Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatÃłw i sejmikÃłw wojewÃłdztw

USTAWA
z dnia 16 lipca 1998 r.
ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW 1)
1) Przepisy niniejszej ustawy wdraÅźajÄ… postanowienia Dyrektywy Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia
1994 r., ustanawiajÄ…cej szczegóÅ‚owe zasady korzystania z prawa gÅ‚osowania i kandydowania w
wyborach lokalnych przez obywateli Unii zamieszkaÅ‚ych w PaÅ„stwie CzÅ‚onkowskim, którego nie
sÄ… obywatelami.
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Opracowano na podstawie:
tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
zm. Dz.U. 2004 r. Nr 25, poz. 219
zm. Dz.U. 2004 r. Nr 102, poz. 1055
zm. Dz.U. 2004 r. Nr 167, poz. 1760
zm. Dz.U. 2005 r. Nr 175, poz. 1457
zm. Dz.U. 2006 r. Nr 17, poz. 128
zm. Dz.U. 2006 r. Nr 34, poz. 242
zm. Dz.U. 2006 r. Nr 146, poz. 1055
zm. Dz.U. 2006 r. Nr 159, poz. 1127
zm. Dz.U. 2006 r. Nr 218, poz. 1592
zm. Dz.U. 2007 r. Nr 48, poz. 327
zm. Dz.U. 2007 r. Nr 112, poz. 766
zm. Dz.U. 2008 r. Nr 96, poz. 607
DZIAÅ• I
PRZEPISY WSPÓLNE
RozdziaÅ‚ 1
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1.
Ustawa okreÅ›la zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, zgÅ‚aszania kandydatów oraz warunki waÅźnoÅ›ci tych wyborów.
Art. 2.
1. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw sÄ… powszechne, równe,
bezpoÅ›rednie i odbywajÄ… siÄ™ w gÅ‚osowaniu tajnym.
2. W wyborach do kaÅźdego z organów, o których mowa w ust. 1, gÅ‚osowaÄ‡ moÅźna tylko
osobiÅ›cie i tylko jeden raz.
Art. 3.
1. W rozumieniu niniejszej ustawy organami stanowiÄ…cymi jednostek samorzÄ…du terytorialnego
sÄ… rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw.
2. IlekroÄ‡ w niniejszej ustawie jest mowa o radzie gminy, naleÅźy przez to rozumieÄ‡ takÅźe
radÄ™ miasta na prawach powiatu.
3. IlekroÄ‡ w niniejszej ustawie jest mowa o radzie, naleÅźy przez to rozumieÄ‡ takÅźe sejmik
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województwa.
Art. 4.
Przepisy niniejszego dziaÅ‚u stosuje siÄ™ do wyborów odpowiednich rad, jeÅźeli przepisy szczególne
ustawy nie stanowiÄ… inaczej.
RozdziaÅ‚ 2
PRAWA WYBORCZE
Art. 5.
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej rady ma, z zastrzeÅźeniem art. 6 ust. 1,
kaÅźdy obywatel polski, który najpóÅºniej w dniu gÅ‚osowania koÅ„czy 18 lat oraz stale zamieszkuje na
obszarze dziaÅ‚ania tej rady.
2. Nie majÄ… prawa wybierania osoby:
1. pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sÄ…dowym;
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2. pozbawione praw wyborczych orzeczeniem TrybunaÅ‚u Stanu;
3. ubezwÅ‚asnowolnione prawomocnym orzeczeniem sÄ…dowym
Art. 6.
1. [Prawo wybierania do rady gminy ma obywatel polski, o którym mowa w art. 5 ust. 1, wpisany do
prowadzonego w tej gminie staÅ‚ego rejestru 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.), najpóÅºniej na 12 miesiÄ™cy przed dniem wyborów.]
ust. 1 (w zw. z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1) niezgodny z KonstytucjÄ… w zakresie, w jakim
pozbawia czynnego oraz biernego prawa wyborczego do rady gminy i na stanowisko wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) obywateli polskich, wpisanych do prowadzonego w gminie staÅ‚ego rejestru
wyborców w okresie krótszym niÅź 12 miesiÄ™cy przed dniem wyborów - wyrok TK (Dz.U. z 2006 r. Nr
34, poz. 242).
2. Obywatel polski ma prawo wybierania do rady gminy takÅźe w przypadku, gdy zostaÅ‚ wpisany
do staÅ‚ego rejestru wyborców w okresie 12 miesiÄ™cy poprzedzajÄ…cych dzieÅ„ gÅ‚osowania, jeÅźeli
ukoÅ„czyÅ‚ 18 lat w okresie 12 miesiÄ™cy poprzedzajÄ…cych dzieÅ„ wyborów lub w dniu
gÅ‚osowania.
Art. 6a.
1. [Prawo wybierania do rady gminy ma równieÅź obywatel Unii Europejskiej niebÄ™dÄ…cy
obywatelem polskim, który najpóÅºniej w dniu gÅ‚osowania koÅ„czy 18 lat, stale zamieszkuje na
obszarze dziaÅ‚ania tej gminy oraz który, z zastrzeÅźeniem ust. 2, zostaÅ‚ wpisany do prowadzonego w
tej gminie staÅ‚ego rejestru wyborców najpóÅºniej na 12 miesiÄ™cy przed dniem wyborów.]
ust. 1 (w zw. z art. 7 ust. 1) niezgodny z KonstytucjÄ… w zakresie w jakim pozbawia czynnego
prawa wyborczego do rady gminy obywateli UE niebÄ™dÄ…cych obywatelami polskimi, wpisanych do
prowadzonego w gminie staÅ‚ego rejestru wyborców w okresie krótszym niÅź 12 miesiÄ™cy przed
dniem wyborów - wyrok TK (Dz.U. z 2006 r. Nr 34, poz. 242).
2. Obywatel Unii Europejskiej niebÄ™dÄ…cy obywatelem polskim ma prawo wybierania do rady
gminy takÅźe w przypadku, gdy zostaÅ‚ wpisany do staÅ‚ego rejestru wyborców w okresie 12
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miesiÄ™cy poprzedzajÄ…cych dzieÅ„ gÅ‚osowania, jeÅźeli ukoÅ„czyÅ‚ 18 lat w okresie 12 miesiÄ™cy
poprzedzajÄ…cych dzieÅ„ wyborów lub w dniu gÅ‚osowania.
3. Prawa wybierania nie ma obywatel Unii Europejskiej niebÄ™dÄ…cy obywatelem polskim
pozbawiony prawa wybierania w paÅ„stwie czÅ‚onkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
Art. 7.
1. Prawo wybieralnoÅ›ci (bierne prawo wyborcze) przysÅ‚uguje osobie majÄ…cej prawo
wybierania do danej rady.
2. Nie majÄ… prawa wybieralnoÅ›ci osoby:
1. karane za przestÄ™pstwo umyÅ›lne Å›cigane z oskarÅźenia publicznego;
2. wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzajÄ…cy postÄ™powanie karne
w sprawie popeÅ‚nienia przestÄ™pstwa umyÅ›lnego Å›ciganego z oskarÅźenia publicznego.
3. Prawa wybieralnoÅ›ci nie ma obywatel Unii Europejskiej niebÄ™dÄ…cy obywatelem polskim
pozbawiony prawa wybieralnoÅ›ci w paÅ„stwie czÅ‚onkowskim Unii Europejskiej, którego jest
obywatelem.
Art. 8.
1. MoÅźna kandydowaÄ‡ tylko do jednego z organów wymienionych w art. 3 ust. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje siÄ™ w przypadku uzupeÅ‚niania skÅ‚adu rady lub wyboru danej rady
przed upÅ‚ywem kadencji rad.
3. MoÅźna byÄ‡ radnym tylko jednej z rad, o których mowa w art. 3.
Art. 9.
Przy ustalaniu faktu staÅ‚ego zamieszkania dla potrzeb niniejszej ustawy stosuje siÄ™ przepisy
Kodeksu cywilnego.
RozdziaÅ‚ 3
ORGANY WYBORCZE
Art. 10.
1. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza powoÅ‚ana na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisarze
wyborczy organizujÄ… wybory i sprawujÄ… nadzór nad ich przeprowadzeniem zgodnie z przepisami
prawa.
2. Wybory przeprowadzajÄ…:
1. terytorialne (wojewódzkie, powiatowe i gminne) komisje wyborcze;
2. obwodowe komisje wyborcze.
Art. 11.
1. Do zadaÅ„ PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej naleÅźy:
1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;
2. powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie komisarzy wyborczych;
3. rozpatrywanie skarg na dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ komisarzy wyborczych;
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4. ustalanie wzorów urzÄ™dowych formularzy oraz druków wyborczych, a takÅźe wzorów
pieczÄ™ci organów wyborczych niÅźszego stopnia;
5. sprawowanie nadzoru nad sporzÄ…dzaniem spisów wyborców;
6. podawanie do publicznej wiadomoÅ›ci zbiorczych wyników wyborów do rad;
7. wykonywanie innych zadaÅ„ okreÅ›lonych w ustawach.
2. WykonujÄ…c zadania, o których mowa w ust. 1, PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza wydaje
wytyczne wiÄ…ÅźÄ…ce komisarzy wyborczych oraz terytorialne i obwodowe komisje wyborcze, a takÅźe
wyjaÅ›nienia dla organów samorzÄ…du terytorialnego oraz podlegÅ‚ych im jednostek wykonujÄ…cych
zadania zwiÄ…zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.
3. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza uchyla postanowienia komisarza wyborczego podjÄ™te z
naruszeniem prawa lub niezgodne z jej wytycznymi i przekazuje sprawÄ™ do ponownego rozpatrzenia.
4. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza podejmuje uchwaÅ‚y w zakresie swoich ustawowych
uprawnieÅ„.
5. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza moÅźe na czas przeprowadzenia wyborów utworzyÄ‡ swojÄ…
inspekcjÄ™ i okreÅ›liÄ‡ jej zadania. Do osób powoÅ‚anych w skÅ‚ad inspekcji stosuje siÄ™
odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 21.
Art. 12.
1. Do zadaÅ„ komisarza wyborczego naleÅźy:
1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;
2. zapewnianie we wspóÅ‚dziaÅ‚aniu z organami samorzÄ…du terytorialnego organizacji
wyborów do rad na obszarze województwa;
3. powoÅ‚ywanie terytorialnych komisji wyborczych oraz rozwiÄ…zywanie terytorialnych i
obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadaÅ„;
4. rozpatrywanie skarg na dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ terytorialnych komisji wyborczych;
5. kontrolowanie, w zakresie ustalonym przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ…,
prawidÅ‚owoÅ›ci sporzÄ…dzania spisów wyborców;
6. podawanie do publicznej wiadomoÅ›ci informacji o skÅ‚adach terytorialnych komisji
wyborczych powoÅ‚anych na obszarze województwa;
7. udzielanie, w miarÄ™ potrzeby, terytorialnym i obwodowym komisjom wyborczym
wyjaÅ›nieÅ„;
8. ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad przeprowadzonych na obszarze województwa i
ogÅ‚aszanie ich w trybie okreÅ›lonym w niniejszej ustawie;
9. przedkÅ‚adanie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze województwa, wraz z ich
wynikami, PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej;
10. - skreÅ›lony
11. wykonywanie innych czynnoÅ›ci przewidzianych w ustawach lub zleconych przez
PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ….
2. Komisarz wyborczy uchyla uchwaÅ‚y terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych podjÄ™te
z naruszeniem prawa lub niezgodne z wytycznymi PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej i przekazuje sprawÄ™
wÅ‚aÅ›ciwej komisji do ponownego rozpatrzenia.
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3. Komisarz wyborczy moÅźe na czas przeprowadzenia wyborów utworzyÄ‡ swojÄ… inspekcjÄ™ i
okreÅ›liÄ‡ jej zadania. Przepisy dotyczÄ…ce osób powoÅ‚anych do inspekcji PaÅ„stwowej Komisji
Wyborczej, o których mowa w art. 11 ust. 5, majÄ… zastosowanie do inspekcji powoÅ‚anej przez
komisarza wyborczego.
4. Komisarz wyborczy wydaje postanowienia w zakresie swoich ustawowych uprawnieÅ„.
ust 5 i 6 w art. 12 skreÅ›lone
Art. 13.
Do zadaÅ„ terytorialnej komisji wyborczej naleÅźy:
1. rejestrowanie kandydatów na radnych;
2. zarzÄ…dzanie druku obwieszczeÅ„ wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomoÅ›ci w trybie
okreÅ›lonym w ustawie;
3. zarzÄ…dzanie druku kart do gÅ‚osowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym;
4. rozpatrywanie skarg na dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ obwodowych komisji wyborczych;
5. ustalenie wyników gÅ‚osowania i wyników wyborów do rady i ogÅ‚oszenie ich w trybie
okreÅ›lonym niniejszÄ… ustawÄ…;
6. przesÅ‚anie wyników gÅ‚osowania i wyników wyborów komisarzowi wyborczemu;
7. wykonywanie innych czynnoÅ›ci okreÅ›lonych w ustawie lub zleconych przez komisarza
wyborczego.
Art. 14.
Do zadaÅ„ obwodowej komisji wyborczej naleÅźy:
1. przeprowadzenie gÅ‚osowania w obwodzie;
2. czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie
gÅ‚osowania;
3. ustalenie wyników gÅ‚osowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomoÅ›ci;
4. przesÅ‚anie wyników gÅ‚osowania do wÅ‚aÅ›ciwej terytorialnej komisji wyborczej.
Art. 15.
1. Komisarz wyborczy jest peÅ‚nomocnikiem PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej wyznaczonym na
obszar stanowiÄ…cy czÄ™Å›Ä‡ jednego województwa.
1a. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza okreÅ›la wÅ‚aÅ›ciwoÅ›Ä‡ terytorialnÄ… komisarzy
wyborczych oraz wÅ‚aÅ›ciwoÅ›Ä‡ rzeczowÄ… w zakresie wykonywania czynnoÅ›ci o charakterze
ogólnowojewódzkim, z uwzglÄ™dnieniem zadaÅ„ zwiÄ…zanych z wyborami do sejmiku województwa
oraz zadaÅ„, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 i 9.
2. Komisarzy wyborczych powoÅ‚uje w kaÅźdym województwie w liczbie od 2 do 6 spoÅ›ród
sÄ™dziów, na okres 5 lat, PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra wÅ‚aÅ›ciwego do spraw
sprawiedliwoÅ›ci. Ta sama osoba moÅźe byÄ‡ ponownie powoÅ‚ana na stanowisko komisarza tylko raz.
2a. Komisarzem wyborczym moÅźe byÄ‡ takÅźe sÄ™dzia w stanie spoczynku, nie dÅ‚uÅźej jednak
niÅź do ukoÅ„czenia 70 lat.
3. Komisarz wyborczy peÅ‚ni swojÄ… funkcjÄ™ niezaleÅźnie od sprawowania urzÄ™du sÄ™dziego
wÅ‚aÅ›ciwego sÄ…du.
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4. Funkcja komisarza wyborczego wygasa wskutek Å›mierci, ustania stosunku sÅ‚uÅźbowego
sÄ™dziego, ukoÅ„czenia 70 lat przez komisarza bÄ™dÄ…cego sÄ™dziÄ… w stanie spoczynku lub
odwoÅ‚ania. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza odwoÅ‚uje komisarza wyborczego przed upÅ‚ywem
okresu, na jaki zostaÅ‚ powoÅ‚any, z powodu zrzeczenia siÄ™ funkcji lub na wniosek prezesa
wÅ‚aÅ›ciwego sÄ…du albo na wniosek ministra wÅ‚aÅ›ciwego do spraw sprawiedliwoÅ›ci.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, powoÅ‚anie komisarza wyborczego nastÄ™puje w trybie i
na zasadach przewidzianych w ust. 2.
