienia o obsadzeniu mandatu posÅ‚a na Sejm.
Art. 143.
1. UtratÄ™ mandatu posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego stwierdza MarszaÅ‚ek Sejmu w drodze
postanowienia.
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2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, ogÅ‚asza siÄ™ w Dzienniku UrzÄ™dowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, dorÄ™cza siÄ™ niezwÅ‚ocznie PaÅ„stwowej Komisji
Wyborczej.
4. O utracie mandatu posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego MarszaÅ‚ek Sejmu niezwÅ‚ocznie
zawiadamia PrzewodniczÄ…cego Parlamentu Europejskiego.
Art. 144.
1. W przypadku wygaÅ›niÄ™cia mandatu posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego, stwierdzonego
przez PrzewodniczÄ…cego Parlamentu Europejskiego, albo utraty mandatu MarszaÅ‚ek Sejmu, z
wyjÄ…tkiem przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 4, zawiadamia, na podstawie
obwieszczenia, o którym mowa w art. 132, kolejnego uprawnionego na podstawie art. 130 kandydata z
tej samej listy okrÄ™gowej o przysÅ‚ugujÄ…cym mu pierwszeÅ„stwie do mandatu.
2. Kandydat moÅźe zrzec siÄ™ pierwszeÅ„stwa do obsadzenia mandatu na rzecz kolejnego
uprawnionego kandydata z tej samej listy. OÅ›wiadczenie o ustÄ…pieniu pierwszeÅ„stwa powinno
byÄ‡ zÅ‚oÅźone MarszaÅ‚kowi Sejmu w terminie 7 dni od dnia dorÄ™czenia zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 1.
3. JeÅźeli obsadzenie mandatu posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego w trybie okreÅ›lonym w ust. 1
byÅ‚oby niemoÅźliwe z powodu braku kandydatów, którym mandat moÅźna przydzieliÄ‡, MarszaÅ‚ek
Sejmu o przysÅ‚ugujÄ…cym pierwszeÅ„stwie do mandatu zawiadamia, na podstawie obwieszczenia, o
którym mowa w art. 132, kandydata z innej listy okrÄ™gowej tego samego komitetu wyborczego, który
w wyborach otrzymaÅ‚ najwiÄ™kszÄ… liczbÄ™ gÅ‚osów, o ile nie uzyskaÅ‚ mandatu.
4. O obsadzeniu mandatu postanawia MarszaÅ‚ek Sejmu. Przepisy art. 143 ust. 2-4 stosuje siÄ™
odpowiednio.
RozdziaÅ‚ 18
FINANSOWANIE WYBORÓW Z BUDÅ»ETU PAÅƒSTWA
Art. 145.
1. Wydatki zwiÄ…zane z organizacjÄ… i przeprowadzeniem wyborów sÄ… pokrywane z budÅźetu
paÅ„stwa.
2. Przepisy art. 129 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu stosuje siÄ™ odpowiednio.
RozdziaÅ‚ 19
PRZEPISY KARNE
Art. 146.
Kto, w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, prowadzi agitacjÄ™ wyborczÄ…:
1. w siedzibach urzÄ™dów administracji rzÄ…dowej lub administracji samorzÄ…du terytorialnego
bÄ…dÅº sÄ…dów lub prokuratury,
2. na terenie zakÅ‚adów pracy w sposób i w formach zakÅ‚ócajÄ…cych ich normalne
funkcjonowanie,
3. na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podlegÅ‚ych Ministrowi
Obrony Narodowej albo oddziaÅ‚ów obrony cywilnej bÄ…dÅº skoszarowanych jednostek podlegÅ‚ych
ministrowi wÅ‚aÅ›ciwemu do spraw wewnÄ™trznych,
4. w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal siÄ™ znajduje,
5. na terenie szkoÅ‚y podstawowej lub gimnazjum wobec uczniów nieposiadajÄ…cych prawa
wybierania
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- podlega karze grzywny.
Art. 147.
1. Kto, w zwiÄ…zku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zbiera podpisy osób popierajÄ…cych
zgÅ‚oszenie list kandydatów, stosujÄ…c groÅºbÄ™, podstÄ™p lub jakÄ…kolwiek innÄ… formÄ™
nacisków zmierzajÄ…cych do uzyskania podpisów - podlega grzywnie od 1000 do 10 000 zÅ‚otych.
2. Tej samej karze podlega, kto zbiera podpisy osób popierajÄ…cych zgÅ‚oszenie listy kandydatów
na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podlegÅ‚ych Ministrowi Obrony
Narodowej albo oddziaÅ‚ów obrony cywilnej lub skoszarowanych jednostek podlegÅ‚ych ministrowi
wÅ‚aÅ›ciwemu do spraw wewnÄ™trznych.
3. Kto udziela wynagrodzenia pieniÄ™Åźnego w zamian za zbieranie lub zÅ‚oÅźenie podpisu pod
zgÅ‚oszeniem listy kandydatów - podlega grzywnie od 10 000 do 50 000 zÅ‚otych.
Art. 148.
Kto, w celu prowadzenia kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego:
1. umieszcza plakat lub hasÅ‚o wyborcze na Å›cianie budynku, ogrodzeniu, latarni, urzÄ…dzeniu
energetycznym, telekomunikacyjnym lub innym urzÄ…dzeniu bez zgody wÅ‚aÅ›ciciela lub zarzÄ…dcy
nieruchomoÅ›ci,
2. przy ustawianiu wÅ‚asnego urzÄ…dzenia ogÅ‚oszeniowego narusza obowiÄ…zujÄ…ce przepisy
porzÄ…dkowe,
3. umieszcza plakat lub hasÅ‚o wyborcze w taki sposób, Åźe nie moÅźna ich usunÄ…Ä‡ bez
spowodowania szkód
- podlega karze grzywny.
Art. 149.
