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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
. 

        VI kadencja 

 
 

SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ  
DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW USTAW  

Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO 
 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 
1740 ). 

 
Sejm na 38. posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. zgodnie z art. 39 ust. 2 Regulaminu Sejmu skierował 

powyższy projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy – Kodeks 
wyborczy, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
niektórych innych ustaw w celu rozpatrzenia. 

Do prac nad projektem ustawy Komisja Ustawodawcza wyznaczyła przedstawiciela Komisji. 
Komisja Nadzwyczajna po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 30 czerwca, 16 

lipca, 26 sierpnia, 9 września, 23 września i 21 października 2009 r.  
 
Wnosi: 
 
W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 

 
Warszawa, dnia  21   października 2009 r. 

 
Przewodniczący Komisji 

Sprawozdawca 
 

/-/  Waldy Dzikowski  
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Projekt  

 

 

 

USTAWA 

z dnia   2009 r.  

 

o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz niektórych innych ustaw1 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 10 w ust. 3 po wyrazach „przeprowadzaniem wyborów” dodaje się wyrazy 
„ , jak i dla komitetów wyborczych oraz nadawców telewizyjnych i radiowych.”; 

2) w art. 15: 

a) w ust. 2 wyrazy „wojewódzki komisarz wyborczy lub zastępca wojewódz-
kiego komisarza wyborczego, powoływani” zastępuje się wyrazami „komi-
sarz wyborczy powoływany”, 

b) w ust. 3 wyrazy „wojewódzkiego komisarza wyborczego lub jego zastępcę” 
zastępuje się wyrazami „komisarza wyborczego”, 

c) w ust. 3a zdanie drugie otrzymuje brzmienie:  

 „Na sekretarza komisji powołuje się dyrektora właściwej miejscowo 
delegatury Krajowego Biura Wyborczego albo osobę przez niego 
wskazaną.”; 

3) w art. 16: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obwodową komisję wyborczą, w składzie od 5 do 9 osób, powołuje 
najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów wójt (burmistrz, prezydent 
miasta). Kandydatów do komisji zgłaszają spośród wyborców danej 
gminy pełnomocnicy komitetów wyborczych, które zarejestrowały 
kandydatów lub upoważnione przez nich osoby. Z urzędu w skład ko-
misji wchodzi, jako jej członek, osoba wskazana przez wójta (burmi-

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wy-
borze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 
984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 
219. 
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strza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organizacyjnych.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „ w 30 dniu” zastępuje się wyrazami „w 23 dniu”; 

4) w art. 19 w ust. 2 wyrazy „ , wojewódzkim komisarzom wyborczym i zastępcom 
wojewódzkich komisarzy wyborczych” zastępuje się wyrazami „oraz komisa-
rzom wyborczym”; 

5) dodaje się art. 24a w brzmieniu: 

„Art. 24a. Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych zapewnia wójt (burmistrz, prezy-
dent miasta). Do lokali tych stosuje się przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 
2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007 r. Nr 
190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056).”; 

6) w art. 27 w ust. 1 wyrazy „w przepisach ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordy-
nacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 45, poz. 205, z 
1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 
554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, 
poz. 483)” zastępuje się wyrazami „w przepisach ustawy z dnia 12 kwietnia 
2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

7) dodaje się art. 30a w brzmieniu: 

„Art. 30a. 1. Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do urzę-
du gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopi-
sywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się 
lokale, o których mowa w art. 24a, na obszarze gminy właściwej 
ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. 

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się nazwisko i i-
miona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i 
adres zamieszkania wyborcy.”; 

8) w art. 40c: 

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Po zebraniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 41 ust. 1 pkt 3, 
co najmniej 1000 podpisów obywateli mających prawo wybierania do 
Sejmu i popierających kandydata, pełnomocnik zawiadamia o utworze-
niu komitetu Państwową Komisję Wyborczą.”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W zawiadomieniu o utworzeniu komitetu podaje się:”, 

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zawiadomienia o utworzeniu komitetu załącza się:”, 

d) w ust. 4 wyrazy „Zgłoszenie komitetu do zarejestrowania” zastępuje się wy-
razami „Zawiadomienie o utworzeniu komitetu”; 

9) w art. 40d: 
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a) w ust. 1 wyrazy „postanawia o zarejestrowaniu komitetu” zastępuje się wy-
razami „postanawia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu”, 

b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„W wypadku nieusunięcia wad w terminie Państwowa Komisja Wyborcza 
odmawia przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pełnomocnikowi służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego 
na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie przyjęcia 
zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Skargę wnosi się w terminie 2 
dni od daty doręczenia pełnomocnikowi postanowienia o odmowie 
przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu.”, 

d) w ust. 4 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

 „Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę pełnomocnika za zasadną, Państwowa 
Komisja Wyborcza niezwłocznie przyjmuje zawiadomienie o utworzeniu 
komitetu.”; 

10) uchyla się art. 40e; 

11) w art. 40f wyrazy „informację o zarejestrowanym komitecie” zastępuje się wy-
razami „informację o utworzonym komitecie”; 

12) w art. 41 w ust. 1 skreśla się wyrazy „komitetu zarejestrowanego zgodnie z art. 
40d”; 

13) art. 49 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 49. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, 

w ciągu 2 dni. Termin głosowania określa się na dzień wolny od 
pracy oraz dzień go poprzedzający. 