6. W razie czasowej niemoÅźnoÅ›ci peÅ‚nienia funkcji przez komisarza wyborczego PaÅ„stwowa
Komisja Wyborcza moÅźe powierzyÄ‡ peÅ‚nienie tej funkcji na ten okres innemu komisarzowi
wyborczemu lub innej osobie zapewniajÄ…cej rzetelne wykonanie czynnoÅ›ci wyborczych.
art. 16 skreÅ›lony
Art. 17.
1. Terytorialne komisje wyborcze powoÅ‚uje, najpóÅºniej w 45 dniu przed dniem wyborów,
komisarz wyborczy spoÅ›ród wyborców zgÅ‚oszonych przez peÅ‚nomocników, o których mowa w art.
101 ust. 2, z zastrzeÅźeniem ust. 3.
2. W skÅ‚ad komisji wchodzi od 7 do 9 osób.
3. W skÅ‚ad komisji wyborczej wojewódzkiej, powiatowej oraz komisji wyborczej w mieÅ›cie na
prawach powiatu wchodzi z urzÄ™du, jako przewodniczÄ…cy, sÄ™dzia wskazany przez prezesa sÄ…du
okrÄ™gowego.
4. Pierwsze posiedzenie wojewódzkiej komisji wyborczej organizuje komisarz wyborczy.
5. Pierwsze posiedzenia powiatowych i gminnych komisji wyborczych organizuje, z upowaÅźnienia
komisarza wyborczego, odpowiednio starosta i wójt (burmistrz, prezydent miasta).
6. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera, z zastrzeÅźeniem ust. 3, ze swojego skÅ‚adu
przewodniczÄ…cego i jego zastÄ™pcÄ™.
7. SkÅ‚ad komisji podaje siÄ™ niezwÅ‚ocznie do publicznej wiadomoÅ›ci w sposób zwyczajowo
przyjÄ™ty.
8. Zmiany i uzupeÅ‚nienia w skÅ‚adzie komisji nastÄ™pujÄ… w trybie przepisów o jej
powoÅ‚aniu.
Art. 18.
1. ObwodowÄ… komisjÄ™ wyborczÄ… powoÅ‚uje, najpóÅºniej w 21 dniu przed dniem wyborów,
gminna komisja wyborcza spoÅ›ród wyborców zgÅ‚oszonych przez peÅ‚nomocników, o których mowa
w art. 101 ust. 2, z zastrzeÅźeniem ust. 2.
2. W skÅ‚ad komisji wchodzi od 7 do 9 osób, z zastrzeÅźeniem ust. 2a i 2b, w tym z urzÄ™du, jako
czÅ‚onek, osoba wskazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spoÅ›ród pracowników
samorzÄ…dowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
2a.
W obwodach odrÄ™bnych, o których mowa w art. 30 ust. 2b, w skÅ‚ad komisji wchodzi od
5 do 7 osób.
2b.
W wyborach uzupeÅ‚niajÄ…cych, wyborach przedterminowych i w wyborach do nowych rad
w skÅ‚ad komisji wchodzi od 5 do 7 osób.
3. Pierwsze posiedzenie komisji organizuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
4. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego skÅ‚adu przewodniczÄ…cego i jego
zastÄ™pcÄ™.
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4a.
Funkcji przewodniczÄ…cego i zastÄ™pcy przewodniczÄ…cego komisji nie moÅźe peÅ‚niÄ‡
osoba wskazana do skÅ‚adu komisji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
5. SkÅ‚ad komisji podaje siÄ™ niezwÅ‚ocznie do publicznej wiadomoÅ›ci w sposób zwyczajowo
przyjÄ™ty.
6. Zmiany i uzupeÅ‚nienia w skÅ‚adzie komisji nastÄ™pujÄ… w trybie przepisów o jej
powoÅ‚aniu.
Art. 19.
1. W skÅ‚ad komisji wyborczych, o których mowa w art. 10 ust. 2, mogÄ… wchodziÄ‡ tylko
wyborcy stale zamieszkali na obszarze dziaÅ‚ania danej rady. MoÅźna byÄ‡ czÅ‚onkiem tylko jednej
komisji wyborczej.
2. W skÅ‚ad kaÅźdej z komisji wyborczych wchodzi po jednym przedstawicielu zgÅ‚oszonym w
imieniu kaÅźdego komitetu wyborczego przez peÅ‚nomocnika, o którym mowa w art. 101 ust. 2, z
zastrzeÅźeniem ust. 3 i 4.
3. W przypadku zgÅ‚oszenia przez peÅ‚nomocników do skÅ‚adu terytorialnej lub obwodowej
komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczajÄ…cej dopuszczalny skÅ‚ad komisji, o skÅ‚adzie
komisji decyduje publiczne losowanie przeprowadzone przez organ wÅ‚aÅ›ciwy do jej powoÅ‚ania.
4. JeÅźeli liczba kandydatów zgÅ‚oszonych w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest mniejsza od
dopuszczalnego minimalnego skÅ‚adu liczbowego komisji, uzupeÅ‚nienia jej skÅ‚adu dokonuje organ
wÅ‚aÅ›ciwy do powoÅ‚ania komisji ze zgÅ‚oszonych, przez peÅ‚nomocników, kandydatów w ciÄ…gu
3 dni po upÅ‚ywie terminu okreÅ›lonego odpowiednio w art. 17 ust. 1 i w art. 18 ust. 1.
5. Sposób zgÅ‚aszania kandydatów, wzór zgÅ‚oszenia oraz zasady powoÅ‚ywania komisji
wyborczych, w tym tryb przeprowadzenia losowania, okreÅ›la PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza.
6. Osoby wchodzÄ…ce w skÅ‚ad komisji wyborczych tracÄ… czÅ‚onkostwo w komisji z dniem
podpisania zgody na kandydowanie na radnego. Z tym dniem tracÄ… równieÅź czÅ‚onkostwo w
komisjach osoby bÄ™dÄ…ce w stosunku do osób, które wyraziÅ‚y zgodÄ™ na kandydowanie:
zstÄ™pnymi, wstÄ™pnymi, maÅ‚Åźonkami, rodzeÅ„stwem, maÅ‚Åźonkami zstÄ™pnych lub
przysposobionych.
7. CzÅ‚onkowie komisji nie mogÄ… peÅ‚niÄ‡ funkcji peÅ‚nomocników komitetów wyborczych ani
teÅź mÄ™Åźów zaufania, o których mowa w art. 111 ust. 1.
8. CzÅ‚onkowie komisji nie mogÄ… prowadziÄ‡ agitacji na rzecz kandydatów na radnych.
Art. 20.
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 terytorialnych 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 nie przysÅ‚ugujÄ… zryczaÅ‚towane diety, o
których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. CzÅ‚onkom komisji wyborczych 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, z zastrzeÅźeniem ust. 4.
4. PrzewodniczÄ…cy wojewódzkich i powiatowych komisji wyborczych oraz miejskich komisji
wyborczych w miastach na prawach powiatu wykonujÄ… swoje zadania na zasadach takich jak sÄ™dzia
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sÄ…du powszechnego delegowany do pracy w innym sÄ…dzie.
5. Komisarzom wyborczym przysÅ‚uguje wynagrodzenie miesiÄ™czne w wysokoÅ›ci
wynagrodzenia czÅ‚onka PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej, okreÅ›lonego odrÄ™bnymi przepisami.
6. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje siÄ™ odpowiednio do komisarzy wyborczych.
7. Minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw administracji, 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, zwrot kosztów podróÅźy i noclegów, o których mowa w
ust. 1, oraz warunki obniÅźania wysokoÅ›ci diet czÅ‚onków terytorialnych komisji wyborczych w
przypadku nieuczestniczenia w wykonywaniu czÄ™Å›ci zadaÅ„ komisji, a takÅźe tryb udzielania dni
wolnych od pracy, o których mowa w 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. 11 ust. 5 oraz art. 12 ust. 3.
Art. 21.
1. Osoby wchodzÄ…ce w skÅ‚ad komisji wyborczych, o których mowa w art. 10 ust. 2, korzystajÄ…
z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponoszÄ… odpowiedzialnoÅ›Ä‡ jak
funkcjonariusze publiczni.
2. Osobom wchodzÄ…cym w skÅ‚ad 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.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siÄ™ odpowiednio do komisarzy wyborczych.
Art. 22.
1. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza ustala w regulaminie sposób wykonania swoich zadaÅ„
wynikajÄ…cych z niniejszej ustawy oraz okreÅ›la tryb pracy komisarzy wyborczych, w tym sposób
sprawowania przez nich nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego.
2. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza ustala regulaminy terytorialnych i obwodowych komisji
wyborczych, okreÅ›lajÄ…c w nich w szczególnoÅ›ci tryb pracy komisji oraz sposób wykonania zadaÅ„.
3. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza moÅźe okreÅ›liÄ‡ warunki oraz sposób wykorzystania techniki
elektronicznej przy ustalaniu wyników gÅ‚osowania i wyników wyborów przez terytorialne komisje
wyborcze i komisarzy wyborczych.
Art. 23.
1. ObsÅ‚ugÄ™ PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych zapewnia Krajowe Biuro
Wyborcze, utworzone na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2. ObsÅ‚ugÄ™ administracyjnÄ… wÅ‚aÅ›ciwej terytorialnej komisji wyborczej oraz wykonanie
zadaÅ„ wyborczych odpowiednio na obszarze województwa, powiatu i gminy zapewnia marszaÅ‚ek
województwa, starosta i wójt (burmistrz, prezydent miasta), jako zadanie zlecone. W tym celu
marszaÅ‚ek województwa, starosta i wójt (burmistrz, prezydent miasta) moÅźe ustanowiÄ‡
peÅ‚nomocnika do spraw wyborów - urzÄ™dnika wyborczego. Zasady wspóÅ‚dziaÅ‚ania urzÄ™dnika
wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym okreÅ›la porozumienie zawarte odpowiednio pomiÄ™dzy
marszaÅ‚kiem, starostÄ… i wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a Kierownikiem Krajowego
Biura Wyborczego lub upowaÅźnionÄ… przez niego osobÄ….
3. ObsÅ‚ugÄ™ administracyjnÄ… i warunki techniczno-materialne pracy obwodowych komisji
wyborczych zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta), jako zadanie zlecone gminie.
Art. 24.
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1. Jednostki organizacyjne sprawujÄ…ce trwaÅ‚y zarzÄ…d nieruchomoÅ›ci paÅ„stwowych i
komunalnych sÄ… obowiÄ…zane udostÄ™pniÄ‡ pomieszczenia wskazane przez marszaÅ‚ka
województwa, starostÄ™ i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z przeznaczeniem na siedziby
odpowiednio terytorialnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych (lokale wyborcze).
2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, sÄ… udostÄ™pniane bezpÅ‚atnie.
3. Siedziby komisji wyborczych moÅźna równieÅź umieszczaÄ‡ w pomieszczeniach innych
podmiotów niÅź wymienione w ust. 1, po uprzednim porozumieniu z zarzÄ…dzajÄ…cymi tymi
pomieszczeniami.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje siÄ™ odpowiednio do pomieszczeÅ„ niezbÄ™dnych dla wykonywania
przez komisarza wyborczego zadaÅ„ zwiÄ…zanych z wyborami.
RozdziaÅ‚ 4
ZARZÄ„DZANIE WYBORÓW
Art. 25.
1. Wybory do rad zarzÄ…dza siÄ™ nie póÅºniej niÅź na 30 dni przed upÅ‚ywem kadencji rad.
DatÄ™ wyborów wyznacza siÄ™ na dzieÅ„ wolny od pracy, przypadajÄ…cy w ciÄ…gu 60 dni po
upÅ‚ywie kadencji rad.
2. Prezes Rady Ministrów, po zasiÄ™gniÄ™ciu opinii PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej, wyznacza, w
drodze rozporzÄ…dzenia, datÄ™ wyborów zgodnie z ust. 1 oraz okreÅ›la dni, w których upÅ‚ywajÄ…
terminy wykonania czynnoÅ›ci wyborczych przewidzianych w ustawie (kalendarz wyborczy).
3. RozporzÄ…dzenie, o którym mowa w ust. 2, podaje siÄ™ niezwÅ‚ocznie do publicznej
wiadomoÅ›ci i ogÅ‚asza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej najpóÅºniej w 60 dniu przed
dniem wyborów.
Art. 26.
1. W razie koniecznoÅ›ci przeprowadzenia wyborów danej rady przed upÅ‚ywem kadencji z
przyczyn okreÅ›lonych w ustawach, wybory zarzÄ…dza siÄ™ i przeprowadza w ciÄ…gu 90 dni od
wystÄ…pienia tej przyczyny. Przepisy art. 25 stosuje siÄ™ odpowiednio, z tym Åźe w kalendarzu
wyborczym terminy wykonania czynnoÅ›ci wyborczych mogÄ… byÄ‡ krótsze od przewidzianych w
ustawie.
2. RozporzÄ…dzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyborów, o których mowa w ust. 1,
wojewoda podaje niezwÅ‚ocznie do publicznej wiadomoÅ›ci, w formie obwieszczenia, na obszarze
dziaÅ‚ania rady, do której wybory majÄ… byÄ‡ przeprowadzone.
RozdziaÅ‚ 5
USTALENIE LICZBY RADNYCH
Art. 27.
1. LiczbÄ™ radnych wybieranych do rad ustala, odrÄ™bnie dla kaÅźdej rady, wojewoda, po
porozumieniu z komisarzem wyborczym, odpowiednio do zasad okreÅ›lonych w niniejszej ustawie oraz
ustawach odrÄ™bnych.
2. Ustalenie liczby radnych dla kaÅźdej rady nastÄ™puje na podstawie liczby mieszkaÅ„ców
zamieszkaÅ‚ych na obszarze dziaÅ‚ania danej rady, wedÅ‚ug stanu ewidencji ludnoÅ›ci na koniec
roku poprzedzajÄ…cego rok, w którym wybory majÄ… byÄ‡ przeprowadzone.
Art. 28.
ZarzÄ…dzenie wojewody ustalajÄ…ce liczbÄ™ radnych wybieranych do rad ogÅ‚asza siÄ™ w
wojewódzkim dzienniku urzÄ™dowym i podaje do publicznej wiadomoÅ›ci, w formie obwieszczenia, w
kaÅźdej gminie najpóÅºniej na 4 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem kadencji. Po jednym egzemplarzu
zarzÄ…dzenia przekazuje siÄ™ niezwÅ‚ocznie kaÅźdej wÅ‚aÅ›ciwej radzie i komisarzowi wyborczemu
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oraz przesyÅ‚a do PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej.
Art. 29.
1. W przypadku, o którym mowa w art. 26, wojewoda, po porozumieniu z komisarzem wyborczym,
ustala liczbÄ™ radnych wybieranych do danej rady na podstawie liczby mieszkaÅ„ców wedÅ‚ug stanu w
ewidencji ludnoÅ›ci na koniec miesiÄ…ca poprzedzajÄ…cego zarzÄ…dzenie o wyborach.
2. LiczbÄ™ radnych wybieranych do danej rady podaje siÄ™ w rozporzÄ…dzeniu, o którym mowa w
art. 26 ust. 2.
ust. 3 w art. 29 skreÅ›lony
RozdziaÅ‚ 6
OBWODY GÅ•OSOWANIA
Art. 30.