1. Kto, w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, nie umieszcza w materiaÅ‚ach
wyborczych oznaczenia, od kogo one pochodzÄ… - podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega osoba bÄ™dÄ…ca redaktorem w rozumieniu prawa prasowego, która
dopuszcza do nieumieszczenia w informacji, komunikacie, apelu lub haÅ›le wyborczym ogÅ‚oszonych w
prasie drukowanej lub w telewizji bÄ…dÅº radiu na koszt komitetu wyborczego, wskazania, przez kogo
sÄ… opÅ‚acane i od kogo pochodzÄ….
Art. 150.
Kto, w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, bez uprzedniej zgody
peÅ‚nomocnika wyborczego komitetu wyborczego prowadzi agitacjÄ™ wyborczÄ…, polegajÄ…cÄ… na
organizowaniu wieców wyborczych kandydatów, rozpowszechnianiu programów wyborczych kandydatów
albo komitetów wyborczych lub ich materiaÅ‚ów propagandowych o charakterze reklamy
rozpowszechnianej do celów kampanii wyborczej za pomocÄ… Å›rodków masowego przekazu, plakatów,
broszur lub ulotek o masowym nakÅ‚adzie, lub za poÅ›rednictwem infolinii o bezpÅ‚atnym dostÄ™pie podlega karze grzywny.
Art. 151.
Kto, w zwiÄ…zku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w okresie od zakoÅ„czenia kampanii
wyborczej aÅź do zakoÅ„czenia gÅ‚osowania, zwoÅ‚uje zgromadzenia, organizuje pochody lub
manifestacje, wygÅ‚asza przemówienia, rozdaje ulotki lub w jakikolwiek inny sposób prowadzi agitacjÄ™
na rzecz kandydatów lub list kandydatów albo przeciwko kandydatom lub listom kandydatów - podlega
karze aresztu albo grzywny.
Art. 152.
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Kto, w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, prowadzÄ…c agitacjÄ™ wyborczÄ…
organizuje loterie fantowe lub innego rodzaju gry losowe albo konkursy, w których wygranymi sÄ…
nagrody pieniÄ™Åźne lub przedmioty o wartoÅ›ci wyÅźszej niÅź wartoÅ›Ä‡ przedmiotów zwyczajowo
uÅźywanych w celach reklamowych lub promocyjnych - podlega grzywnie od 5 000 do 50 000 zÅ‚otych.
Art. 153.
Kto, w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, podaje lub dostarcza napoje
alkoholowe nieodpÅ‚atnie lub po cenach sprzedaÅźy netto moÅźliwych do uzyskania, nie wyÅźszych od
cen nabycia lub kosztów wytworzenia - podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 154.
Kto, w zwiÄ…zku z wyborami posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego, w okresie od zakoÅ„czenia
kampanii wyborczej aÅź do zakoÅ„czenia gÅ‚osowania, podaje do wiadomoÅ›ci publicznej wyniki
przedwyborczych badaÅ„ (sondaÅźy) opinii publicznej dotyczÄ…cych przewidywanych zachowaÅ„
wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów, lub wyniki sondaÅźy wyborczych przeprowadzanych
w dniu gÅ‚osowania w Unii Europejskiej - podlega grzywnie od 500 000 do 1000 000 zÅ‚otych.
Art. 155.
Wyborca, który wiÄ™cej niÅź jeden raz uczestniczyÅ‚ w gÅ‚osowaniu w tych samych wyborach do
Parlamentu Europejskiego - podlega karze grzywny.
Art. 156.
Kto, w zwiÄ…zku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, organizuje zbiórkÄ™ publicznÄ… na cele
kampanii wyborczej - podlega grzywnie od 1000 do 100 000 zÅ‚otych.
Art. 157.
Kto, w zwiÄ…zku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, przekazuje Å›rodki finansowe lub
wartoÅ›ci niepieniÄ™Åźne jednego komitetu na rzecz innego komitetu wyborczego - podlega karze
aresztu albo grzywny albo obu tym karom Å‚Ä…cznie.
Art. 158.
1. PeÅ‚nomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w zwiÄ…zku z wyborami do Parlamentu
Europejskiego nie dopeÅ‚nia obowiÄ…zku gromadzenia Å›rodków finansowych na rachunku bankowym podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto nie wprowadza zastrzeÅźenia do umowy rachunku bankowego
zawartej przez niego w imieniu komitetu wyborczego o wymaganym ustawÄ… sposobie dokonywania
wpÅ‚at na rzecz komitetu wyborczego oraz o dopuszczalnym Åºródle pozyskiwania Å›rodków
finansowych przez komitet wyborczy, a takÅźe o dopuszczalnym terminie dokonywania wpÅ‚at.
Art. 159.
Kto, w zwiÄ…zku z wyborami do Parlamentu Europejskiego:
1. pozyskuje Å›rodki finansowe lub wartoÅ›ci niepieniÄ™Åźne na rzecz komitetu wyborczego lub
wydatkuje Å›rodki finansowe komitetu wyborczego na cele inne niÅź zwiÄ…zane z wyborami,
2. pozyskuje Å›rodki finansowe lub wartoÅ›ci niepieniÄ™Åźne na rzecz komitetu wyborczego lub
wydatkuje Å›rodki finansowe komitetu wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa,
3. pozyskuje Å›rodki finansowe lub wartoÅ›ci niepieniÄ™Åźne na rzecz komitetu wyborczego po
dniu wyborów,
4. wydatkuje Å›rodki finansowe komitetu wyborczego po dniu zÅ‚oÅźenia sprawozdania
wyborczego,
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5. wydatkuje Å›rodki finansowe komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków
okreÅ›lonych dla komitetów wyborczych,
6. przekazuje komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje w imieniu komitetu Å›rodki
finansowe pochodzÄ…ce z innych ÅºródeÅ‚ niÅź od osób fizycznych
- podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 160.
Kto, w zwiÄ…zku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, przyjmuje lub przeznacza na kampaniÄ™
wyborczÄ… Å›rodki finansowe pochodzÄ…ce z innego ÅºródÅ‚a niÅź z Funduszu Wyborczego partii
politycznej tworzÄ…cej komitet wyborczy partii politycznej lub z Funduszów Wyborczych partii
politycznych tworzÄ…cych koalicyjny komitet wyborczy partii politycznych - podlega karze aresztu albo
grzywny.