2. Głosowanie odbywa się każdego z dni, o których mowa w ust. 1, 
bez przerwy od godziny 8.00 do 20.00, a przerwa następuje od 
godziny 20.00 pierwszego dnia do godziny 8.00 drugiego dnia. 

3. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich 
statkach morskich oraz za granicą odbywa się w ciągu dwóch dni, 
każdego dnia od godziny 8.00 do 20.00 czasu miejscowego, z 
przerwą od godziny 20.00 pierwszego dnia do godziny 8.00 dru-
giego dnia. Jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu 
następnym po drugim dniu głosowania w kraju, głosowanie roz-
poczyna się w dniu poprzedzającym pierwszy dzień głosowania w 
kraju.”; 

14) dodaje się art. 56a w brzmieniu: 

„Art. 56a. 1. Obwodowa komisja wyborcza, po uzgodnieniu z okręgową ko-
misją wyborczą, może zarządzić stosowanie w głosowaniu dru-
giej urny wyborczej. 

2. Urna, o której mowa w ust. 1, jest urną pomocniczą przeznaczoną 
wyłącznie do wrzucania kart do głosowania przez wyborców w 
obwodach głosowania w szpitalach i w zakładach pomocy spo-
łecznej. 
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3. W wypadku wyrażenia przez wyborcę woli skorzystania z urny 
pomocniczej wrzucenie do niej karty do głosowania wymaga 
obecności przy tej czynności co najmniej dwóch osób wchodzą-
cych w skład obwodowej komisji wyborczej, zgłoszonych przez 
różne komitety wyborcze. 

4. Do postępowania z urną pomocniczą i głosowania przy jej użyciu 
mają zastosowanie przepisy niniejszego rozdziału.”; 

15) w art. 78 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej: 

1) na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu te-
rytorialnego oraz sądów; 

2) na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich 
normalne funkcjonowanie; 

3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cy-
wilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi wła-
ściwemu do spraw wewnętrznych. 

2. Zabronione są jakiekolwiek formy agitacji wyborczej na terenie szkół pod-
stawowych i gimnazjów wobec uczniów nieposiadających prawa wybiera-
nia.”; 

16) w art. 78a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 
brzmieniu: 

„2. Materiały wyborcze zawierające oznaczenie komitetu wyborczego, od które-
go pochodzą, podlegają ochronie prawnej.”; 

17) dodaje się art. 78b w brzmieniu: 

„Art. 78b. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie po rozpoczęciu 
kampanii wyborczej zapewni na obszarze gminy (miasta) odpo-
wiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich ko-
mitetów wyborczych oraz poda wykaz tych miejsc do wiadomo-
ści publicznej.”; 

18) w art. 79 uchyla się ust. 2 i 3; 

19) w art. 84a uchyla się ust. 2; 

20) dodaje się art. 84ba w brzmieniu: 

„Art. 84ba. 1. Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe komitetu pono-
szą solidarnie osoby wchodzące w skład komitetu. 

2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1, są niezbywalne.”; 

21) art. 85-87 otrzymują brzmienie: 
„Art. 85. 1. Środki finansowe komitetu mogą pochodzić jedynie z wpłat oby-

wateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wpłat funduszów wyborczych par-
tii politycznych tworzonych na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. 



Liczba stron : 5    Data : 2009-10-28    Nazwa pliku : 0289-06A.NK 
VI kadencja/druk 1740 

 

5  

Nr 79, poz. 857, z późn. zm.3)), z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 
3. 

2. Komitetowi nie wolno przyjmować wartości niepieniężnych, z 
wyjątkiem nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnia-
niu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne. 

3. Komitet wyborczy może zaciągać kredyty bankowe tylko na cele 
związane z wyborami. Poręczycielem kredytu może być wyłącz-
nie obywatel polski mający miejsce stałego zamieszkania na tere-
nie Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że zobowiązanie poręczycie-
la nie może być wyższe od wymienionej w art. 86 ust. 5 łącznej 
sumy wpłat od osoby fizycznej. Poręczenie kredytu jest niezby-
walne. 

Art. 86. 1. Środki finansowe komitetu mogą być gromadzone wyłącznie na 
rachunku bankowym. 