1. GÅ‚osowanie w wyborach do rad przeprowadza siÄ™ w staÅ‚ych i odrÄ™bnych obwodach
gÅ‚osowania utworzonych na obszarze gminy.
2. PodziaÅ‚u gminy na staÅ‚e obwody gÅ‚osowania dokonuje rada gminy na wniosek wójta
(burmistrza, prezydenta miasta).
2a.
StaÅ‚y obwód gÅ‚osowania powinien obejmowaÄ‡ od 500 do 3 000 mieszkaÅ„ców. W
przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód moÅźe obejmowaÄ‡ mniejszÄ… liczbÄ™
mieszkaÅ„ców.,
2b.
Rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) tworzy odrÄ™bny obwód
gÅ‚osowania w szpitalu, zakÅ‚adzie pomocy spoÅ‚ecznej, zakÅ‚adzie karnym i areszcie Å›ledczym,
jeÅźeli w dniu wyborów bÄ™dzie w nim przebywaÄ‡ co najmniej 15 wyborców objÄ™tych rejestrem
wyborców w gminie, na terenie której poÅ‚oÅźona jest wymieniona jednostka. Nieutworzenie takiego
obwodu jest moÅźliwe wyÅ‚Ä…cznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika tej jednostki.
2c.
JeÅźeli w dniu wyborów w jednostce, o której mowa w ust. 2b, bÄ™dzie przebywaÄ‡ mniej
niÅź 15 wyborców objÄ™tych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której poÅ‚oÅźona jest
jednostka, moÅźna w niej utworzyÄ‡ odrÄ™bny obwód gÅ‚osowania po zasiÄ™gniÄ™ciu opinii jej
kierownika.
2d.
Utworzenie odrÄ™bnych obwodów nastÄ™puje najpóÅºniej w 35 dniu przed dniem wyborów.
3. UchwaÅ‚Ä™ rady gminy o utworzeniu obwodów gÅ‚osowania ogÅ‚asza siÄ™ w wojewódzkim
dzienniku urzÄ™dowym oraz podaje do publicznej wiadomoÅ›ci w sposób zwyczajowo przyjÄ™ty. Po
jednym egzemplarzu uchwaÅ‚y przekazuje siÄ™ niezwÅ‚ocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.
4. Na ustalenia rady gminy, o których mowa w ust. 2 i 2b, wyborcom w liczbie co najmniej 15
przysÅ‚uguje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania ich
do publicznej wiadomoÅ›ci. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawÄ™ w ciÄ…gu 5 dni i wydaje
postanowienie; na postanowienie nie przysÅ‚uguje Å›rodek zaskarÅźenia.
Art. 31.
1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedkÅ‚ada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w
podziale na staÅ‚e obwody gÅ‚osowania, jeÅźeli koniecznoÅ›Ä‡ taka wynika ze zmian granic gminy,
zmiany liczby mieszkaÅ„ców w gminie lub w obwodzie gÅ‚osowania, zmiany liczby radnych w radzie
gminy lub zmian w podziale gminy na okrÄ™gi wyborcze.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, przedkÅ‚ada siÄ™ nie póÅºniej niÅź na 3 miesiÄ…ce przed
upÅ‚ywem kadencji rady gminy. Rada gminy dokonuje zmian w podziale na staÅ‚e obwody
gÅ‚osowania najpóÅºniej w ciÄ…gu miesiÄ…ca od przedÅ‚oÅźenia wniosku.
3. Do zmian w podziale na staÅ‚e obwody gÅ‚osowania przepisy art. 30 ust. 3 i 4 stosuje siÄ™
odpowiednio.
Art. 32.
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InformacjÄ™ o numerach i granicach obwodów gÅ‚osowania oraz wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów podaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), w
formie obwieszczenia, do wiadomoÅ›ci wyborców najpóÅºniej w 21 dniu przed dniem wyborów. Po
jednym egzemplarzu obwieszczenia przekazuje siÄ™ niezwÅ‚ocznie terytorialnej komisji wyborczej oraz
komisarzowi wyborczemu.
RozdziaÅ‚ 7
SPIS WYBORCÓW
Art. 33.
1. Osoby, którym przysÅ‚uguje prawo wybierania, wpisuje siÄ™ do spisu wyborców.
2. Wyborca moÅźe byÄ‡ wpisany tylko do jednego spisu.
Art. 34.
1. Spis wyborców sÅ‚uÅźy dla wyborów do rad, do których wybory zostaÅ‚y zarzÄ…dzone.
2. Spis sporzÄ…dza siÄ™ w urzÄ™dzie gminy, najpóÅºniej w 14 dniu przed dniem wyborów, na
podstawie staÅ‚ego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach okreÅ›lonych w
przepisach ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.
2a.
Spis dzieli siÄ™ na czÄ™Å›Ä‡ A i czÄ™Å›Ä‡ B.
2b.
CzÄ™Å›Ä‡ A spisu obejmuje obywateli polskich. W tej czÄ™Å›ci spisu wymienia siÄ™
nazwisko i imiona, imiÄ™ ojca, datÄ™ urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania
wyborcy.
2b.
CzÄ™Å›Ä‡ B spisu obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebÄ™dÄ…cych obywatelami
polskimi, którym przysÅ‚uguje prawo wybierania do rady gminy. W tej czÄ™Å›ci spisu 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.
3. Spis sporzÄ…dza siÄ™ w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla kaÅźdego obwodu gÅ‚osowania,
wedÅ‚ug miejsca zamieszkania wyborców.
4. - uchylony
Art. 35.
1. Spis wyborców jest udostÄ™pniany do wglÄ…du w urzÄ™dzie gminy.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjÄ™ty, o
sporzÄ…dzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostÄ™pniania.
Art. 36.
1. Na nieprawidÅ‚owoÅ›ci w spisie wyborców mogÄ… byÄ‡ wnoszone reklamacje.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) obowiÄ…zany jest rozpatrzyÄ‡ reklamacjÄ™ w terminie 3 dni
od daty jej wniesienia i wydaÄ‡ decyzjÄ™ w sprawie.
3. DecyzjÄ™, wraz z uzasadnieniem, dorÄ™cza siÄ™ niezwÅ‚ocznie wnoszÄ…cemu reklamacjÄ™, a
gdy dotyczy ona innych osób - równieÅź tym osobom.
Art. 37.
1. Na decyzjÄ™ nieuwzglÄ™dniajÄ…cÄ… reklamacji lub powodujÄ…cÄ… skreÅ›lenie ze spisu
wyborców wnoszÄ…cy reklamacjÄ™ bÄ…dÅº osoba skreÅ›lona ze spisu moÅźe wnieÅ›Ä‡, w terminie 3
dni od daty dorÄ™czenia decyzji, skargÄ™ za poÅ›rednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do
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wÅ‚aÅ›ciwego sÄ…du rejonowego. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przesyÅ‚a niezwÅ‚ocznie
sÄ…dowi skargÄ™ wraz z decyzjÄ… i aktami sprawy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) moÅźe teÅź
niezwÅ‚ocznie zmieniÄ‡ lub uchyliÄ‡ decyzjÄ™, jeÅźeli uzna skargÄ™ w caÅ‚oÅ›ci za sÅ‚usznÄ….
2. Prawo skargi do wÅ‚aÅ›ciwego sÄ…du rejonowego przysÅ‚uguje wyborcy równieÅź w
przypadku niewydania decyzji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na reklamacjÄ™, o której
mowa w art. 36, w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji.
3. SÄ…d rozpoznaje skargÄ™ w postÄ™powaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od daty jej
wniesienia. Odpis postanowienia sÄ…du dorÄ™cza siÄ™ osobie, która wniosÅ‚a skargÄ™, oraz wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta), którego decyzja zostaÅ‚a zaskarÅźona. Na postanowienie sÄ…du
nie przysÅ‚uguje Å›rodek zaskarÅźenia.
Art. 38.
Spis wyborców przekazuje siÄ™ w przeddzieÅ„ wyborów przewodniczÄ…cemu obwodowej komisji
wyborczej.
Art. 39.
Minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw administracji publicznej, na wniosek PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej,
okreÅ›li, w drodze rozporzÄ…dzenia, sposób sporzÄ…dzania spisów wyborców, w tym spisów wyborców
w szpitalach, zakÅ‚adach pomocy spoÅ‚ecznej, zakÅ‚adach karnych i aresztach Å›ledczych, w których
utworzono obwody gÅ‚osowania, ustalajÄ…c wzór spisu, metody jego aktualizacji oraz sposób
udostÄ™pniania spisu wyborców.
RozdziaÅ‚ 8
PRZEBIEG GÅ•OSOWANIA
Art. 40.
1. GÅ‚osowanie odbywa siÄ™ w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej "lokalem
wyborczym", miÄ™dzy godzinÄ… 6 a 20, bez przerwy.
2. W obwodach gÅ‚osowania, o których mowa w art. 30 ust. 2b, obwodowa komisja wyborcza, po
uzgodnieniu z terytorialnÄ… komisjÄ… wyborczÄ…, moÅźe ustaliÄ‡ inne godziny rozpoczÄ™cia i
zakoÅ„czenia gÅ‚osowania. O ustaleniach tych powiadamia siÄ™ wyborców oraz odpowiednio wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) i komisarza wyborczego.
3. O godzinie 20 przewodniczÄ…cy komisji zarzÄ…dza zakoÅ„czenie gÅ‚osowania. Od tej chwili
mogÄ… gÅ‚osowaÄ‡ tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed godzinÄ… 20.
Art. 41.
W lokalu wyborczym wydziela siÄ™ miejsca zapewniajÄ…ce tajnoÅ›Ä‡ gÅ‚osowania, w liczbie
umoÅźliwiajÄ…cej wyborcom swobodne korzystanie z nich.
Art. 42.
1. Przed rozpoczÄ™ciem gÅ‚osowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta,
po czym zamyka jÄ… i opieczÄ™towuje pieczÄ™ciÄ… komisji oraz ustala liczbÄ™ otrzymanych kart do
gÅ‚osowania.
2. Od chwili opieczÄ™towania aÅź do zakoÅ„czenia gÅ‚osowania urny otwieraÄ‡ nie wolno.
Art. 43.
1. Od chwili rozpoczÄ™cia gÅ‚osowania aÅź do jego zakoÅ„czenia w lokalu wyborczym powinno
byÄ‡ obecnych co najmniej 3 czÅ‚onków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczÄ…cy
komisji lub jego zastÄ™pca.
2. W lokalu wyborczym podczas wszystkich czynnoÅ›ci obwodowej komisji wyborczej mogÄ…
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przebywaÄ‡ mÄ™Åźowie zaufania, o których mowa w art. 111 ust. 1.
Art. 44.
1. Przed przystÄ…pieniem do gÅ‚osowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód
osobisty lub inny dokument umoÅźliwiajÄ…cy stwierdzenie jego toÅźsamoÅ›ci.
2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisjÄ™ dopisany do spisu i
dopuszczony do udziaÅ‚u w gÅ‚osowaniu, jeÅźeli udokumentuje, iÅź stale zamieszkuje na terenie
danego obwodu gÅ‚osowania, a urzÄ…d gminy potwierdzi, Åźe osoba ta jest wpisana do rejestru
wyborców w gminie.
Art. 45.
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany do spisu zgodnie z art. 44 ust. 2 otrzymuje od
komisji kartÄ™ do gÅ‚osowania wÅ‚aÅ›ciwÄ… dla przeprowadzanych wyborów.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty wÅ‚asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do gÅ‚osowania opatrzone jej wÅ‚asnÄ… pieczÄ™ciÄ….
4. Po otrzymaniu karty do gÅ‚osowania wyborca udaje siÄ™ do miejsca zapewniajÄ…cego
tajnoÅ›Ä‡ gÅ‚osowania, znajdujÄ…cego siÄ™ w lokalu wyborczym.
5. KartÄ™ do gÅ‚osowania wyborca wrzuca do urny.
Art. 46.
Wyborcy niepeÅ‚nosprawnemu, na jego proÅ›bÄ™, moÅźe pomagaÄ‡ przy gÅ‚osowaniu inna
osoba, z wyÅ‚Ä…czeniem czÅ‚onków komisji i mÄ™Åźów zaufania.
Art. 47.
1. GÅ‚osowania przerywaÄ‡ nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeÅ„ gÅ‚osowanie
byÅ‚o przejÅ›ciowo uniemoÅźliwione, obwodowa komisja wyborcza moÅźe zarzÄ…dziÄ‡ jego
przerwanie, przedÅ‚uÅźenie albo odroczenie do dnia nastÄ™pnego. UchwaÅ‚a w tej sprawie powinna
byÄ‡ natychmiast podana do publicznej wiadomoÅ›ci i przesÅ‚ana terytorialnej komisji wyborczej,
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz komisarzowi wyborczemu.
2. W razie przerwania lub odroczenia gÅ‚osowania komisja zapieczÄ™towuje wlot urny wyborczej i
oddaje urnÄ™ wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodniczÄ…cemu komisji. PieczÄ™Ä‡
komisji oddaje siÄ™ w takim przypadku na przechowanie zastÄ™pcy przewodniczÄ…cego lub innemu
czÅ‚onkowi komisji. W miarÄ™ moÅźliwoÅ›ci komisja ustala równieÅź liczbÄ™ kart niewykorzystanych,
umieszcza je w opieczÄ™towanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodniczÄ…cemu komisji. Przed
ponownym podjÄ™ciem gÅ‚osowania komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczÄ™cie na urnie i
pakiecie z kartami sÄ… nienaruszone.
Art. 48.
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal siÄ™ znajduje, jakakolwiek agitacja
wyborcza jest zabroniona.
2. W lokalu wyborczym umieszcza siÄ™ tylko urzÄ™dowe obwieszczenia wyborcze.
3. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza moÅźe postanowiÄ‡ o umieszczeniu w lokalu wyborczym oraz w
miejscu zapewniajÄ…cym tajnoÅ›Ä‡ gÅ‚osowania zwiÄ™zÅ‚ej informacji o sposobie gÅ‚osowania
wÅ‚aÅ›ciwym dla przeprowadzanych wyborów. InformacjÄ™ tÄ™ sporzÄ…dza, wedÅ‚ug wzoru
ustalonego przez PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ…, komisarz wyborczy i zapewnia umieszczenie jej
we wszystkich lokalach wyborczych.
Art. 49.
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Osobom uzbrojonym wstÄ™p do lokalu wyborczego jest zakazany.
Art. 50.
1. PrzewodniczÄ…cy obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porzÄ…dku i spokoju w
czasie gÅ‚osowania; w tym celu ma prawo ÅźÄ…daÄ‡ opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby
zakÅ‚ócajÄ…ce porzÄ…dek i spokój oraz naruszajÄ…ce przepis art. 48 ust. 1.
2. Na ÅźÄ…danie przewodniczÄ…cego komisji komendant wÅ‚aÅ›ciwego komisariatu policji
obowiÄ…zany jest zapewniÄ‡ koniecznÄ… pomoc. W takim przypadku przepis art. 49 nie ma
zastosowania.
RozdziaÅ‚ 9
USTALANIE WYNIKÓW GÅ•OSOWANIA W OBWODACH GÅ•OSOWANIA
Art. 51.
1. NiezwÅ‚ocznie po zakoÅ„czeniu gÅ‚osowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki
gÅ‚osowania w obwodzie do danej rady.
2. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza moÅźe okreÅ›liÄ‡ warunki oraz sposób korzystania przez
obwodowe komisje wyborcze z techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników gÅ‚osowania w obwodzie.