Art. 161.
Kto, w zwiÄ…zku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, po uzyskaniu informacji, z jakich
ÅºródeÅ‚ pochodzÄ…, przyjmuje na rzecz komitetu wyborczego wyborców lub przeznacza na
kampaniÄ™ wyborczÄ… Å›rodki finansowe komitetu wyborczego wyborców pochodzÄ…ce:
1. od osoby fizycznej niemajÄ…cej miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, z
wyÅ‚Ä…czeniem obywateli polskich zamieszkaÅ‚ych w innym paÅ„stwie czÅ‚onkowskim Unii
Europejskiej,
2. od cudzoziemca majÄ…cego miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, niebÄ™dÄ…cego
obywatelem Unii Europejskiej
- podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 162.
Kto, w zwiÄ…zku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, przyjmuje lub przeznacza na kampaniÄ™
wyborczÄ… wartoÅ›ci niepieniÄ™Åźne inne niÅź nieodpÅ‚atne usÅ‚ugi polegajÄ…ce na
rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez podmioty inne niÅź przedsiÄ™biorcy - podlega
karze aresztu albo grzywny.
Art. 163.
1. PeÅ‚nomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w zwiÄ…zku z wyborami do Parlamentu
Europejskiego, nie dopeÅ‚nia:
1. obowiÄ…zku przekazania przez komitet wyborczy na rzecz instytucji charytatywnej nadwyÅźki
pozyskanych Å›rodków finansowych nad poniesionymi wydatkami,
2. obowiÄ…zku sporzÄ…dzenia i przedstawienia w terminie PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej
sprawozdania wyborczego albo podaje w tym sprawozdaniu dane nieprawdziwe lub niepeÅ‚ne
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÅ›ci albo pozbawienia wolnoÅ›ci do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do wykonania lub utrudnia dopeÅ‚nienie przez
peÅ‚nomocnika finansowego obowiÄ…zków, o których mowa w ust. 1.
Art. 164.
Kto, w zwiÄ…zku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, nie dopuszcza do wykonania lub utrudnia
dopeÅ‚nienie biegÅ‚emu rewidentowi obowiÄ…zku sporzÄ…dzenia opinii lub raportu dotyczÄ…cego
sprawozdania wyborczego - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÅ›ci, albo pozbawienia
wolnoÅ›ci do lat 2.
Art. 165.
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1. W przypadku skazania za wykroczenie okreÅ›lone w art. 148 sÄ…d orzeka przepadek
przedmiotów, które sÅ‚uÅźyÅ‚y lub byÅ‚y przeznaczone do popeÅ‚nienia wykroczenia lub
nawiÄ…zkÄ™ w wysokoÅ›ci do 1 500 zÅ‚otych.
2. W przypadku skazania za wykroczenia lub przestÄ™pstwa okreÅ›lone w art. 152, art. 156, art.
159, art. 160, art. 161 oraz art. 163 ust. 1 pkt 1 sÄ…d orzeka przepadek przedmiotów stanowiÄ…cych
przedmiot wykroczenia lub przestÄ™pstwa.
3. Przepadek przedmiotów, o którym mowa w ust. 1 i 2, orzeka siÄ™ chociaÅźby przedmioty te nie
byÅ‚y wÅ‚asnoÅ›ciÄ… sprawcy.
4. JeÅźeli orzeczenie przepadku przedmiotów, o których mowa w ust. 2, nie jest moÅźliwe sÄ…d
orzeka obowiÄ…zek uiszczenia kwoty pieniÄ™Åźnej stanowiÄ…cej ich równowartoÅ›Ä‡.
Art. 166.
Do postÄ™powania w sprawach, o których mowa w art. 146, art. 148-151, art. 153, art. 155 i art.
157-162, stosuje siÄ™ przepisy o postÄ™powaniu w sprawach o wykroczenia.
RozdziaÅ‚ 20
PRZEPISY SZCZEGÓLNE
Art. 167.
Wszelkie pisma oraz postÄ™powanie sÄ…dowe i administracyjne w sprawach wyborczych sÄ… wolne
od opÅ‚at administracyjnych i kosztów sÄ…dowych.
Art. 168.
Dokumenty wymagane na podstawie przepisów ustawy niesporzÄ…dzone w jÄ™zyku polskim, sÄ…
skÅ‚adane wraz z tÅ‚umaczeniem na jÄ™zyk polski.
Art. 169.
1. Dokumenty z wyborów sÄ… przekazywane do archiwów paÅ„stwowych i mogÄ… byÄ‡
udostÄ™pniane.
2. Minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek
PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej zÅ‚oÅźony po porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów
PaÅ„stwowych, okreÅ›li, w drodze rozporzÄ…dzenia, sposób przekazywania, przechowywania i
udostÄ™pniania dokumentów z wyborów, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem okresu, po jakim muszÄ…
byÄ‡ one przekazywane do archiwów paÅ„stwowych, potrzeby ochrony przekazywanych,
przechowywanych materiaÅ‚ów i zawartych w nich danych oraz podmiotów, którym dokumenty mogÄ…
byÄ‡ udostÄ™pniane.
Art. 170.
IlekroÄ‡ w ustawie jest mowa o postÄ™powaniu nieprocesowym przed sÄ…dami, stosuje siÄ™ w nim
przepisy Kodeksu postÄ™powania cywilnego o postÄ™powaniu nieprocesowym.
Art. 171.
1. IlekroÄ‡ w ustawie jest mowa o upÅ‚ywie terminu do wniesienia skargi, odwoÅ‚ania lub innego
dokumentu do sÄ…du, organu wyborczego, urzÄ™du gminy, konsula albo kapitana statku, naleÅźy przez
to rozumieÄ‡ dzieÅ„ zÅ‚oÅźenia skargi, odwoÅ‚ania lub innego dokumentu w sÄ…dzie, organowi
wyborczemu, w urzÄ™dzie gminy, w konsulacie lub kapitanowi statku.