2. Komitet może gromadzić środki finansowe wyłącznie na jednym 
rachunku bankowym. 

3. Umowa rachunku bankowego zawarta w imieniu komitetu musi 
zawierać zastrzeżenie o wymaganym ustawą sposobie dokonywa-
nia wpłat na rzecz komitetu oraz dopuszczalnym źródle pozyski-
wania środków finansowych przez komitet, a także o dopuszczal-
nym terminie dokonywania wpłat. 

4. Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu jedynie 
czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą. 

5. Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu 
nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowią-
zującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia 
o zarządzeniu wyborów. 

Art. 87. Zabronione jest przeprowadzanie przez komitet zbiórek publicz-
nych.”; 

22) art. 87a otrzymuje brzmienie:  

„Art. 87a. 1. Zabrania się pozyskiwania środków przez komitet: 
1) przed dniem przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą 

zawiadomienia o utworzeniu komitetu, 
2) po dniu wyborów. 

2. Zabrania się wydatkowania środków przez komitet: 
1) przed dniem przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą 

zawiadomienia o utworzeniu komitetu, 

2) po dniu złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 87g 
ust. 1.”; 

23) uchyla się art. 87c i art. 87d; 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 

1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, 
poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.  
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24) w art. 87e wyrazy „art. 85 ust. 2, 3 i 5-7, art. 86, art. 87f, art. 88f pkt 1 i 3 oraz 
art. 88g pkt 2” zastępuje się wyrazami „art. 85 ust. 1-3, art. 86 ust. 4 i 5, art. 87f 
ust. 1-4, 6, 8 i 9, art. 88f pkt 2-5 oraz art. 88g pkt 2”; 

25) art. 87f otrzymuje brzmienie: 

„Art. 87f. 1. Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem prze-
pisów ustawy podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. 
Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepad-
kowi podlega jej równowartość.  

2. Korzyścią majątkową, która podlega przepadkowi na rzecz Skarbu 
Państwa jest również wartość dokonanej czynności skutkującej 
zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu wyborczego przez 
inną osobę aniżeli wymieniona w art. 85 ust. 1 i 3 lub dokonanej 
z naruszeniem zasad, o których mowa w art. 85 ust. 3 lub art. 86 
ust. 5. 

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyści majątkowych przekazanych 
komitetowi z naruszeniem przepisów ustawy, których komitet nie 
przyjął lub które zwrócił w terminie 30 dni od dnia przekazania. 

4. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyści majątkowych przekazanych 
komitetowi z naruszeniem przepisów ustawy, które to korzyści 
lub ich równowartość zostały, w terminie 14 dni od dnia doręcze-
nia komitetowi postanowienia o odrzuceniu jego sprawozdania 
wyborczego, a w przypadku złożenia skargi, o której mowa w art. 
87i ust. 1 - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orze-
czenia wydanego przez Sąd Najwyższy, dobrowolnie wpłacone 
na konto urzędu skarbowego właściwego dla siedziby komitetu. 
Korzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym komitet prze-
kazuje temu urzędowi skarbowemu. Potwierdzenie przekazania 
korzyści majątkowej lub jej równowartości komitet przedstawia 
Państwowej Komisji Wyborczej. 

5. Przyjęcie korzyści majątkowych z naruszeniem przepisów ustawy 
stwierdza Państwowa Komisja Wyborcza, w postanowieniu o od-
rzuceniu sprawozdania wyborczego. 

6. W przypadku niewykonania czynności, o których mowa w ust. 4 
zdanie pierwsze i drugie, albo jednej z tych czynności, Państwo-
wa Komisja Wyborcza występuje do sądu przeciwko osobom, o 
których mowa w art. 84ba, o orzeczenie przepadku korzyści ma-
jątkowej lub jej równowartości oraz wydanie tej korzyści mająt-
kowej lub zapłatę jej równowartości. 

7. Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa w 
ust. 1, jest Sąd Okręgowy w Warszawie. 

8. Egzekucja korzyści majątkowej lub jej równowartości następuje 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. Organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu 
skarbowego właściwy miejscowo dla siedziby komitetu. 