Art. 52.
1. Komisja 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.
3. 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.
4. 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. 3.
5. JeÅźeli liczba kart do gÅ‚osowania wyjÄ™tych z urny jest mniejsza lub wiÄ™ksza od liczby
wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczalnÄ… przyczynÄ™ tej niezgodnoÅ›ci.
Art. 53.
1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie waÅźnych kart do gÅ‚osowania, liczbÄ™
gÅ‚osów niewaÅźnych oraz liczbÄ™ gÅ‚osów waÅźnie oddanych na kaÅźdÄ… z list kandydatów i
gÅ‚osów waÅźnie oddanych na poszczególnych kandydatów kaÅźdej z list.
2. Warunki waÅźnoÅ›ci gÅ‚osu okreÅ›lajÄ… przepisy szczególne niniejszej ustawy.
3. Komisja sporzÄ…dza w trzech egzemplarzach protokóÅ‚ gÅ‚osowania w obwodzie.
Art. 54.
1. W protokole gÅ‚osowania w obwodzie wymienia siÄ™ liczby:
1. osób uprawnionych do gÅ‚osowania;
2. wyborców, którym wydano karty do gÅ‚osowania;
3. oddanych kart do gÅ‚osowania;
4. kart niewaÅźnych;
http://www.wos.org.pl

Kreator PDF

Utworzono 27 May, 2015, 14:24

5. kart waÅźnych;
6. gÅ‚osów niewaÅźnych, z podaniem przyczyny ich niewaÅźnoÅ›ci;
7. gÅ‚osów waÅźnie oddanych na kaÅźdÄ… z list kandydatów;
8. gÅ‚osów waÅźnie oddanych na poszczególnych kandydatów kaÅźdej z list.
2. W protokole wymienia siÄ™ ponadto liczbÄ™ otrzymanych i niewykorzystanych kart do
gÅ‚osowania.
3. W protokole podaje siÄ™ czas rozpoczÄ™cia i zakoÅ„czenia gÅ‚osowania oraz omawia
zarzÄ…dzenia i wydane 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.
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.
Art. 55.
NiezwÅ‚ocznie po sporzÄ…dzeniu protokoÅ‚u obwodowa komisja wyborcza podaje do publicznej
wiadomoÅ›ci wyniki gÅ‚osowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu Å‚atwo
dostÄ™pnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protokoÅ‚u gÅ‚osowania w obwodzie.
Art. 56.
1. PrzewodniczÄ…cy obwodowej komisji wyborczej niezwÅ‚ocznie przekazuje do wÅ‚aÅ›ciwej
terytorialnej 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. 54 ust. 5 i 6.
2. Tryb przekazywania i przyjmowania protokoÅ‚ów, o których mowa w ust. 1, okreÅ›la
PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza.
3. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza moÅźe okreÅ›liÄ‡ zasady i tryb wczeÅ›niejszego
przekazywania danych z protokoÅ‚u za poÅ›rednictwem sieci telekomunikacyjnej uÅźytku publicznego
lub systemu elektronicznego przesyÅ‚ania danych.
Art. 57.
Po wykonaniu czynnoÅ›ci wymienionych w art. 56 ust. 1 przewodniczÄ…cy obwodowej komisji
wyborczej niezwÅ‚ocznie przekazuje w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) dokumenty
z gÅ‚osowania oraz pieczÄ™Ä‡.
RozdziaÅ‚ 10
PROTESTY WYBORCZE. WAÅ»NOÅšÄ† WYBORÓW
Art. 58.
1. W ciÄ…gu 14 dni od dnia wyborów moÅźe byÄ‡ wniesiony protest przeciwko waÅźnoÅ›ci
wyborów do danej rady lub przeciwko waÅźnoÅ›ci wyboru radnego z powodu:
1. dopuszczenia siÄ™ przestÄ™pstwa przeciwko wyborom, okreÅ›lonego w rozdziale XXXI
Kodeksu karnego, lub
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2. naruszenia przepisów niniejszej ustawy dotyczÄ…cych gÅ‚osowania, ustalenia wyników
gÅ‚osowania lub wyników wyborów.
2. JeÅźeli podstawÄ™ protestu stanowi zarzut popeÅ‚nienia przestÄ™pstwa przeciwko wyborom do
danej rady lub naruszenia przez organy wyborcze przepisów ustawy dotyczÄ…cych ustalenia wyników
gÅ‚osowania lub wyników wyborów, moÅźe go wnieÅ›Ä‡ kaÅźdy wyborca zamieszkaÅ‚y na obszarze
dziaÅ‚ania tej rady.
3. Protest przeciwko waÅźnoÅ›ci wyboru radnego w okrÄ™gu wyborczym 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.
4. Prawo wniesienia protestu przysÅ‚uguje równieÅź peÅ‚nomocnikowi, o którym mowa w art. 101
ust. 2.
5. W razie wniesienia protestu, do czasu rozstrzygniÄ™cia sprawy w sposób okreÅ›lony w art. 61,
do osób wybranych stosuje siÄ™ przepisy o obowiÄ…zkach i prawach radnych.
Art. 59.
1. Protest wnosi siÄ™ na piÅ›mie do wÅ‚aÅ›ciwego sÄ…du okrÄ™gowego.
2. WnoszÄ…cy protest powinien sformuÅ‚owaÄ‡ w nim zarzuty oraz przedstawiÄ‡ lub wskazaÄ‡
dowody, na których opiera swoje zarzuty.
Art. 60.
1. SÄ…d okrÄ™gowy rozpoznaje protesty w postÄ™powaniu nieprocesowym, w ciÄ…gu 30 dni po
upÅ‚ywie terminu do wnoszenia protestów, w skÅ‚adzie 3 sÄ™dziów, z udziaÅ‚em zainteresowanych,
komisarza wyborczego i przewodniczÄ…cych wÅ‚aÅ›ciwych komisji wyborczych, stosujÄ…c odpowiednio
przepisy Kodeksu postÄ™powania cywilnego.
2. SÄ…d okrÄ™gowy pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobÄ™ do tego
nieuprawnionÄ… w myÅ›l art. 58 ust. 2-4 lub niespeÅ‚niajÄ…cy warunków okreÅ›lonych w art. 58 ust.
1 i art. 59 ust. 2.
3. SÄ…d okrÄ™gowy pozostawia bez dalszego biegu równieÅź protest dotyczÄ…cy sprawy, co do
której w niniejszej ustawie przewiduje siÄ™ moÅźliwoÅ›Ä‡ wniesienia skargi lub odwoÅ‚ania do sÄ…du
lub wÅ‚aÅ›ciwego organu wyborczego przed dniem gÅ‚osowania.
Art. 61.
1. SÄ…d okrÄ™gowy rozpoznajÄ…c protesty rozstrzyga o waÅźnoÅ›ci wyborów oraz o waÅźnoÅ›ci
wyboru radnego.
1a.
SÄ…d okrÄ™gowy orzeka o niewaÅźnoÅ›ci wyborów lub o niewaÅźnoÅ›ci wyboru radnego,
jeÅźeli okolicznoÅ›ci stanowiÄ…ce podstawÄ™ protestu miaÅ‚y wpÅ‚yw na wyniki wyborów.
2. SÄ…d okrÄ™gowy, orzekajÄ…c o niewaÅźnoÅ›ci wyborów lub o niewaÅźnoÅ›ci wyboru radnego,
stwierdza wygaÅ›niÄ™cie mandatów oraz postanawia o przeprowadzeniu wyborów ponownych,
wskazujÄ…c czynnoÅ›Ä‡, od której naleÅźy ponowiÄ‡ postÄ™powanie wyborcze.
3. Na orzeczenia sÄ…du okrÄ™gowego, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz art. 60, zainteresowanym,
komisarzowi wyborczemu i przewodniczÄ…cemu wÅ‚aÅ›ciwej komisji wyborczej przysÅ‚uguje, w
ciÄ…gu 7 dni od daty dorÄ™czenia, zaÅźalenie do wÅ‚aÅ›ciwego sÄ…du apelacyjnego. SÄ…d
apelacyjny rozpoznaje sprawÄ™ w ciÄ…gu 30 dni; na postanowienie sÄ…du nie przysÅ‚uguje Å›rodek
zaskarÅźenia.
4. O zakoÅ„czeniu postÄ™powania w sprawie protestów przeciwko waÅźnoÅ›ci wyborów do danej
rady lub waÅźnoÅ›ci wyboru radnego tej rady i o treÅ›ci ostatecznych orzeczeÅ„ wÅ‚aÅ›ciwy sÄ…d
zawiadamia niezwÅ‚ocznie zainteresowanych, wojewodÄ™, komisarza wyborczego i przewodniczÄ…cego
wÅ‚aÅ›ciwej komisji wyborczej.
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Art. 62.
1. Przeprowadzenie wyborów ponownych zarzÄ…dza wojewoda w ciÄ…gu 7 dni od dnia
zakoÅ„czenia postÄ™powania sÄ…dowego, o którym mowa w art. 61 ust. 4.
2. Przepisy art. 26 stosuje siÄ™ odpowiednio, z tym Åźe w zarzÄ…dzeniu wojewody o wyborach
wymienia siÄ™ ponadto osoby, które utraciÅ‚y mandaty, ze wskazaniem oznaczenia listy kandydatów.
3. WygaÅ›niÄ™cie mandatów radnych, o którym mowa w art. 61 ust. 2, nastÄ™puje z dniem
podania zarzÄ…dzenia wojewody do publicznej wiadomoÅ›ci.
Art. 63.
1. W razie orzeczenia o niewaÅźnoÅ›ci wyborów lub wyboru radnego, wybory ponowne
przeprowadza siÄ™ przy odpowiednim zastosowaniu przepisów niniejszej ustawy.
1a.
Wybory ponowne przeprowadzajÄ… te same komisje wyborcze na podstawie tych samych
spisów wyborców.
2. JeÅźeli podstawÄ… orzeczenia o niewaÅźnoÅ›ci wyborów lub wyboru radnego byÅ‚o naruszenie
przez komisje wyborcze przepisów niniejszej ustawy dotyczÄ…cych gÅ‚osowania, ustalenia wyników
gÅ‚osowania lub wyników wyborów albo nieprawidÅ‚owoÅ›ci w spisach wyborców, wówczas
odpowiednio powoÅ‚uje siÄ™ nowe komisje lub sporzÄ…dza nowe spisy.
3. Wyborów ponownych nie przeprowadza siÄ™, jeÅźeli ich data przypadaÅ‚aby w okresie 6
miesiÄ™cy przed zakoÅ„czeniem kadencji rady.
Art. 64.
Wyniki wyborów ponownych podaje siÄ™ w sposób okreÅ›lony w niniejszej ustawie.
RozdziaÅ‚ 10a
KOMITETY WYBORCZE
Art. 64a.
Komitety wyborcze mogÄ… byÄ‡ tworzone przez:
1. partie polityczne i koalicje partii politycznych;
2. stowarzyszenia i organizacje spoÅ‚eczne, zwane dalej "organizacjami";
3. wyborców.
Art. 64b.
Komitety wyborcze w imieniu partii politycznych, organizacji i wyborców wykonujÄ… czynnoÅ›ci
wyborcze, a w szczególnoÅ›ci zgÅ‚aszajÄ… kandydatów na radnych oraz prowadzÄ…, na zasadzie
wyÅ‚Ä…cznoÅ›ci, kampaniÄ™ wyborczÄ… na ich rzecz.
Art. 64c.
1. FunkcjÄ™ komitetu wyborczego partii politycznej peÅ‚ni organ upowaÅźniony do jej
reprezentowania na zewnÄ…trz.
2. Organ partii politycznej, o którym mowa w ust. 1, powoÅ‚uje:
1. peÅ‚nomocnika wyborczego komitetu wyborczego partii politycznej uprawnionego do
wystÄ™powania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, z zastrzeÅźeniem art. 82a;
2. peÅ‚nomocnika finansowego, o którym mowa w art. 82a.
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3. Organ partii politycznej, o którym mowa w ust. 1, obowiÄ…zany jest zawiadomiÄ‡
PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ… o utworzeniu komitetu oraz o zamiarze samodzielnego
zgÅ‚aszania kandydatów na radnych.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, moÅźe byÄ‡ dokonane w terminie od dnia
ogÅ‚oszenia rozporzÄ…dzenia o zarzÄ…dzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów.
5. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, podaje siÄ™:
1. nazwÄ™ komitetu wyborczego oraz skrót jego nazwy, a takÅźe adres siedziby komitetu i
numer ewidencyjny, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych;
2. imiÄ™ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL peÅ‚nomocnika
wyborczego;
3. imiÄ™ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL peÅ‚nomocnika
finansowego.
6. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, doÅ‚Ä…cza siÄ™:
1. oÅ›wiadczenia peÅ‚nomocników, o których mowa w ust. 2, o przyjÄ™ciu peÅ‚nomocnictw;
2. uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych;
3. wyciÄ…g ze statutu partii politycznej wskazujÄ…cy organ upowaÅźniony do jej
reprezentowania na zewnÄ…trz.
Art. 64d.
1. Partie polityczne mogÄ… tworzyÄ‡ w województwach, powiatach i gminach koalicje wyborcze w
celu wspólnego zgÅ‚aszania kandydatów na radnych odpowiednich sejmików województw, rad powiatów
i rad gmin.
2. CzynnoÅ›ci wyborcze w imieniu koalicji wyborczej partii politycznych wykonuje koalicyjny
komitet wyborczy partii politycznych, utworzony przez organy partii politycznych upowaÅźnione do ich
reprezentowania na zewnÄ…trz.
3. Koalicyjny komitet wyborczy powoÅ‚uje:
1. peÅ‚nomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego partii politycznych
uprawnionego do wystÄ™powania na rzecz i w imieniu komitetu, z zastrzeÅźeniem art. 82a;
2. peÅ‚nomocnika finansowego, o którym mowa w art. 82a.
4. Koalicyjny komitet wyborczy obowiÄ…zany jest zawiadomiÄ‡ PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™
WyborczÄ… o utworzeniu komitetu oraz o zamiarze wspólnego zgÅ‚aszania kandydatów na radnych.
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, moÅźe byÄ‡ dokonane w terminie od dnia
ogÅ‚oszenia rozporzÄ…dzenia o zarzÄ…dzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów.
6. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, podaje siÄ™:
1. nazwÄ™ komitetu wyborczego oraz skrót jego nazwy, a takÅźe adres siedziby komitetu i
numery ewidencyjne, pod którymi partie polityczne sÄ… wpisane do ewidencji partii politycznych;
2. imiÄ™ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL peÅ‚nomocnika
wyborczego;
3. imiÄ™ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL peÅ‚nomocnika
finansowego.
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7. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, doÅ‚Ä…cza siÄ™:
1. oÅ›wiadczenia peÅ‚nomocników, o których mowa w ust. 3, o przyjÄ™ciu peÅ‚nomocnictw;
2. uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych;
3. wyciÄ…gi ze statutów partii politycznych wskazujÄ…ce organ upowaÅźniony do ich
reprezentowania na zewnÄ…trz;
4. tekst umowy o zawiÄ…zaniu koalicji.
Art. 64e.
1. FunkcjÄ™ komitetu wyborczego organizacji peÅ‚ni organ organizacji upowaÅźniony do
reprezentowania jej na zewnÄ…trz.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, powoÅ‚uje:
1. peÅ‚nomocnika wyborczego komitetu wyborczego organizacji uprawnionego do
wystÄ™powania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, z zastrzeÅźeniem art. 82a;
2. peÅ‚nomocnika finansowego, o którym mowa w art. 82a.