2. JeÅźeli koniec terminu wykonania czynnoÅ›ci okreÅ›lonej w ustawie przypada na sobotÄ™ albo
na dzieÅ„ ustawowo wolny od pracy, termin upÅ‚ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
3. JeÅźeli ustawa nie stanowi inaczej, czynnoÅ›ci wyborcze, okreÅ›lone kalendarzem wyborczym
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oraz czynnoÅ›ci, o których mowa w ust. 1, sÄ… dokonywane w godzinach urzÄ™dowania sÄ…dów,
organów wyborczych, urzÄ™dów gmin oraz konsulatów.
Art. 172.
IlekroÄ‡ w ustawie jest mowa o numerze ewidencyjnym PESEL, naleÅźy przez to rozumieÄ‡, w
odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebÄ™dÄ…cych obywatelami polskimi, numer paszportu lub
innego dokumentu stwierdzajÄ…cego toÅźsamoÅ›Ä‡.
Art. 173.
IlekroÄ‡ w ustawie jest mowa o obowiÄ…zku podawania do wiadomoÅ›ci publicznej, naleÅźy przez to
rozumieÄ‡ równieÅź obowiÄ…zek udostÄ™pnienia w urzÄ™dowym publikatorze teleinformatycznym Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 174.
IlekroÄ‡ w ustawie jest mowa o:
1. obywatelach Unii Europejskiej niebÄ™dÄ…cych obywatelami polskimi, naleÅźy przez to
rozumieÄ‡, do dnia 30 kwietnia 2004 r., oprócz obywateli paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej,
takÅźe obywateli Republiki Czeskiej, Republiki EstoÅ„skiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Å•otewskiej,
Republiki Litewskiej, Republiki WÄ™gierskiej, Republiki Malty, Republiki SÅ‚owenii i Republiki
SÅ‚owackiej;
2. paÅ„stwach czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej, naleÅźy przez to rozumieÄ‡, do dnia 30 kwietnia
2004 r., oprócz paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej, takÅźe RepublikÄ™ CzeskÄ…, RepublikÄ™
EstoÅ„skÄ…, RepublikÄ™ CypryjskÄ…, RepublikÄ™ Å•otewskÄ…, RepublikÄ™ LitewskÄ…, RepublikÄ™
WÄ™gierskÄ…, RepublikÄ™ Malty, RepublikÄ™ SÅ‚owenii i RepublikÄ™ SÅ‚owackÄ….
Art. 175.
1. Minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporzÄ…dzenia, podwyÅźszy
kwotÄ™, o której mowa w art. 89 ust. 1, w przypadku wzrostu wskaÅºnika cen towarów i usÅ‚ug
konsumpcyjnych ogóÅ‚em o ponad 5%, w stopniu odpowiadajÄ…cym wzrostowi tych cen.
2. WskaÅºnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 1, ustala siÄ™ na podstawie komunikatu Prezesa
GÅ‚ównego UrzÄ™du Statystycznego ogÅ‚aszanego w Dzienniku UrzÄ™dowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" do 20 dnia pierwszego miesiÄ…ca kaÅźdego kwartaÅ‚u.
RozdziaÅ‚ 21
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIÄ„ZUJÄ„CYCH I PRZEPISY KOÅƒCOWE
Art. 176.
W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 oraz z 2003 r.
Nr 175, poz. 1692) w art. 25 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) utratÄ™ czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach Prezydenta, w wyborach do Sejmu i
do Senatu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach organów samorzÄ…du
terytorialnego,".
Art. 177.
W ustawie z dnia 27 wrzeÅ›nia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000
r. Nr 47, poz. 544, z póÅºn. zm.4)) w art. 85:
1. w ust. 5 wyrazy "najniÅźszego miesiÄ™cznego wynagrodzenia za pracÄ™ pracowników"
zastÄ™puje siÄ™ wyrazami "minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™, ustalanego na podstawie
odrÄ™bnych przepisów, obowiÄ…zujÄ…cego";
2. w ust. 6 wyrazy "najniÅźszego miesiÄ™cznego wynagrodzenia za pracÄ™ pracowników"
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zastÄ™puje siÄ™ wyrazami "minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™, ustalanego na podstawie
odrÄ™bnych przepisów, obowiÄ…zujÄ…cego";
3. w ust. 7 wyrazy "najniÅźszego miesiÄ™cznego wynagrodzenia za pracÄ™ pracowników"
zastÄ™puje siÄ™ wyrazami "minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™, ustalanego na podstawie
odrÄ™bnych przepisów".
Art. 178.
W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub sÅ‚uÅźby w organach bezpieczeÅ„stwa
paÅ„stwa lub wspóÅ‚pracy z nimi w latach 1944-1990 osób peÅ‚niÄ…cych funkcje publiczne (Dz.U. z
1999 r. Nr 42, poz. 428, z póÅºn. zm.5)) wprowadza siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zmiany:
1. w art. 7:
1. w ust. 1 dodaje siÄ™ pkt 2a w brzmieniu:
"2a) kandydat na posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego - PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej za
poÅ›rednictwem okrÄ™gowej komisji wyborczej,",
2. w ust. 3 wyrazy "w ust. 1 pkt 1 i 2" zastÄ™puje siÄ™ wyrazami "w ust. 1 pkt 1-2a",
3. ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. OÅ›wiadczenie kandydata na posÅ‚a, senatora albo posÅ‚a do Parlamentu
Europejskiego przekazuje siÄ™ do SÄ…du jedynie w przypadku, gdy zostanie on wybrany.";
2. w art. 11 w ust. 2 po wyrazie "senatora" dodaje siÄ™ wyrazy "albo posÅ‚a do Parlamentu
Europejskiego".
Art. 179.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z póÅºn. zm.6))
wprowadza siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zmiany:
1. w art. 115 w § 13 dodaje siÄ™ pkt 2a w brzmieniu:
"2a) poseÅ‚ do Parlamentu Europejskiego,";
2. art. 248 otrzymuje brzmienie:
"Art. 248. Kto w zwiÄ…zku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorzÄ…du
terytorialnego lub referendum:
1) sporzÄ…dza listÄ™ kandydujÄ…cych lub gÅ‚osujÄ…cych, z pominiÄ™ciem uprawnionych lub
wpisaniem nieuprawnionych,
2) uÅźywa podstÄ™pu celem nieprawidÅ‚owego sporzÄ…dzenia listy kandydujÄ…cych lub
gÅ‚osujÄ…cych, protokoÅ‚ów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,
3) niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoÅ‚y lub inne dokumenty wyborcze
albo referendalne,
4) dopuszcza siÄ™ naduÅźycia lub dopuszcza do naduÅźycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu
gÅ‚osów,
5) odstÄ™puje innej osobie przed zakoÅ„czeniem gÅ‚osowania niewykorzystanÄ… kartÄ™ do
gÅ‚osowania lub pozyskuje od innej osoby w celu wykorzystania w gÅ‚osowaniu niewykorzystanÄ…
kartÄ™ do gÅ‚osowania,
6) dopuszcza siÄ™ naduÅźycia w sporzÄ…dzaniu list z podpisami obywateli zgÅ‚aszajÄ…cych
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kandydatów w wyborach lub inicjujÄ…cych referendum,
- podlega karze pozbawienia wolnoÅ›ci do lat 3.";
3. w art. 249 dodaje siÄ™ pkt 4 w brzmieniu:
"4) sporzÄ…dzaniu protokoÅ‚ów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,".
Art. 180.
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z 2001
r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 oraz z 2003 r. i Nr 57, poz. 507) wprowadza siÄ™
nastÄ™pujÄ…ce zmiany:
1. w art. 25:
1. w ust. 1 po wyrazach "do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej" dodaje siÄ™ wyrazy "oraz
wyborów do Parlamentu Europejskiego",
2. ust. 4 i 5 otrzymujÄ… brzmienie:
"4. Å•Ä…czna suma wpÅ‚at od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej, z
wyÅ‚Ä…czeniem skÅ‚adek czÅ‚onkowskich w kwocie nieprzekraczajÄ…cej w jednym roku minimalnego
wynagrodzenia za pracÄ™, ustalanego na podstawie odrÄ™bnych przepisów, obowiÄ…zujÄ…cego w dniu
poprzedzajÄ…cym wpÅ‚atÄ™, oraz wpÅ‚at na Fundusz Wyborczy partii politycznej, nie moÅźe
przekraczaÄ‡ w jednym roku 15-krotnoÅ›ci minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™, ustalanego na
podstawie odrÄ™bnych przepisów, obowiÄ…zujÄ…cego w dniu poprzedzajÄ…cym wpÅ‚atÄ™.
5. Jednorazowa wpÅ‚ata kwoty przekraczajÄ…cej minimalne wynagrodzenie za pracÄ™,
ustalane na podstawie odrÄ™bnych przepisów, obowiÄ…zujÄ…ce w dniu poprzedzajÄ…cym wpÅ‚atÄ™,
moÅźe byÄ‡ dokonywana na rzecz partii politycznej jedynie czekiem, przelewem lub kartÄ…
pÅ‚atniczÄ….";
2. w art. 26a wyrazy "najniÅźszego miesiÄ™cznego wynagrodzenia za pracÄ™ pracowników"
zastÄ™puje siÄ™ wyrazami "minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™, ustalanego na podstawie
odrÄ™bnych przepisów,";
3. art. 34c otrzymuje brzmienie:
"Art. 34c. 1. Partia polityczna traci przez rok prawo do otrzymania subwencji, jeÅźeli:
1) nie zÅ‚oÅźy informacji w terminie okreÅ›lonym w art. 34 ust. 2 lub
2) informacja zostanie odrzucona przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ… albo
3) SÄ…d NajwyÅźszy oddaliÅ‚ skargÄ™, o której mowa w art. 34b ust. 1.
2. Utrata przez partiÄ™ politycznÄ… prawa do subwencji nastÄ™puje w nastÄ™pnym roku
kalendarzowym po roku, w którym wystÄ…piÅ‚o zdarzenie, o którym mowa w ust. 1.";
4. w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Partia polityczna tworzy staÅ‚y Fundusz Wyborczy w celu finansowania udziaÅ‚u partii
politycznej w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w
wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach organów samorzÄ…du terytorialnego.";
5. w art. 36a:
1. w ust. 1 wyrazy "najniÅźszego wynagrodzenia za pracÄ™ pracowników" zastÄ™puje siÄ™
wyrazami "minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™, ustalanego na podstawie odrÄ™bnych przepisów,";
2. w ust. 2 wyrazy "najniÅźszego wynagrodzenia za pracÄ™ pracowników" zastÄ™puje siÄ™
wyrazami "minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™, ustalanego na podstawie odrÄ™bnych przepisów,";
6. w art. 38d dodaje siÄ™ zdanie drugie w brzmieniu:
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"Termin ten liczy siÄ™ od poczÄ…tku kwartaÅ‚u nastÄ™pujÄ…cego po kwartale w którym
nastÄ…piÅ‚o odrzucenie sprawozdania, a w razie zÅ‚oÅźenia skargi na postanowienie o odrzuceniu
sprawozdania termin ten liczy siÄ™ od poczÄ…tku kwartaÅ‚u nastÄ™pujÄ…cego po kwartale, w którym
nastÄ…piÅ‚o oddalenie skargi przez SÄ…d NajwyÅźszy.";
7. art. 39a otrzymuje brzmienie:
"Art. 39a. 1. KorzyÅ›ci majÄ…tkowe przekazane partii politycznej lub Funduszowi Wyborczemu z
naruszeniem przepisów art. 24 ust. 3, 6 i 8, art. 25, art. 36 ust. 1 i 3 lub art. 36a podlegajÄ…
przepadkowi na rzecz Skarbu PaÅ„stwa.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyÅ›ci majÄ…tkowych przekazanych partii politycznej lub
Funduszowi Wyborczemu z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, których partia nie przyjÄ™Å‚a lub
zwróciÅ‚a darczyÅ„cy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty dokonania darowizny.