3. Organ, o którym mowa w ust. 1, obowiÄ…zany jest zawiadomiÄ‡, z zastrzeÅźeniem ust. 4,
komisarza wyborczego wÅ‚aÅ›ciwego ze wzglÄ™du na siedzibÄ™ organizacji o utworzeniu komitetu
oraz o zamiarze zgÅ‚aszania kandydatów na radnych.
4. W przypadku gdy komitet wyborczy organizacji zamierza zgÅ‚osiÄ‡ kandydatów na radnych w
wiÄ™cej niÅź w jednym województwie, organ, o którym mowa w ust. 1, obowiÄ…zany jest zawiadomiÄ‡
PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ… o utworzeniu komitetu oraz o zamiarze zgÅ‚aszania kandydatów
na radnych.
5. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 3 i 4, mogÄ… byÄ‡ dokonane w terminie od dnia
ogÅ‚oszenia rozporzÄ…dzenia o zarzÄ…dzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów.
6. W zawiadomieniach, o których mowa w ust. 3 i 4, podaje siÄ™:
1. nazwÄ™ komitetu wyborczego oraz skrót jego nazwy, a takÅźe adres siedziby komitetu i
numer ewidencyjny, pod którym organizacja jest wpisana do rejestru organizacji;
2. imiÄ™ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL peÅ‚nomocnika
wyborczego;
3. imiÄ™ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL peÅ‚nomocnika
finansowego;
4. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 - województwa, w których komitet zamierza
zgÅ‚osiÄ‡ kandydatów na radnych.
7. Do zawiadomieÅ„, o których mowa w ust. 3 i 4, doÅ‚Ä…cza siÄ™:
1. oÅ›wiadczenia peÅ‚nomocników, o których mowa w ust. 2, o przyjÄ™ciu peÅ‚nomocnictw;
2. uwierzytelniony odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru organizacji;
3. wyciÄ…g ze statutu organizacji wskazujÄ…cy organ upowaÅźniony do jej reprezentowania na
zewnÄ…trz.
Art. 64f.
1. Obywatele, w liczbie co najmniej 5, majÄ…cy prawo wybierania, mogÄ… utworzyÄ‡ komitet
wyborczy wyborców, skÅ‚adajÄ…c pisemne oÅ›wiadczenie o utworzeniu komitetu, z podaniem swoich
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imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL.
2. Komitet wyborczy wyborców powoÅ‚uje:
1. peÅ‚nomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców uprawnionego do
wystÄ™powania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, z zastrzeÅźeniem art. 82a;
2. peÅ‚nomocnika finansowego, o którym mowa w art. 82a.
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 wyborców.
4. Po zebraniu co najmniej 20 podpisów obywateli majÄ…cych prawo wybierania, popierajÄ…cych
utworzenie komitetu, peÅ‚nomocnik wyborczy zawiadamia komisarza wyborczego wÅ‚aÅ›ciwego ze
wzglÄ™du na siedzibÄ™ komitetu, o utworzeniu komitetu, z zastrzeÅźeniem ust. 5. Zawiadomienie
moÅźe byÄ‡ dokonane w terminie od dnia ogÅ‚oszenia rozporzÄ…dzenia o zarzÄ…dzeniu wyborów do
50 dnia przed dniem wyborów.
5. W imieniu obywateli, którzy zamierzajÄ… zgÅ‚osiÄ‡ kandydatów na radnych w wiÄ™cej niÅź w
jednym województwie, po zebraniu co najmniej 1 000 podpisów obywateli majÄ…cych prawo wybierania,
popierajÄ…cych utworzenie komitetu, peÅ‚nomocnik wyborczy zawiadamia PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™
WyborczÄ… o utworzeniu komitetu. Zawiadomienie moÅźe byÄ‡ dokonane w terminie od dnia
ogÅ‚oszenia rozporzÄ…dzenia o zarzÄ…dzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów.
6. W zawiadomieniach, o których mowa w ust. 4 i 5, podaje siÄ™:
1. nazwÄ™ komitetu wyborczego oraz skrót jego nazwy i adres jego siedziby;
2. imiÄ™ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL peÅ‚nomocnika
wyborczego;
3. imiÄ™ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL peÅ‚nomocnika
finansowego;
4. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 - województwa, w których komitet zamierza
zgÅ‚osiÄ‡ kandydatów na radnych.
7. Do zawiadomieÅ„, o których mowa w ust. 4 i 5, doÅ‚Ä…cza siÄ™:
1) oÅ›wiadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego, o którym mowa w ust. 1;
1a) oÅ›wiadczenia osób wchodzÄ…cych w skÅ‚ad komitetu wyborczego, o którym mowa w ust.
1, o zapoznaniu siÄ™ z treÅ›ciÄ… przepisu art. 64k;
2) oÅ›wiadczenia peÅ‚nomocników, o których mowa w ust. 2, o przyjÄ™ciu peÅ‚nomocnictw;
3) wykaz obywateli, o których mowa w ust. 4 albo 5, zawierajÄ…cy ich imiona, nazwiska, adresy
zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL oraz wÅ‚asnorÄ™cznie zÅ‚oÅźone podpisy.
8. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje siÄ™ do komitetu wyborczego wyborców utworzonego jedynie w
celu zgÅ‚oszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie liczÄ…cej do 20 000 mieszkaÅ„ców.
Zawiadomienie o utworzeniu takiego komitetu nie wymaga zebrania podpisów, o których mowa w ust. 4.
9. - uchylony
10. PeÅ‚nomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców, o którym mowa w ust. 8, jest
jednoczeÅ›nie peÅ‚nomocnikiem finansowym tego komitetu.
Art. 64g.
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.
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2. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego partii politycznych zawiera wyrazy "koalicyjny komitet
wyborczy" oraz nazwÄ™ koalicji wyborczej. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego moÅźe zawieraÄ‡
równieÅź skrót nazwy tej koalicji wyborczej.
3. Nazwa komitetu wyborczego organizacji zawiera wyrazy "komitet wyborczy" oraz nazwÄ™
organizacji. Nazwa komitetu wyborczego organizacji moÅźe zawieraÄ‡ równieÅź skrót nazwy tej
organizacji.
4. Nazwa komitetu wyborczego wyborców oprócz wyrazów "komitet wyborczy wyborców" powinna
zawieraÄ‡ okreÅ›lenie odróÅźniajÄ…ce od innych komitetów.
5. Zabrania siÄ™ umieszczania w nazwie komitetu wyborczego nazwy partii politycznej, skrótu
nazwy partii politycznej lub czÄ™Å›ci nazwy utoÅźsamianej z danÄ… partiÄ…, bez zgody organu
statutowego innej partii politycznej, której nazwa albo skrót ma zostaÄ‡ umieszczona w nazwie komitetu
wyborczego. JeÅźeli wpis do ewidencji partii politycznych uzyskaÅ‚y dwie lub wiÄ™cej partie, których
nazwy nie odróÅźniajÄ… siÄ™ wyraÅºnie od siebie mogÄ…c tym samym wprowadzaÄ‡ wyborcÄ™ w
bÅ‚Ä…d, wymóg zgody organu statutowego dotyczy partii politycznej, która pierwsza uzyskaÅ‚a wpis
do ewidencji partii politycznych.
Art. 64ga.
1. Skrót nazwy komitetu wyborczego partii politycznej moÅźe zawieraÄ‡ wyrazy "komitet wyborczy"
albo skrót "KW" i zawiera nazwÄ™ partii politycznej lub skrót jej nazwy.
2. Skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego moÅźe zawieraÄ‡ wyrazy "koalicyjny komitet
wyborczy" albo skrót "KKW" i zawiera nazwÄ™ koalicji lub skrót jej nazwy.
3. Skrót nazwy komitetu wyborczego organizacji moÅźe zawieraÄ‡ wyrazy "komitet wyborczy" albo
skrót "KW" i zawiera nazwÄ™ organizacji lub skrót jej nazwy.
4. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców moÅźe zawieraÄ‡ wyrazy "komitet wyborczy
wyborców" albo skrót "KWW" i zawiera okreÅ›lenie, o którym mowa w art. 64g ust. 4 lub jego skrót,
odróÅźniajÄ…ce od nazw i skrótów nazw innych komitetów.
5. Skrót nazwy komitetu wyborczego moÅźe skÅ‚adaÄ‡ siÄ™ z co najwyÅźej 40 znaków
drukarskich, wliczajÄ…c spacje.
Art. 64gb.
1. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny komitetu wyborczego korzystajÄ… z ochrony prawnej
przewidzianej dla dóbr osobistych.
2. Skrót nazwy komitetu wyborczego powinien róÅźniÄ‡ siÄ™ dostatecznie od nazw i skrótów nazw
innych komitetów. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców musi byÄ‡ róÅźny od nazwy lub skrótu
nazwy partii politycznej lub organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru, prowadzonych
przez wÅ‚aÅ›ciwy sÄ…d.
Art. 64h.
1. JeÅźeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 64c ust. 3, art.
64d ust. 4, art. 64e ust. 4 i art. 64f ust. 5, 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 komitetu wyborczego do ich
usuniÄ™cia w terminie 3 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.
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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 7 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™ za zasadnÄ…,
PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza niezwÅ‚ocznie wydaje postanowienie o przyjÄ™ciu zawiadomienia.
Art. 64i.
1. JeÅźeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 64e ust. 3 i art.
64f ust. 4, speÅ‚nia warunki okreÅ›lone w ustawie, komisarz wyborczy 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, komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od dnia dorÄ™czenia
zawiadomienia, wzywa peÅ‚nomocnika wyborczego komitetu wyborczego do ich usuniÄ™cia w terminie
3 dni. W przypadku nieusuniÄ™cia wad w terminie komisarz wyborczy odmawia przyjÄ™cia
zawiadomienia. Postanowienie komisarza wyborczego o odmowie przyjÄ™cia zawiadomienia, wraz z
uzasadnieniem, dorÄ™cza siÄ™ niezwÅ‚ocznie peÅ‚nomocnikowi wyborczemu.
3. PeÅ‚nomocnikowi wyborczemu sÅ‚uÅźy prawo wniesienia odwoÅ‚ania do sÄ…du okrÄ™gowego
na postanowienie komisarza wyborczego o odmowie przyjÄ™cia zawiadomienia. OdwoÅ‚anie wnosi siÄ™
w terminie 3 dni od dnia dorÄ™czenia peÅ‚nomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie
przyjÄ™cia zawiadomienia.
4. SÄ…d okrÄ™gowy rozpatruje odwoÅ‚anie w postÄ™powaniu nieprocesowym w terminie 5 dni.
Od orzeczenia sÄ…du okrÄ™gowego nie przysÅ‚uguje Å›rodek prawny. Orzeczenie sÄ…du
okrÄ™gowego dorÄ™cza siÄ™ peÅ‚nomocnikowi wyborczemu i komisarzowi wyborczemu. JeÅźeli sÄ…d
okrÄ™gowy uzna odwoÅ‚anie za zasadne, komisarz wyborczy niezwÅ‚ocznie wydaje postanowienie o
przyjÄ™ciu zawiadomienia.
Art. 64ia.
Nie stanowi wady zawiadomienia komitetu wyborczego partii politycznej lub komitetu wyborczego
organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru prowadzonych przez wÅ‚aÅ›ciwy sÄ…d,
okreÅ›lenie w nim nazwy lub skrótu nazwy tych samych lub niedostatecznie róÅźniÄ…cych siÄ™ od nazw
lub skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Organ, który wydaÅ‚ wczeÅ›niej postanowienie o
przyjÄ™ciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, w którym podano tÄ™ samÄ… lub
niedostatecznie róÅźniÄ…cÄ… siÄ™ nazwÄ™ lub skrót nazwy, po porozumieniu z peÅ‚nomocnikiem
wyborczym tego komitetu, zmienia postanowienie, okreÅ›lajÄ…c w nim nowÄ… nazwÄ™ lub skrót
nazwy komitetu. W razie braku porozumienia organ, który wydaÅ‚ postanowienie, uchyla je i wzywa
peÅ‚nomocnika wyborczego komitetu wyborczego do usuniÄ™cia wady w terminie 3 dni. Przepisy art.
64h ust. 2-4 oraz art. 64i ust. 2-4 stosuje siÄ™ odpowiednio.
Art. 64j.
W przypadku wyborów uzupeÅ‚niajÄ…cych, wyborów przedterminowych lub wyborów do nowych rad:
1. zawiadomienia, o których mowa w art. 64c ust. 3, art. 64d ust. 4, art. 64e ust. 3 i 4 oraz art. 64f
ust. 4 i 5, skÅ‚ada siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwemu komisarzowi wyborczemu;
2. zawiadomienie, o którym mowa w art. 64f ust. 4 i 5, nie wymaga zebrania podpisów obywateli
popierajÄ…cych utworzenie komitetu.
Art. 64k.
1. OdpowiedzialnoÅ›Ä‡ za zobowiÄ…zania majÄ…tkowe:
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1. komitetu wyborczego partii politycznej albo organizacji ponosi partia polityczna albo
organizacja, która utworzyÅ‚a komitet wyborczy, a w przypadku komitetu wyborczego utworzonego
przez stowarzyszenie zwykÅ‚e - solidarnie czÅ‚onkowie stowarzyszenia;
2. koalicyjnego komitetu wyborczego partii politycznych ponoszÄ… solidarnie partie polityczne
wchodzÄ…ce w skÅ‚ad koalicji wyborczej;
3. komitetu wyborczego wyborców ponoszÄ… solidarnie osoby wchodzÄ…ce w skÅ‚ad
komitetu.
2. OdpowiedzialnoÅ›Ä‡ za zobowiÄ…zania majÄ…tkowe, o której mowa w ust. 1, obejmuje takÅźe
zobowiÄ…zania zwiÄ…zane z rozliczeniem korzyÅ›ci majÄ…tkowych przyjÄ™tych przez komitet
wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy, z wyÅ‚Ä…czeniem korzyÅ›ci, o których mowa w art. 84d
ust. 3.
Art. 64l.
1. Komitet wyborczy ulega rozwiÄ…zaniu z mocy prawa:
1. po przyjÄ™ciu sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 84 ust. 2;
ust. 5;

2. po bezskutecznym upÅ‚ywie terminu do wniesienia odwoÅ‚ania, o którym mowa w art. 84a
3. po bezskutecznym upÅ‚ywie terminu do wniesienia skargi, o której mowa w art. 84a ust. 6;

4. po wydaniu orzeczenia, o którym mowa w art. 84a ust. 5 albo w art. 84a ust. 6,
uwzglÄ™dniajÄ…cego albo odrzucajÄ…cego skargÄ™ lub odwoÅ‚anie na postanowienie PaÅ„stwowej
Komisji Wyborczej albo postanowienie komisarza wyborczego w przedmiocie odrzucenia sprawozdania
finansowego.
1a.
JeÅźeli wniesiono protest przeciwko waÅźnoÅ›ci wyborów do rady lub przeciwko waÅźnoÅ›ci
wyboru radnego, komitet wyborczy, który zarejestrowaÅ‚ listy kandydatów w wyborach do danej rady,
nie ulega rozwiÄ…zaniu przed uprawomocnieniem siÄ™ orzeczenia sÄ…du.
1b.
W przypadku komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczÄ… w wyborach
ponownych, przez sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 84 ust. 2, rozumie siÄ™ sprawozdanie
o przychodach, wydatkach i zobowiÄ…zaniach finansowych zwiÄ…zanych z wyborami ponownymi.