3. JeÅźeli korzyÅ›Ä‡ majÄ…tkowa zostaÅ‚a przyjÄ™ta, zuÅźyta lub utracona, przepadkowi
podlega jej równowartoÅ›Ä‡. PrzyjÄ™cie korzyÅ›ci majÄ…tkowej z naruszeniem przepisów ustawy
stwierdza PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza w postanowieniu w sprawie sprawozdania o ÅºródÅ‚ach
pozyskania Å›rodków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o
wydatkach poniesionych ze Å›rodków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym.
4. Partia polityczna, w terminie 60 dni od dnia wydania przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™
WyborczÄ… postanowienia, o którym mowa w ust. 3, moÅźe dobrowolnie dokonaÄ‡ wpÅ‚aty korzyÅ›ci
majÄ…tkowej uzyskanej w sposób sprzeczny z prawem na konto urzÄ™du skarbowego, wÅ‚aÅ›ciwego
dla jej siedziby. Dowód przekazania Å›rodków na rzecz Skarbu PaÅ„stwa partia polityczna przedstawia
PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej.
5. W przypadku odmowy dobrowolnego wydania korzyÅ›ci majÄ…tkowej na rzecz Skarbu
PaÅ„stwa, w terminie okreÅ›lonym w ust. 4, minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw finansów publicznych, na
wniosek PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej, wystÄ™puje do SÄ…du OkrÄ™gowego w Warszawie o
orzeczenie przepadku korzyÅ›ci majÄ…tkowej.
6. Do postÄ™powania w sprawie przepadku korzyÅ›ci majÄ…tkowej stosuje siÄ™ przepisy
Kodeksu postÄ™powania cywilnego o postÄ™powaniu nieprocesowym.
7. W postÄ™powaniu sÄ…dowym w sprawach przepadku korzyÅ›ci majÄ…tkowych oraz w
postÄ™powaniu egzekucyjnym dotyczÄ…cym tych spraw, Skarb PaÅ„stwa reprezentuje organ skarbowy,
wÅ‚aÅ›ciwy miejscowo dla siedziby partii politycznej.".
Art. 181.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i
Nr 153, poz. 1271) wprowadza siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zmiany:
1. w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Decyzje Generalnego Inspektora, o których mowa w ust. 1, nie mogÄ… ograniczaÄ‡ swobody
dziaÅ‚ania podmiotów zgÅ‚aszajÄ…cych kandydatów lub listy kandydatów w wyborach na urzÄ…d
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu, do Senatu i do organów samorzÄ…du terytorialnego, a
takÅźe w wyborach do Parlamentu Europejskiego, pomiÄ™dzy dniem zarzÄ…dzenia wyborów a dniem
gÅ‚osowania.";
2. w art. 43 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) tworzonych na podstawie przepisów dotyczÄ…cych wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu
Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów na urzÄ…d Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz dotyczÄ…cych referendum
ogólnokrajowego i referendum lokalnego,".
Art. 182.
W ustawie 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) w art. 83d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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"2. Å•Ä…czna suma wpÅ‚at od osoby fizycznej na rzecz komitetu wyborczego nie moÅźe
przekraczaÄ‡ 15-krotnoÅ›ci minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™, ustalanego na podstawie
odrÄ™bnych przepisów, obowiÄ…zujÄ…cego w dniu poprzedzajÄ…cym dzieÅ„ ogÅ‚oszenia
rozporzÄ…dzenia o zarzÄ…dzeniu wyborów. W przypadku gdy Å‚Ä…czna suma wpÅ‚at od osoby
fizycznej na rzecz komitetu wyborczego przekroczy 15-krotnoÅ›Ä‡ minimalnego wynagrodzenia za
pracÄ™, wówczas nadwyÅźka sumy ponad dopuszczalny limit podlega przepadkowi na rzecz Skarbu
PaÅ„stwa na zasadach okreÅ›lonych w art. 84d.".
Art. 183.
W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, z póÅºn. zm.7)) wprowadza siÄ™
nastÄ™pujÄ…ce zmiany:
1. art. 11 otrzymuje brzmienie:
"Art. 11. 1. StaÅ‚y rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkaÅ‚e na obszarze gminy,
którym przysÅ‚uguje prawo wybierania.
2. MoÅźna byÄ‡ ujÄ™tym tylko w jednym rejestrze wyborców.
3. Rejestr wyborców sÅ‚uÅźy do sporzÄ…dzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta
Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posÅ‚ów do Parlamentu Europejskiego,
dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i
prezydenta miasta, a takÅźe do sporzÄ…dzania spisów osób uprawnionych do udziaÅ‚u w referendum
ogólnokrajowym oraz lokalnym.
4. Rejestr wyborców dzieli siÄ™ na czÄ™Å›Ä‡ A i czÄ™Å›Ä‡ B.
5. CzÄ™Å›Ä‡ A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. W tej czÄ™Å›ci rejestru
wyborców wymienia siÄ™ nazwisko i imiona, imiÄ™ ojca, datÄ™ urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i
adres zamieszkania wyborcy.
6. Wyborcy bÄ™dÄ…cy obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt staÅ‚y,
sÄ… wpisywani do rejestru wyborców z urzÄ™du.
7. CzÄ™Å›Ä‡ B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebÄ™dÄ…cych
obywatelami polskimi, stale zamieszkaÅ‚ych na obszarze gminy i uprawnionych, na podstawie i w
zakresie okreÅ›lonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej
Polskiej. W tej czÄ™Å›ci rejestru wyborców wymienia siÄ™ nazwisko i imiona, imiÄ™ ojca, datÄ™
urodzenia, obywatelstwo paÅ„stwa czÅ‚onkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego
dokumentu stwierdzajÄ…cego toÅźsamoÅ›Ä‡ oraz adres zamieszkania wyborcy.