2. Komitet wyborczy moÅźe ulec rozwiÄ…zaniu przed dniem wyborów w trybie przepisów o jego
utworzeniu, o czym zawiadamia siÄ™ niezwÅ‚ocznie organ wyborczy, który przyjÄ…Å‚ zawiadomienie o
utworzeniu komitetu. JeÅźeli rozwiÄ…zanie komitetu nastÄ…piÅ‚o po zarejestrowaniu kandydatów,
zawiadamia siÄ™ o tym takÅźe wÅ‚aÅ›ciwÄ… terytorialnÄ… komisjÄ™ wyborczÄ…. PeÅ‚nomocnik
finansowy komitetu wyborczego skÅ‚ada w terminie 14 dni od dnia zÅ‚oÅźenia zawiadomienia o
rozwiÄ…zaniu komitetu sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 84 ust. 2.
Art. 64la. - uchylony
RozdziaÅ‚ 10b
NADAWANIE NUMERÓW ZAREJESTROWANYM LISTOM KANDYDATÓW
Art. 64m.
Listy kandydatów zarejestrowane w wyborach do organów stanowiÄ…cych jednostek samorzÄ…du
terytorialnego otrzymujÄ… numery ustalane w drodze losowania przez:
1. PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ™ WyborczÄ…;
2. komisarzy wyborczych;
3. gminne komisje wyborcze.
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Art. 64n.
1. JeÅźeli komitet wyborczy zarejestrowaÅ‚ listy kandydatów w ponad poÅ‚owie okrÄ™gów w
wyborach do wszystkich sejmików województw, listy kandydatów tego komitetu, zarejestrowane w
wyborach do sejmików województw, rad powiatów i rad gmin, otrzymujÄ… jednolity numer.
2. JeÅźeli komitet wyborczy niespeÅ‚niajÄ…cy warunku okreÅ›lonego w ust. 1 zarejestrowaÅ‚
listÄ™ kandydatów w co najmniej jednym okrÄ™gu w wyborach do sejmiku województwa i
zarejestrowaÅ‚ listy kandydatów w ponad poÅ‚owie okrÄ™gów w wyborach do wszystkich rad powiatów
i rad miast na prawach powiatów na obszarze tego województwa, listy kandydatów tego komitetu,
zarejestrowane w wyborach do rad powiatów i rad gmin na obszarze tego województwa, otrzymujÄ…
jednolity numer, taki sam jak listy kandydatów tego komitetu zarejestrowane w wyborach do sejmiku
tego województwa.
3. JeÅźeli komitet wyborczy niespeÅ‚niajÄ…cy Åźadnego z warunków okreÅ›lonych w ust. 1 i 2
zarejestrowaÅ‚ listÄ™ kandydatów w co najmniej jednym okrÄ™gu w wyborach do rady powiatu i
zarejestrowaÅ‚ listy kandydatów w ponad poÅ‚owie okrÄ™gów w wyborach do wszystkich rad gmin na
obszarze tego powiatu, listy kandydatów tego komitetu, zarejestrowane w wyborach do rad gmin na
obszarze tego powiatu otrzymujÄ… jednolity numer, taki sam jak listy kandydatów tego komitetu
zarejestrowane w wyborach do rady tego powiatu.
Art. 64o.
1. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do
sejmików województw przyznaje, najpóÅºniej na 25 dni przed dniem wyborów, numery dla list
kandydatów komitetów wyborczych speÅ‚niajÄ…cych warunek okreÅ›lony w art. 64n ust. 1.
2. PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza niezwÅ‚ocznie podaje do wiadomoÅ›ci publicznej informacjÄ™
o przyznanych numerach list kandydatów i zawiadamia o nich komisarzy wyborczych wykonujÄ…cych
czynnoÅ›ci o charakterze ogólnowojewódzkim.
3. Komisarz wyborczy wykonujÄ…cy czynnoÅ›ci o charakterze ogólnowojewódzkim, na podstawie
rejestracji list kandydatów w wyborach do sejmiku województwa, najpóÅºniej w 23 dniu przed dniem
wyborów, przyznaje zarejestrowanym w wyborach do sejmiku województwa listom kandydatów
komitetów niespeÅ‚niajÄ…cych warunku wymienionego w art. 64n ust. 1 numery:
1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wiÄ™cej niÅź jednym
okrÄ™gu wyborczym - spoÅ›ród numerów nastÄ™pujÄ…cych po numerach przyznanych w trybie ust. 1;
2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okrÄ™gu wyborczym spoÅ›ród numerów nastÄ™pujÄ…cych po numerach przyznanych w trybie pkt 1.
4. Komisarz wyborczy, o którym mowa w ust. 3, niezwÅ‚ocznie podaje do wiadomoÅ›ci publicznej
informacjÄ™ o przyznanych numerach list kandydatów i zawiadamia o nich pozostaÅ‚ych komisarzy
wyborczych dziaÅ‚ajÄ…cych na obszarze województwa.
5. Komisarz wyborczy, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rad powiatów na
obszarze jego wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci, najpóÅºniej w 21 dniu przed dniem wyborów, przyznaje, odrÄ™bnie dla
kaÅźdego powiatu, zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów listom kandydatów komitetów
niespeÅ‚niajÄ…cych Åźadnego z warunków okreÅ›lonych w art. 64n ust. 1 i 2, numery:
1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wiÄ™cej niÅź jednym
okrÄ™gu wyborczym - spoÅ›ród numerów nastÄ™pujÄ…cych po numerach przyznanych w trybie ust. 3
pkt 2;
2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okrÄ™gu wyborczym spoÅ›ród numerów nastÄ™pujÄ…cych po numerach przyznanych w trybie pkt 1.
6. Komisarz wyborczy niezwÅ‚ocznie podaje do wiadomoÅ›ci publicznej informacjÄ™ o
przyznanych numerach list kandydatów i zawiadamia o nich gminne komisje wyborcze dziaÅ‚ajÄ…ce na
obszarze jego wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci.
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7. Gminna komisja wyborcza na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy
przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów
niespeÅ‚niajÄ…cych Åźadnego z warunków okreÅ›lonych w art. 64n numery:
1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wiÄ™cej niÅź jednym
okrÄ™gu wyborczym - spoÅ›ród numerów nastÄ™pujÄ…cych po numerach przyznanych w trybie ust. 5
pkt 2;
2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okrÄ™gu wyborczym spoÅ›ród numerów nastÄ™pujÄ…cych po numerach przyznanych w trybie pkt 1.
8. Gminna komisja wyborcza niezwÅ‚ocznie podaje do wiadomoÅ›ci publicznej informacjÄ™ o
przyznanych numerach list kandydatów
RozdziaÅ‚ 11
KAMPANIA WYBORCZA
Art. 65.
1. Kampania wyborcza rozpoczyna siÄ™ z dniem ogÅ‚oszenia rozporzÄ…dzenia Prezesa Rady
Ministrów o zarzÄ…dzeniu wyborów i ulega zakoÅ„czeniu na 24 godziny przed dniem wyborów.
1a.
Partie polityczne, organizacje i wyborcy oraz komitety wyborcze mogÄ… wykonywaÄ‡
czynnoÅ›ci okreÅ›lone w ustawie od dnia ogÅ‚oszenia rozporzÄ…dzenia Prezesa Rady Ministrów o
zarzÄ…dzeniu wyborów. CzynnoÅ›ci podjÄ™te przed tym terminem sÄ… niewaÅźne.
1b.
W okresie kampanii wyborczej prowadzi siÄ™ agitacjÄ™ wyborczÄ… na zasadach, w
formach, w czasie i w miejscach okreÅ›lonych ustawÄ….
2. Zabrania siÄ™ prowadzenia kampanii wyborczej:
1. na terenie urzÄ™dów administracji rzÄ…dowej i administracji samorzÄ…du terytorialnego
oraz sÄ…dów;
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 oraz oddziaÅ‚ów obrony cywilnej, a takÅźe skoszarowanych jednostek podlegÅ‚ych
ministrowi wÅ‚aÅ›ciwemu do spraw wewnÄ™trznych.
2a.
Zabronione sÄ… jakiekolwiek formy agitacji wyborczej na terenie szkóÅ‚ podstawowych i
gimnazjów wobec uczniów nieposiadajÄ…cych prawa wybierania.
3. Od zakoÅ„czenia kampanii wyborczej, aÅź do zakoÅ„czenia gÅ‚osowania zabronione jest
zwoÅ‚ywanie zgromadzeÅ„, organizowanie pochodów i manifestacji, wygÅ‚aszanie przemówieÅ„,
rozdawanie ulotek, jak teÅź prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
4. W wyborach ponownych kampaniÄ™ wyborczÄ… prowadzi siÄ™, jeÅźeli przeprowadza siÄ™
gÅ‚osowanie.
Art. 66.
1. Zgromadzenia wyborców organizowane w ramach kampanii wyborczej nie podlegajÄ… przepisom
ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297, z 1999 r. Nr 41, poz.
412, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).
2. KaÅźdy wyborca moÅźe agitowaÄ‡ na rzecz kandydatów na radnych, a takÅźe zbieraÄ‡ podpisy
popierajÄ…ce zgÅ‚oszenia kandydatów, po uzyskaniu pisemnej zgody peÅ‚nomocnika wyborczego
komitetu wyborczego.
3. Podpisy popierajÄ…ce zgÅ‚oszenia, o których mowa w ust. 2, moÅźna zbieraÄ‡ w miejscu,
czasie i w sposób wykluczajÄ…cy stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzajÄ…cych do wymuszenia
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podpisów.
Art. 67.
Bez uprzedniej zgody peÅ‚nomocnika wyborczego komitetu wyborczego zakazana jest kaÅźda forma
agitacji wyborczej polegajÄ…ca na organizowaniu wieców wyborczych kandydatów, rozpowszechnianiu
programów wyborczych kandydatów lub komitetów wyborczych oraz ich materiaÅ‚ów propagandowych o
charakterze reklamy rozpowszechnianej dla celów kampanii wyborczej za pomocÄ… Å›rodków
masowego przekazu, plakatów, broszur i ulotek o masowym nakÅ‚adzie oraz infolinii o bezpÅ‚atnym
dostÄ™pie.
Art. 68.
1. Zakazuje siÄ™ komitetom wyborczym, kandydatom oraz wyborcom prowadzÄ…cym agitacjÄ™ na
rzecz komitetów wyborczych lub kandydatów organizowania podczas kampanii wyborczej loterii
fantowych, innego rodzaju gier losowych oraz konkursów, w których wygranymi sÄ… nagrody
pieniÄ™Åźne lub przedmioty o wartoÅ›ci wyÅźszej niÅź wartoÅ›Ä‡ przedmiotów zwyczajowo
uÅźywanych w celach reklamowych lub promocyjnych.
2. Zabronione jest podawanie oraz dostarczanie, w ramach prowadzonej kampanii wyborczej,
napojów alkoholowych nieodpÅ‚atnie lub po cenach sprzedaÅźy netto moÅźliwych do uzyskania, nie
wyÅźszych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
Art. 69.
W okresie od zakoÅ„czenia kampanii wyborczej aÅź do zakoÅ„czenia gÅ‚osowania zabrania siÄ™
podawania do publicznej wiadomoÅ›ci wyników przedwyborczych badaÅ„ (sondaÅźy) opinii publicznej
dotyczÄ…cych przewidywanych zachowaÅ„ wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaÅźy
wyborczych przeprowadzanych w dniu gÅ‚osowania.
Art. 70.
1. MateriaÅ‚y wyborcze powinny zawieraÄ‡ wyraÅºne oznaczenie, od kogo pochodzÄ….
2. MateriaÅ‚y wyborcze zawierajÄ…ce oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzÄ…,
podlegajÄ… ochronie prawnej.
Art. 71.
1. Na Å›cianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urzÄ…dzeniach energetycznych,
telekomunikacyjnych i innych moÅźna umieszczaÄ‡ plakaty i hasÅ‚a wyborcze wyÅ‚Ä…cznie po
uzyskaniu zgody wÅ‚aÅ›ciciela lub zarzÄ…dcy nieruchomoÅ›ci.
2. Przy ustawianiu wÅ‚asnych urzÄ…dzeÅ„ ogÅ‚oszeniowych w celu prowadzenia kampanii
wyborczej naleÅźy stosowaÄ‡ obowiÄ…zujÄ…ce przepisy porzÄ…dkowe. Przepis art. 70 stosuje siÄ™
odpowiednio.
3. Plakaty i hasÅ‚a wyborcze naleÅźy umieszczaÄ‡ w taki sposób, aby moÅźna je byÅ‚o
usunÄ…Ä‡ bez powodowania szkód.
4. Policja (straÅź gminna) jest obowiÄ…zana usuwaÄ‡ plakaty i hasÅ‚a, których sposób
umieszczenia moÅźe zagraÅźaÄ‡ Åźyciu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeÅ„stwu mienia bÄ…dÅº
bezpieczeÅ„stwu w ruchu drogowym.
5. Plakaty i hasÅ‚a wyborcze oraz urzÄ…dzenia ogÅ‚oszeniowe ustawione w celu prowadzenia
kampanii wyborczej peÅ‚nomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiÄ…zani sÄ… usunÄ…Ä‡ w
terminie 30 dni po dniu wyborów.
6. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) postanawia o usuniÄ™ciu plakatów i haseÅ‚ wyborczych oraz
urzÄ…dzeÅ„ ogÅ‚oszeniowych nieusuniÄ™tych przez obowiÄ…zanych do tego w terminie, o którym
mowa w ust. 5. Koszty usuniÄ™cia ponoszÄ… obowiÄ…zani.
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Art. 72.
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 radnego lub
peÅ‚nomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieÅ›Ä‡ do sÄ…du
okrÄ™gowego wniosek o wydanie orzeczenia:
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;
6. nakazania uczestnikowi postÄ™powania wpÅ‚acenia kwoty do 10 000 zÅ‚otych na rzecz
instytucji charytatywnej.
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, pod warunkiem Åźe o terminie rozprawy
zostali oni prawidÅ‚owo powiadomieni. Postanowienie koÅ„czÄ…ce postÄ™powanie w sprawie sÄ…d
niezwÅ‚ocznie dorÄ™cza osobie zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, wÅ‚aÅ›ciwemu komisarzowi
wyborczemu i obowiÄ…zanemu do wykonania postanowienia sÄ…du.
3. Na postanowienie sÄ…du okrÄ™gowego, w terminie 24 godzin od jego wydania, sÅ‚uÅźy
zaÅźalenie do sÄ…du apelacyjnego. SÄ…d apelacyjny, w skÅ‚adzie trzech sÄ™dziów, rozpoznaje
zaÅźalenie w postÄ™powaniu nieprocesowym, w trybie i terminie, o których mowa w ust. 2.
[Na postanowienie sÄ…du apelacyjnego nie przysÅ‚uguje Å›rodek zaskarÅźenia i podlega ono
natychmiastowemu wykonaniu.]
632)

ad. art. 72 ust. 3 zdanie trzecie - niezgodne z KonstytucjÄ…, wyrok TK (Dz.U. 2002 r. Nr 68, poz.

Art. 73.
1. 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 ma nastÄ…piÄ‡ publikacja, oraz termin publikacji.
ust. 2 w art. 73 skreÅ›lony
3. W razie odmowy lub niezamieszczenia sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin przez
zobowiÄ…zanego w sposób okreÅ›lony w postanowieniu sÄ…du, sÄ…d na wniosek zainteresowanego
zarzÄ…dza opublikowanie sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin w trybie egzekucyjnym na koszt
zobowiÄ…zanego.
4. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 3 i art. 72, przepisu art. 65 ust. 1 nie stosuje siÄ™.
Art. 74.
Informacje, komunikaty, apele i hasÅ‚a wyborcze, ogÅ‚aszane w prasie drukowanej lub w telewizji
bÄ…dÅº radiu na koszt komitetów wyborczych, partii politycznej lub organizacji popierajÄ…cych
kandydatów, a takÅźe na koszt samych kandydatów, muszÄ… zawieraÄ‡ wskazanie, przez kogo sÄ…
opÅ‚acane i od kogo pochodzÄ…. Odpowiedzialnym za umieszczenie tego wskazania jest redaktor w
rozumieniu przepisów Prawa prasowego.
Art. 75.
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Wykonanie uprawnieÅ„ wynikajÄ…cych z niniejszej ustawy nie ogranicza moÅźliwoÅ›ci dochodzenia
przez osoby pokrzywdzone lub poszkodowane uprawnieÅ„ na podstawie przepisów innych ustaw, a w
szczególnoÅ›ci Kodeksu karnego, Kodeksu cywilnego i Prawa prasowego, wobec osób, których
dziaÅ‚anie lub zaniechania w toku kampanii wyborczej naruszyÅ‚o cudze dobra osobiste lub
majÄ…tkowe.
Art. 76.
1. Komitetom wyborczym, których listy kandydatów zostaÅ‚y zarejestrowane, przysÅ‚uguje, w
okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakoÅ„czenia kampanii wyborczej, prawo do
nieodpÅ‚atnego rozpowszechniania audycji wyborczych przez terenowe oddziaÅ‚y "Telewizji Polskiej SpóÅ‚ka Akcyjna" i przez spóÅ‚ki publicznej radiofonii regionalnej, zwane dalej "TelewizjÄ… PolskÄ…" i
"Polskim Radiem", na ich koszt.
2. Å•Ä…czny czas nieodpÅ‚atnego rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi w kaÅźdym
programie regionalnym Telewizji Polskiej 15 godzin i w kaÅźdym programie regionalnym Polskiego Radia
20 godzin.
2a.
W wyborach przedterminowych oraz w wyborach do nowych rad Å‚Ä…czny czas
nieodpÅ‚atnego rozpowszechniania audycji wyborczych w odpowiednich programach regionalnych
wynosi 3 godziny w Telewizji Polskiej i 4 godziny w Polskim Radiu.
2b.
W wyborach ponownych oraz w wyborach uzupeÅ‚niajÄ…cych prawo do nieodpÅ‚atnego
rozpowszechniania audycji wyborczych nie przysÅ‚uguje.
3. Przez pojÄ™cie nieodpÅ‚atnego rozpowszechniania rozumie siÄ™ zarówno rejestracjÄ™ i
emisjÄ™ wystÄ…pieÅ„ przedstawicieli komitetów wyborczych bÄ…dÅº kandydatów na radnych, jak i
rejestracjÄ™ oraz emisjÄ™ audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.
4. PodziaÅ‚ czasu antenowego pomiÄ™dzy uprawnione komitety wyborcze jest dokonywany
proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych list kandydatów w okrÄ™gach, na obszarze emitowania
audycji wyborczych.
5. Czas antenowy przysÅ‚ugujÄ…cy jednemu komitetowi wyborczemu nie moÅźe byÄ‡
odstÄ™powany innemu komitetowi wyborczemu.
Art. 77.
1. PodziaÅ‚u czasu antenowego, wedÅ‚ug zasad, o których mowa w art. 76 ust. 4, dokonujÄ…
wÅ‚aÅ›ciwi dyrektorzy oddziaÅ‚ów Telewizji Polskiej i prezesi zarzÄ…dów spóÅ‚ek Polskiego Radia na
podstawie wniosków uprawnionych komitetów wyborczych.
2. Na ustalenia dotyczÄ…ce podziaÅ‚u czasu antenowego komitetom wyborczym przysÅ‚uguje
skarga do komisarza wyborczego wÅ‚aÅ›ciwego ze wzglÄ™du na siedzibÄ™ oddziaÅ‚u Telewizji
Polskiej lub Polskiego Radia. SkargÄ™ wnosi siÄ™ w terminie 48 godzin od dokonania ustalenia.
Komisarz wyborczy rozpatruje sprawÄ™ niezwÅ‚ocznie i wydaje postanowienie. Na postanowienie
komisarza wyborczego nie przysÅ‚uguje Å›rodek zaskarÅźenia.
3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w drodze rozporzÄ…dzenia, okreÅ›li po porozumieniu z
PaÅ„stwowÄ… KomisjÄ… WyborczÄ… tryb postÄ™powania w sprawach podziaÅ‚u czasu
nieodpÅ‚atnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposób przygotowania i emisji tych audycji oraz
sposób upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych.
Art. 78.
1. Komitetom wyborczym, które zarejestrowaÅ‚y listy kandydatów w ponad poÅ‚owie okrÄ™gów w
wyborach do wszystkich sejmików województw, przysÅ‚uguje równieÅź prawo do nieodpÅ‚atnego
rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych Telewizji Polskiej i Polskiego
Radia.
2. Å•Ä…czny czas nieodpÅ‚atnego rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi 15 godzin w
Telewizji Polskiej i 20 godzin w Polskim Radiu.
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3. Przepisy art. 76 i 77 stosuje siÄ™ odpowiednio.
4. W czynnoÅ›ciach zwiÄ…zanych z wykonywaniem uprawnieÅ„ wynikajÄ…cych z ust. 1 komitet
wyborczy reprezentuje peÅ‚nomocnik wyborczy.
Art. 79.
1. NiezaleÅźnie od czasu przyznanego na nieodpÅ‚atne rozpowszechnianie audycji wyborczych
kaÅźdy komitet wyborczy moÅźe, w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakoÅ„czenia
kampanii wyborczej, odpÅ‚atnie rozpowszechniaÄ‡ audycje wyborcze w programach publicznych i
niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych.
2. Publiczni nadawcy nie mogÄ… odmówiÄ‡ rozpowszechniania, na jednakowych warunkach dla
wszystkich komitetów wyborczych korzystajÄ…cych z uprawnienia wynikajÄ…cego z ust. 1, audycji
wyborczych, o których mowa w ust. 1.
3. WysokoÅ›Ä‡ opÅ‚at pobieranych za rozpowszechnianie audycji wyborczych, o których mowa w
ust. 1, nie moÅźe przekraczaÄ‡ stawek pobieranych za reklamy i musi byÄ‡ ustalana wedÅ‚ug cennika
obowiÄ…zujÄ…cego w dniu zarzÄ…dzenia wyborów.
4. Do audycji, o których mowa w ust. 1, stosuje siÄ™ przepisy o dziaÅ‚alnoÅ›ci reklamowej w
programach telewizyjnych i radiowych, z zastrzeÅźeniem ust. 5.
5. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie odpÅ‚atnych audycji wyborczych nie jest wliczany do
ustalonego odrÄ™bnymi przepisami dopuszczalnego wymiaru czasu emisji reklam.
RozdziaÅ‚ 12
FINANSOWANIE WYBORÓW
Art. 80.
Wydatki zwiÄ…zane z organizacjÄ… przygotowaÅ„ i przeprowadzeniem wyborów pokrywane sÄ… z
budÅźetu paÅ„stwa zgodnie z zasadami okreÅ›lonymi w niniejszym rozdziale.
Art. 81.
1. Z budÅźetu paÅ„stwa pokrywane sÄ… wydatki zwiÄ…zane z:
1. zadaniami PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych oraz Krajowego Biura
Wyborczego;
2. zadaniami wyborczymi zleconymi jednostkom samorzÄ…du terytorialnego;
3. naleÅźnoÅ›ciami dla osób wchodzÄ…cych w skÅ‚ad komisji wyborczych, o których mowa w
art. 20 ust. 1;
4. refundacjÄ… wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 2.
2. Åšrodki finansowe na zadania zlecone jednostkom samorzÄ…du terytorialnego przekazywane
sÄ… tym jednostkom przez Kierownika Krajowego Biura Wyborczego lub dziaÅ‚ajÄ…cych z jego
upowaÅźnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych Biura nie póÅºniej niÅź w ciÄ…gu 30 dni od daty
ogÅ‚oszenia o zarzÄ…dzeniu wyborów.
3. InformacjÄ™ o wydatkach poniesionych z budÅźetu paÅ„stwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3,
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego podaje do publicznej wiadomoÅ›ci w ciÄ…gu 5 miesiÄ™cy od
dnia gÅ‚osowania.
4. W budÅźecie paÅ„stwa zapewnia siÄ™ ponadto corocznie, w ramach rezerwy celowej, Å›rodki na
przeprowadzenie wyborów przedterminowych i uzupeÅ‚niajÄ…cych do rad.
5. Zasady planowania finansowego oraz realizacji wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, a takÅźe
sprawozdawczoÅ›ci finansowej okreÅ›lajÄ… przepisy o finansach publicznych.
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6. Dysponentem Å›rodków finansowych, o których mowa w ust. 1, jest Kierownik Krajowego Biura
Wyborczego.
RozdziaÅ‚ 12a
FINANSOWANIE KAMPANII WYBORCZEJ
Art. 82.
1. Wydatki komitetów wyborczych ponoszone w zwiÄ…zku z wyborami sÄ… pokrywane z ich
ÅºródeÅ‚ wÅ‚asnych.
ust. 2 i 3 w art. 82 skreÅ›lone
Art. 82a.
1. Za gospodarkÄ™ finansowÄ… komitetu wyborczego odpowiedzialny jest i prowadzi jÄ…
peÅ‚nomocnik finansowy.
2. PeÅ‚nomocnikiem finansowym nie moÅźe byÄ‡:
1. peÅ‚nomocnik wyborczy, z zastrzeÅźeniem art. 64f ust. 10;
2. funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego.
3. MoÅźna byÄ‡ peÅ‚nomocnikiem finansowym tylko jednego komitetu wyborczego.
Art. 83.
1. Komitet wyborczy moÅźe pozyskiwaÄ‡ i wydatkowaÄ‡ Å›rodki jedynie na cele zwiÄ…zane z
wyborami.
2. Komitet wyborczy moÅźe pozyskiwaÄ‡ i wydatkowaÄ‡ Å›rodki od dnia wydania przez
wÅ‚aÅ›ciwy organ postanowienia o przyjÄ™ciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu.
3. - uchylony
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
finansowego, o którym mowa w art. 84 ust. 2.
art. 83a skreÅ›lony
Art. 83b.
1. Zabronione jest przekazywanie Å›rodków finansowych i wartoÅ›ci niepieniÄ™Åźnych przez jeden
komitet wyborczy na rzecz innego komitetu wyborczego.
2. Zabronione jest przeprowadzanie przez komitet wyborczy zbiórek publicznych.
Art. 83c.
1. Åšrodki finansowe przekazywane komitetowi wyborczemu partii politycznej mogÄ… pochodziÄ‡
wyÅ‚Ä…cznie 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 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 127, poz. 1089 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507).
2. Åšrodki finansowe przekazywane koalicyjnemu komitetowi wyborczemu mogÄ… pochodziÄ‡
wyÅ‚Ä…cznie z tworzonych na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, funduszy
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wyborczych partii politycznych wchodzÄ…cych w skÅ‚ad koalicji.
3. Åšrodki finansowe:
1. komitetu wyborczego organizacji,
2. komitetu wyborczego wyborców
- mogÄ… pochodziÄ‡ wyÅ‚Ä…cznie z wpÅ‚at od osób fizycznych oraz kredytów bankowych
zaciÄ…ganych na cele zwiÄ…zane z wyborami.
4. Komitety wyborcze, o których mowa w ust. 3, nie mogÄ… przyjmowaÄ‡ Å›rodków finansowych
pochodzÄ…cych od:
1. osób fizycznych niemajÄ…cych miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z
wyÅ‚Ä…czeniem obywateli polskich zamieszkaÅ‚ych za granicÄ…;
2. cudzoziemców majÄ…cych miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmowaÄ‡ wartoÅ›ci niepieniÄ™Åźnych, z wyjÄ…tkiem
nieodpÅ‚atnych usÅ‚ug polegajÄ…cych na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby
fizyczne.
6. PorÄ™czycielem kredytu, o którym mowa w ust. 3, moÅźe byÄ‡ wyÅ‚Ä…cznie osoba fizyczna, z
tym Åźe zobowiÄ…zanie porÄ™czyciela nie moÅźe przekroczyÄ‡ kwoty równej Å‚Ä…cznej sumie
wpÅ‚at od osoby fizycznej, okreÅ›lonej w art. 83d ust. 2. Ograniczenie wysokoÅ›ci zobowiÄ…zania
porÄ™czyciela nie dotyczy osób wchodzÄ…cych w skÅ‚ad komitetu wyborczego wyborców.
Art. 83d.
1. Åšrodki finansowe komitetu wyborczego sÄ… gromadzone wyÅ‚Ä…cznie na jednym rachunku
bankowym. ZaÅ›wiadczenie PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej o przyjÄ™ciu zawiadomienia o utworzeniu
komitetu albo zaÅ›wiadczenie komisarza wyborczego o przyjÄ™ciu zawiadomienia o utworzeniu
komitetu stanowi podstawÄ™ do otwarcia rachunku bankowego, 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. 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.
3. Åšrodki finansowe mogÄ… byÄ‡ wpÅ‚acane na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem,
przelewem lub kartÄ… pÅ‚atniczÄ….
4. Umowa rachunku bankowego zawarta w imieniu komitetu wyborczego zawiera zastrzeÅźenie o
wymaganym ustawÄ… sposobie dokonywania wpÅ‚at na rzecz komitetu wyborczego oraz
dopuszczalnym Åºródle pozyskiwania Å›rodków finansowych przez komitet wyborczy, a takÅźe o
dopuszczalnym terminie dokonywania wpÅ‚at.
Art. 83e.
1. Komitety wyborcze mogÄ… wydatkowaÄ‡ na kampaniÄ™ wyborczÄ… wyÅ‚Ä…cznie kwoty
ograniczone limitami wydatków okreÅ›lonymi na zasadach ustalonych w ust. 2 i 3.
2. Limit wydatków ustala siÄ™ mnoÅźÄ…c kwotÄ™, o której mowa w ust. 3, przypadajÄ…cÄ… na
jeden mandat radnego przez liczbÄ™ mandatów przypadajÄ…cych na okrÄ™g lub okrÄ™gi, w których
komitet wyborczy zarejestrowaÅ‚ kandydatów.
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3. Kwota przypadajÄ…ca na jeden mandat radnego wynosi:
1. w wyborach do rady gminy w gminach do 20 000 mieszkaÅ„ców - 750 zÅ‚otych;
2. w wyborach do rady gminy w gminach powyÅźej 20 000 mieszkaÅ„ców oraz w wyborach do
rad dzielnic miasta stoÅ‚ecznego Warszawy - 1 000 zÅ‚otych;
3. w wyborach do rady powiatu - 2 000 zÅ‚otych;
4. w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu - 3 000 zÅ‚otych;
5. w wyborach do sejmiku województwa - 5 000 zÅ‚otych.
Art. 83f.
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.