8. WyborcÄ™, o którym mowa w ust. 7, o ile nie jest juÅź wpisany do rejestru wyborców, wpisuje
siÄ™ do rejestru wyborców, na jego wniosek, nie póÅºniej niÅź 30 dnia po zarzÄ…dzeniu wyborów, w
których, na podstawie i w zakresie okreÅ›lonych w innych ustawach, zamierza uczestniczyÄ‡.
9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, muszÄ… byÄ‡ zaÅ‚Ä…czone:
1) kserokopia waÅźnego dokumentu stwierdzajÄ…cego toÅźsamoÅ›Ä‡ wnioskodawcy oraz
2) pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje:
a) swoje obywatelstwo i adres staÅ‚ego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nazwÄ™ okrÄ™gu wyborczego albo miejscowoÅ›ci, w paÅ„stwie czÅ‚onkowskim swojego
pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców,
c) oÅ›wiadczenie, Åźe zamierza korzystaÄ‡ z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
d) oÅ›wiadczenie, Åźe w paÅ„stwie czÅ‚onkowskim swojego pochodzenia nie zostaÅ‚
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pozbawiony czynnego prawa wyborczego.
10. Rejestr wyborców prowadzi na bieÅźÄ…co gmina jako zadanie zlecone.
11. Rejestr wyborców jest udostÄ™pniany, na pisemny wniosek, do wglÄ…du w urzÄ™dzie
gminy.";
2. w art. 12 uchyla siÄ™ ust. 1;
3. w art. 12 ust. 2 i ust. 4, art. 17 ust. 4, art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 3 i art. 21 ust. 1 wyrazy "w art.
11 ust. 4" zastÄ™puje siÄ™ wyrazami "w art. 11 ust. 5";
4. dodaje siÄ™ art. 15a i 15b w brzmieniu:
"Art. 15a. 1. Dane, o których mowa w art. 11 ust. 7 zdanie drugie, sÄ… przekazywane przez
wójta, burmistrza (prezydenta miasta) za poÅ›rednictwem wÅ‚aÅ›ciwego miejscowo wojewody
ministrowi wÅ‚aÅ›ciwemu do spraw administracji publicznej.
2. Minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw administracji publicznej przekazuje dane, o których mowa w
ust. 1, wÅ‚aÅ›ciwym organom paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej.
Art. 15b. 1. Minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw administracji publicznej przekazuje wÅ‚aÅ›ciwym
organom paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej dane dotyczÄ…ce obywateli polskich chcÄ…cych
korzystaÄ‡ z praw wyborczych na terytorium innego paÅ„stwa czÅ‚onkowskiego Unii Europejskiej, w
zakresie niezbÄ™dnym do korzystania z tych praw.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje wójt, burmistrz (prezydent miasta) na ÅźÄ…danie i
za poÅ›rednictwem wÅ‚aÅ›ciwego miejscowo wojewody ministrowi wÅ‚aÅ›ciwemu do spraw
administracji publicznej.";
5. art. 16 otrzymuje brzmienie:
"Art. 16. Minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw administracji publicznej, po zasiÄ™gniÄ™ciu opinii
PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej, okreÅ›li, w drodze rozporzÄ…dzenia:
1) sposób prowadzenia rejestru wyborców, ustalajÄ…c:
a) wzór rejestru,
b) metody aktualizacji rejestru i sposób jego udostÄ™pniania,
c) wzór wniosku o udostÄ™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 urzÄ™dy gmin wÅ‚aÅ›ciwym organom wyborczym okresowych
informacji o liczbie wyborców objÄ™tych rejestrem wyborców, a takÅźe
4) tryb przekazywania przez RzeczpospolitÄ… PolskÄ… innym paÅ„stwom czÅ‚onkowskim Unii
Europejskiej danych dotyczÄ…cych obywateli tych paÅ„stw, zamierzajÄ…cych korzystaÄ‡ z praw
wyborczych w wyborach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak równieÅź obywateli polskich
chcÄ…cych korzystaÄ‡ z praw wyborczych na terytorium innego paÅ„stwa czÅ‚onkowskiego Unii
Europejskiej, uwzglÄ™dniajÄ…c w szczególnoÅ›ci formÄ™ i terminy wymiany tych informacji, a takÅźe
koniecznoÅ›Ä‡ zapewnienia ochrony danych osobowych.";
6. w art. 30 uchyla siÄ™ ust. 4;
7. w art. 35 w ust. 2 wyrazy "wojewódzcy komisarze wyborczy lub ich zastÄ™pcy" zastÄ™puje siÄ™
wyrazami "komisarze wyborczy";
8. w art. 44:
http://www.wos.org.pl

Kreator PDF

Utworzono 28 February, 2015, 22:51

1. w ust. 1 wyrazy "wojewódzki komisarz wyborczy lub zastÄ™pca wojewódzkiego komisarza
wyborczego, powoÅ‚ani" zastÄ™puje siÄ™ wyrazami "komisarz wyborczy powoÅ‚any",
2. w ust. 4 wyrazy "wojewódzkiego komisarza wyborczego lub zastÄ™pcÄ™ wojewódzkiego
komisarza wyborczego" zastÄ™puje siÄ™ wyrazami "komisarza wyborczego";
9. w art. 48 uchyla siÄ™ ust. 9 i 10;
10. w art. 113 w ust. 3 wyrazy "najniÅźszego wynagrodzenia za pracÄ™ pracowników" zastÄ™puje
siÄ™ wyrazami "minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™, ustalanego na podstawie odrÄ™bnych
przepisów,";
11. w art. 177:
1. w ust. 1 dodaje siÄ™ pkt 6a w brzmieniu:
"6a) wyboru w toku kadencji na posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego,",
2. w ust. 4 wyrazy "ust. 1 pkt 6 i 7" zastÄ™puje siÄ™ wyrazami "ust. 1 pkt 6-7";
12. w art. 213:
1. w ust. 1 dodaje siÄ™ pkt 6a w brzmieniu:
"6a) wyboru w toku kadencji na posÅ‚a do Parlamentu Europejskiego,",
2. w ust. 4 wyrazy "ust. 1 pkt 6 i 7" zastÄ™puje siÄ™ wyrazami "ust. 1 pkt 6-7";
13. w rozdziale 36 dodaje siÄ™ art. 230a w brzmieniu:
"Art. 230a. JeÅźeli wÅ‚aÅ›ciwe organy gminy nie wykonujÄ… w terminie, w sposób zgodny z
prawem, zadaÅ„ dotyczÄ…cych utworzenia obwodów gÅ‚osowania lub ich zmiany, powoÅ‚ania lub
zmian w skÅ‚adach komisji obwodowych, wÅ‚aÅ›ciwa okrÄ™gowa komisja wyborcza wzywa te organy
do wykonania zadaÅ„ w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie, a w razie bezskutecznego
upÅ‚ywu terminu niezwÅ‚ocznie wykonuje te zadania.";
14. art. 233 otrzymuje brzmienie:
"Art. 233. 1. IlekroÄ‡ w ustawie jest mowa o upÅ‚ywie terminu do wniesienia skargi,
odwoÅ‚ania lub innego dokumentu do sÄ…du, organu wyborczego, urzÄ™du gminy, konsula albo
kapitana statku, naleÅźy przez to rozumieÄ‡ dzieÅ„ zÅ‚oÅźenia skargi, odwoÅ‚ania lub innego
dokumentu w sÄ…dzie, organowi wyborczemu, w urzÄ™dzie gminy, w konsulacie lub kapitanowi statku.
2. JeÅźeli koniec terminu wykonania czynnoÅ›ci okreÅ›lonej w ustawie przypada na sobotÄ™
albo na dzieÅ„ ustawowo wolny od pracy, termin upÅ‚ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
3. JeÅźeli ustawa nie stanowi inaczej, czynnoÅ›ci wyborcze okreÅ›lone kalendarzem wyborczym
oraz czynnoÅ›ci, o których mowa w ust. 1, sÄ… dokonywane w godzinach urzÄ™dowania sÄ…dów,
organów wyborczych, urzÄ™dów gmin lub konsulatów.".
Art. 184.
W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o SÄ…dzie NajwyÅźszym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052) w art. 1
dodaje siÄ™ pkt 2a w brzmieniu:
"2a) rozpoznawania protestów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego;".
Art. 185.
Przepisu art. 6 ust. 1 nie stosuje siÄ™ do posÅ‚ów na Sejm i senatorów bÄ™dÄ…cych
przedstawicielami Rzeczypospolitej Polskiej w Parlamencie Europejskim od dnia przystÄ…pienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do poczÄ…tku kadencji Parlamentu Europejskiego w latach
2004ý2009.
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Art. 186.
Ustawa wchodzi w Åźycie z dniem 1 marca 2004 r.
ZaÅ‚Ä…cznik do ustawy
z dnia 23 stycznia 2004 r.
(poz. 219)
WYKAZ OKRÄ˜GÓW WYBORCZYCH I SIEDZIB OKRÄ˜GOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
OkrÄ™g nr 1
obejmuje obszar województwa pomorskiego.
Siedziba okrÄ™gowej komisji wyborczej - GdaÅ„sk.
OkrÄ™g nr 2
obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
Siedziba okrÄ™gowej komisji wyborczej - Bydgoszcz.
OkrÄ™g nr 3
obejmuje obszar województwa podlaskiego i województwa warmiÅ„sko-mazurskiego.
Siedziba okrÄ™gowej komisji wyborczej - Olsztyn.
OkrÄ™g nr 4
obejmuje obszar czÄ™Å›ci województwa mazowieckiego: m. st. Warszawy oraz
powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyÅ„skiego,
pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i woÅ‚omiÅ„skiego.
Siedziba okrÄ™gowej komisji wyborczej - Warszawa.
OkrÄ™g nr 5
obejmuje obszar czÄ™Å›ci województwa mazowieckiego: powiatów ciechanowskiego, gostyniÅ„skiego, mÅ‚awskiego, pÅ‚ockiego, pÅ‚oÅ„skiego, przasnyskiego,
sierpeckiego, sochaczewskiego, ÅźuromiÅ„skiego, Åźyrardowskiego, biaÅ‚obrzeskiego, grójeckiego,
kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydÅ‚owieckiego, zwoleÅ„skiego,
garwoliÅ„skiego, Å‚osickiego, makowskiego, miÅ„skiego, ostroÅ‚Ä™ckiego, ostrowskiego,
puÅ‚tuskiego, siedleckiego, sokoÅ‚owskiego, wÄ™growskiego, wyszkowskiego oraz miast na prawach
powiatu - PÅ‚ock, Radom, OstroÅ‚Ä™ka i Siedlce.
Siedziba okrÄ™gowej komisji wyborczej - Warszawa.
OkrÄ™g nr 6
obejmuje obszar województwa Å‚ódzkiego.
Siedziba okrÄ™gowej komisji wyborczej - Å•ódÅº.
OkrÄ™g nr 7
obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.
Siedziba okrÄ™gowej komisji wyborczej - PoznaÅ„.
OkrÄ™g nr 8
obejmuje obszar województwa lubelskiego.
Siedziba okrÄ™gowej komisji wyborczej - Lublin
OkrÄ™g nr 9
obejmuje obszar województwa podkarpackiego.
Siedziba okrÄ™gowej komisji wyborczej - Rzeszów.
OkrÄ™g nr 10
obejmuje obszar województwa maÅ‚opolskiego i województwa Å›wiÄ™tokrzyskiego.
Siedziba okrÄ™gowej komisji wyborczej - Kraków.
OkrÄ™g nr 11
obejmuje obszar województwa Å›lÄ…skiego.
Siedziba okrÄ™gowej komisji wyborczej - Katowice.
OkrÄ™g nr 12
obejmuje obszar województwa dolnoÅ›lÄ…skiego i województwa opolskiego.
Siedziba okrÄ™gowej komisji wyborczej - WrocÅ‚aw.
OkrÄ™g nr 13
obejmuje obszar województwa lubuskiego i województwa zachodnio-pomorskiego.
Siedziba okrÄ™gowej komisji wyborczej - Gorzów Wielkopolski.
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