2. W przypadku uzyskania nadwyÅźki pozyskanych Å›rodków na cele kampanii wyborczej nad
poniesionymi wydatkami koalicyjny komitet wyborczy partii politycznych przekazuje jÄ… na fundusze
wyborcze partii wchodzÄ…cych w skÅ‚ad koalicji w proporcji ustalonej w umowie koalicyjnej, a w razie
braku stosownych postanowieÅ„ w umowie - na rzecz instytucji charytatywnej. InformacjÄ™ o
przekazaniu na rzecz instytucji charytatywnej nadwyÅźki przekraczajÄ…cej kwotÄ™ 1 000 zÅ‚
peÅ‚nomocnik finansowy podaje do wiadomoÅ›ci publicznej w dzienniku o zasiÄ™gu ogólnokrajowym w
terminie 7 dni od dnia jej przekazania.
3. W przypadku uzyskania nadwyÅźki pozyskanych Å›rodków na cele kampanii wyborczej nad
poniesionymi wydatkami przez komitety wyborcze, o których mowa w art. 64e i 64f, komitety te
przekazujÄ… jÄ… na rzecz instytucji charytatywnej. InformacjÄ™ o przekazaniu nadwyÅźki
przekraczajÄ…cej kwotÄ™ 1 000 zÅ‚ peÅ‚nomocnik finansowy podaje do wiadomoÅ›ci publicznej, w
terminie 7 dni od dnia jej przekazania, w dzienniku o zasiÄ™gu wojewódzkim, a w przypadku komitetu
wyborczego, o którym mowa w art. 64e ust. 4 i art. 64f ust. 5, w dzienniku o zasiÄ™gu ogólnokrajowym.
4. WysokoÅ›Ä‡ nadwyÅźki ustala siÄ™ po wydaniu przez wÅ‚aÅ›ciwy organ ostatecznego
postanowienia o przyjÄ™ciu bÄ…dÅº odrzuceniu sprawozdania finansowego, z uwzglÄ™dnieniem
zobowiÄ…zaÅ„ majÄ…tkowych, o których mowa w art. 64k ust. 2.
5. Przekazanie nadwyÅźki nastÄ™puje w terminie 14 dni od dnia:
1. dorÄ™czenia postanowienia o przyjÄ™ciu sprawozdania finansowego albo
2. bezskutecznego upÅ‚ywu terminu do wniesienia odwoÅ‚ania, o którym mowa w art. 84a
ust. 5, lub skargi, o której mowa w art. 84a ust. 6, albo
3. uprawomocnienia siÄ™ orzeczenia wydanego przez sÄ…d - w wypadku zÅ‚oÅźenia
odwoÅ‚ania, o którym mowa w art. 84a ust. 5, lub skargi, o której mowa w art. 84a ust. 6, albo
4. uprawomocnienia siÄ™ wydanego przez sÄ…d orzeczenia w sprawie przepadku na rzecz
Skarbu PaÅ„stwa korzyÅ›ci majÄ…tkowych przyjÄ™tych przez komitet wyborczy z naruszeniem
przepisów ustawy - w wypadku, o którym mowa w art. 84d ust. 4.
Art. 83g.
Komitety wyborcze prowadzÄ… rachunkowoÅ›Ä‡ na zasadach okreÅ›lonych, w drodze
rozporzÄ…dzenia, przez ministra wÅ‚aÅ›ciwego do spraw finansów publicznych, wydanego po
zasiÄ™gniÄ™ciu opinii PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej, z tym Åźe w stosunku do komitetu, który
utworzony zostaÅ‚ wyÅ‚Ä…cznie w celu zgÅ‚oszenia kandydatów na radnych w gminie liczÄ…cej do 20
000 mieszkaÅ„ców, minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw finansów publicznych okreÅ›li uproszczone zasady
rachunkowoÅ›ci. W rozporzÄ…dzeniu okreÅ›la siÄ™ w szczególnoÅ›ci zasady dokumentowania i
ewidencji przychodów, wydatków i zobowiÄ…zaÅ„ finansowych komitetu wyborczego.
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Art. 84.
1. Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne.
2. PeÅ‚nomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie 3 miesiÄ™cy od dnia wyborów
przedkÅ‚ada organowi, któremu komitet zÅ‚oÅźyÅ‚ zawiadomienie o utworzeniu komitetu,
sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego o przychodach, wydatkach i zobowiÄ…zaniach finansowych
komitetu, zwane dalej "sprawozdaniem finansowym". Sprawozdanie finansowe powinno zawieraÄ‡
informacje o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz imienny wykaz wpÅ‚at
od osób fizycznych, a takÅźe o korzyÅ›ciach majÄ…tkowych, o których mowa w art. 84d ust. 2.
2a.
W przypadku wyborów ponownych sprawozdanie finansowe skÅ‚ada siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwemu
komisarzowi wyborczemu.
2b.
W przypadku gdy komitet nie pozyskiwaÅ‚ i nie wydatkowaÅ‚ Å›rodków, peÅ‚nomocnik
finansowy komitetu wyborczego moÅźe zÅ‚oÅźyÄ‡ wÅ‚aÅ›ciwemu komisarzowi wyborczemu stosowne
oÅ›wiadczenie zastÄ™pujÄ…ce sprawozdanie finansowe. Do trybu postÄ™powania z oÅ›wiadczeniami
stosuje siÄ™ odpowiednio przepisy dotyczÄ…ce sprawozdaÅ„ finansowych.
3. - uchylony
4. - uchylony
5. - uchylony
6. Sprawozdanie finansowe przedkÅ‚adane PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej podawane jest przez
niÄ… do wiadomoÅ›ci publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6
wrzeÅ›nia 2001 r. o dostÄ™pie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271), a sprawozdanie finansowe przedkÅ‚adane komisarzowi wyborczemu jest udostÄ™pniane
przez niego na wniosek zainteresowanych podmiotów. Komisarz wyborczy podaje do publicznej
wiadomoÅ›ci, w formie komunikatu w dzienniku o zasiÄ™gu co najmniej wojewódzkim, informacjÄ™ o
miejscu, czasie i sposobie ich udostÄ™pniania do wglÄ…du.
7. PeÅ‚nomocnik finansowy komitetu wyborczego jest obowiÄ…zany przechowywaÄ‡ dokumenty
zwiÄ…zane z finansowaniem kampanii wyborczej przez okres co najmniej 12 miesiÄ™cy od dnia wyborów.
8. Minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw finansów publicznych po zasiÄ™gniÄ™ciu opinii PaÅ„stwowej
Komisji Wyborczej okreÅ›li, w drodze rozporzÄ…dzenia, wzory sprawozdaÅ„ finansowych dla komitetu
utworzonego jedynie w celu zgÅ‚oszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie liczÄ…cej do
20 000 mieszkaÅ„ców i pozostaÅ‚ych 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. 84a.
1. Organ, któremu przedÅ‚oÅźono sprawozdanie finansowe, w terminie 6 miesiÄ™cy od dnia
wyborów, z zastrzeÅźeniem art. 84c:
1. przyjmuje sprawozdanie bez zastrzeÅźeÅ„;
2. przyjmuje sprawozdanie, wskazujÄ…c na jego uchybienia;
3. odrzuca sprawozdanie w przypadku stwierdzenia:
art. 83,

1. pozyskania lub wydatkowania Å›rodków komitetu wyborczego z naruszeniem przepisów
2. przekroczenia limitu wydatków, o którym mowa w art. 83e,
3. naruszenia zakazów, o których mowa w art. 83b,
4. naruszenia przepisów art. 83c i art. 83d ust. 1-3.
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2. W razie zaistnienia wÄ…tpliwoÅ›ci co do prawidÅ‚owoÅ›ci sprawozdania finansowego organ,
któremu przedÅ‚oÅźono sprawozdanie, wzywa komitet wyborczy do usuniÄ™cia wad sprawozdania lub
udzielenia wyjaÅ›nieÅ„ w okreÅ›lonym terminie.
3. Organ, któremu przedÅ‚oÅźono sprawozdanie finansowe, badajÄ…c sprawozdanie, moÅźe
zlecaÄ‡ sporzÄ…dzenie przez biegÅ‚ego rewidenta ekspertyz lub opinii i raportów.
4. Organ, któremu przedÅ‚oÅźono sprawozdanie finansowe, badajÄ…c sprawozdanie, moÅźe
ÅźÄ…daÄ‡ od organów paÅ„stwowych niezbÄ™dnej pomocy.
5. W przypadku odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego przez komisarza
wyborczego peÅ‚nomocnik finansowy ma prawo, w terminie 14 dni od dnia dorÄ™czenia postanowienia
o odrzuceniu sprawozdania, wnieÅ›Ä‡ do sÄ…du okrÄ™gowego odwoÅ‚anie od postanowienia.
Rozpoznanie odwoÅ‚ania przez sÄ…d okrÄ™gowy nastÄ™puje w postÄ™powaniu nieprocesowym w
terminie miesiÄ…ca od dnia dorÄ™czenia odwoÅ‚ania. Od orzeczenia sÄ…du okrÄ™gowego nie
przysÅ‚uguje Å›rodek prawny.
6. W przypadku odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego przez PaÅ„stwowÄ…
KomisjÄ™ WyborczÄ… peÅ‚nomocnik finansowy ma prawo, w terminie 14 dni od dnia dorÄ™czenia
postanowienia o odrzuceniu sprawozdania, wnieÅ›Ä‡ do SÄ…du NajwyÅźszego skargÄ™. SÄ…d
NajwyÅźszy rozpoznaje skargÄ™ w terminie 2 miesiÄ™cy od dnia dorÄ™czenia skargi. Od orzeczenia
SÄ…du NajwyÅźszego nie przysÅ‚uguje Å›rodek prawny.
7. JeÅźeli SÄ…d NajwyÅźszy albo sÄ…d okrÄ™gowy uzna skargÄ™ peÅ‚nomocnika finansowego za
zasadnÄ…, odpowiednio PaÅ„stwowa Komisja Wyborcza albo komisarz wyborczy niezwÅ‚ocznie
postanawia o przyjÄ™ciu sprawozdania finansowego.
8. Po bezskutecznym upÅ‚ywie terminu do wniesienia odwoÅ‚ania, o którym mowa w ust. 5, lub
skargi, o której mowa w ust. 6, albo po wydaniu orzeczenia, o którym mowa w ust. 5 lub 6, uznajÄ…cego
odwoÅ‚anie lub skargÄ™ peÅ‚nomocnika finansowego za niezasadne, organ, któremu przedÅ‚oÅźono
sprawozdanie finansowe, przekazuje postanowienie o jego odrzuceniu naczelnikowi urzÄ™du skarbowego
wÅ‚aÅ›ciwemu miejscowo ze wzglÄ™du na siedzibÄ™ komitetu wyborczego.
Art. 84b.
1. Partie polityczne, organizacje i komitety wyborcze wyborców, biorÄ…ce udziaÅ‚ w danych
wyborach, albo stowarzyszenia i fundacje, które w swoich statutach przewidujÄ… dziaÅ‚ania zwiÄ…zane
z analizÄ… finansowania kampanii wyborczych, mogÄ… wnosiÄ‡ do organu, któremu przedÅ‚oÅźono
sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego, umotywowane, pisemne zastrzeÅźenia do sprawozdania,
nie póÅºniej jednak niÅź w terminie 4 miesiÄ™cy od dnia wyborów.
2. Organ, do którego wniesiono zastrzeÅźenie, udziela pisemnej odpowiedzi na zastrzeÅźenie w
terminie 6 miesiÄ™cy od dnia wyborów.
Art. 84c.
W przypadku sprawozdania komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 64f ust. 8, komisarz
wyborczy moÅźe odstÄ…piÄ‡ od badania sprawozdania, jeÅźeli nie zÅ‚oÅźono w stosunku do tego
sprawozdania zastrzeÅźenia, o którym mowa w art. 84b. W takim przypadku sprawozdanie finansowe
uznaje siÄ™ za przyjÄ™te. O przyjÄ™ciu sprawozdania powiadamia siÄ™ peÅ‚nomocnika wyborczego
komitetu.
Art. 84ca.
Do sprawozdania zÅ‚oÅźonego po terminie stosuje siÄ™ odpowiednio przepisy art. 84-84c.
Art. 84d.
1. KorzyÅ›ci majÄ…tkowe przyjÄ™te przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy
podlegajÄ… przepadkowi na rzecz Skarbu PaÅ„stwa. JeÅźeli korzyÅ›Ä‡ majÄ…tkowa zostaÅ‚a zuÅźyta
lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartoÅ›Ä‡.
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2. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyÅ›ci majÄ…tkowych przekazanych komitetowi wyborczemu z
naruszeniem przepisów ustawy, których komitet wyborczy nie przyjÄ…Å‚ lub które zwróciÅ‚ w terminie
30 dni od dnia przekazania.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyÅ›ci majÄ…tkowych przekazanych komitetowi wyborczemu z
naruszeniem przepisów ustawy, które to korzyÅ›ci lub ich równowartoÅ›Ä‡ zostaÅ‚y, w terminie 14
dni od dnia dorÄ™czenia komitetowi wyborczemu postanowienia o odrzuceniu jego sprawozdania
finansowego, a w przypadku zÅ‚oÅźenia odwoÅ‚ania, o którym mowa w art. 84a ust. 5, lub skargi, o
której mowa w art. 84a ust. 6 - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia siÄ™ orzeczenia wydanego
przez wÅ‚aÅ›ciwy sÄ…d, dobrowolnie wpÅ‚acone na konto urzÄ™du skarbowego wÅ‚aÅ›ciwego dla
siedziby komitetu. KorzyÅ›ci majÄ…tkowe o charakterze niepieniÄ™Åźnym komitet wyborczy przekazuje
temu urzÄ™dowi skarbowemu. Potwierdzenie przekazania korzyÅ›ci majÄ…tkowej lub jej
równowartoÅ›ci komitet wyborczy przedstawia organowi, któremu zÅ‚oÅźyÅ‚ sprawozdanie finansowe.
4. PrzyjÄ™cie korzyÅ›ci majÄ…tkowych z naruszeniem przepisów ustawy stwierdza organ, któremu
przedÅ‚oÅźono sprawozdanie finansowe, w postanowieniu o odrzuceniu sprawozdania finansowego.
5. W przypadku niewykonania czynnoÅ›ci, o których mowa w ust. 3 zdanie pierwsze i drugie, albo
jednej z tych czynnoÅ›ci, organ, któremu przedÅ‚oÅźono sprawozdanie finansowe, wystÄ™puje do
sÄ…du przeciwko podmiotom, o których mowa w art. 64k ust. 1, o orzeczenie przepadku korzyÅ›ci
majÄ…tkowej lub jej równowartoÅ›ci oraz wydanie tej korzyÅ›ci majÄ…tkowej lub zapÅ‚atÄ™ jej
równowartoÅ›ci.
6. SÄ…dem wÅ‚aÅ›ciwym do orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest sÄ…d
okrÄ™gowy wÅ‚aÅ›ciwy ze wzglÄ™du na siedzibÄ™ organu, o którym mowa w ust. 5.
7. Egzekucja korzyÅ›ci majÄ…tkowej lub jej równowartoÅ›ci nastÄ™puje w trybie przepisów o
postÄ™powaniu egzekucyjnym w administracji. Organem egzekucyjnym jest naczelnik urzÄ™du
skarbowego wÅ‚aÅ›ciwy miejscowo dla siedziby komitetu wyborczego.
8. PrzejÄ™te rzeczy ruchome, wierzytelnoÅ›ci i inne prawa majÄ…tkowe naczelnik urzÄ™du
skarbowego spieniÄ™Åźa wedÅ‚ug przepisów o egzekucji naleÅźnoÅ›ci pieniÄ™Åźnych w
postÄ™powaniu egzekucyjnym w administracji
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