9. Przejęte rzeczy ruchome, wierzytelności i inne prawa majątkowe 
naczelnik urzędu skarbowego spienięża według przepisów o eg-
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zekucji należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 

10. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje 
się przepisy o postępowaniu nieprocesowym.”; 

26) w art. 87g: 

a) w ust. 4 skreśla się zdanie drugie, 

b) uchyla się ust. 5 i 6, 

c) w ust. 7 wyrazy „w terminie 7 dni” zastępuje się wyrazami „w terminie 30 
dni” oraz dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

 „Sprawozdanie wyborcze przedkładane Państwowej Komisji Wybor-
czej podawane jest przez nią do wiadomości publicznej w Biuletynie 
Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z 
późn. zm.4)), najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozda-
nia.”; 

27) w art. 87h: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia 
sprawozdania wyborczego: 

1) przyjmuje sprawozdanie bez zastrzeżeń; 

2) przyjmuje sprawozdanie, wskazując na jego uchybienia, albo 

3) odrzuca sprawozdanie w wypadku stwierdzenia: 

a) pozyskania lub wydatkowania środków komitetu z narusze-
niem przepisów art. 84a ust. 3 oraz art. 87a albo limitu okre-
ślonego w art. 84d, 

b) przekazania komitetowi lub przyjęcia przez komitet środków 
finansowych lub wartości niepieniężnych z naruszeniem 
przepisów art. 85 ust. 1-3, 

c) przeprowadzania zbiórek publicznych wbrew zakazowi, o 
którym mowa w art. 87.”, 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Odrzucenie sprawozdania następuje również w przypadku poręczenia 
kredytu z naruszeniem przepisów art. 85 ust. 3, a także dokonania 
czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu 
wyborczego przez inną osobę, aniżeli wymieniona w art. 85 ust. 1 i 3 
lub dokonanej z naruszeniem limitu wpłat, o którym mowa w art. 86 
ust. 5.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 

240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 132, poz. 1110.  
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„4. Organy administracji publicznej udzielają Państwowej Komisji Wybor-
czej, na jej żądanie, pomocy niezbędnej w badaniu sprawozdania wy-
borczego.”, 

d) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Organy kontroli, rewizji, inspekcji, działające w administracji rządo-
wej i samorządzie terytorialnym, współpracują z Państwową Komisją 
Wyborczą i są obowiązane do udostępniania Państwowej Komisji Wy-
borczej, na jej wniosek, wyników postępowań kontrolnych prowadzo-
nych przez te organy.”, 

e) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia sprawozdania wyborczego, o którym 
mowa w art. 87g ust. 7:”; 

28) art. 87j otrzymuje brzmienie: 

„Art. 87j. 1. Komitet ulega rozwiązaniu z mocy prawa: 

1) jeżeli nie zgłosił kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej; 

2) jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła zarejestro-
wania zgłoszonego przez komitet kandydata i pełnomocnik 
nie wniósł skargi, o której mowa w art. 42 ust. 4, albo Sąd 
Najwyższy nie uznał wniesionej skargi za zasadną; 

3) jeżeli kandydat zgłoszony przez komitet został skreślony z li-
sty kandydatów; 

4) po przyjęciu sprawozdania wyborczego komitetu przez Pań-
stwową Komisję Wyborczą; 

5) po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia skargi, o 
której mowa w art. 87i ust. 1; 

6) po wydaniu orzeczenia, o którym mowa w art. 87i ust. 2, 
uwzględniającego skargę na postanowienie Państwowej Ko-
misji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia sprawozdania. 

2. Informację o rozwiązaniu komitetu z przyczyn, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1-3, Państwowa Komisja Wyborcza podaje nie-
zwłocznie  do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

3. Pełnomocnik finansowy komitetu, który uległ rozwiązaniu z 
przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, przedkłada Państwo-
wej Komisji Wyborczej sprawozdanie wyborcze w terminie okre-
ślonym w art. 87g ust. 1.”; 

29) art. 87k otrzymuje brzmienie: 

„Art. 87k. Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości 
w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przyjętych i od-
rzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów.”; 

30) dodaje się art. 88ca w brzmieniu: 

„Art. 88ca. 1. Kto, w ramach kampanii wyborczej na rzecz kandydata na Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, prowadzi agitację wyborczą: 
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1) w siedzibach urzędów administracji rządowej lub administra-
cji samorządu terytorialnego bądź sądów, 

2) na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócają-
cych ich normalne funkcjonowanie, 

3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organi-
zacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub od-
działów obrony cywilnej bądź skoszarowanych jednostek 
podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 

4) w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal 
się znajduje 

– podlega karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitację wyborczą na tere-
nie szkół podstawowych lub gimnazjów wobec uczniów niepo-
siadających prawa wybierania.”; 

31) dodaje się art. 88ea w brzmieniu: 

„Art. 88ea. Kto, w ramach kampanii wyborczej na rzecz kandydata na Prezy-
denta Rzeczypospolitej nie umieszcza w materiałach wyborczych 
oznaczenia od kogo pochodzą  

 podlega karze grzywny.”; 

32) w art. 88f: 

a) uchyla się pkt 1, 

b) w pkt 2 wyrazy „w art. 85 ust. 4” zastępuje się wyrazami „art. 86 ust. 1 i 2”, 

c) w pkt 3 wyrazy „limity określone w art. 85 ust. 5 lub 6” zastępuje się wyra-
zami „limit określony w art. 86 ust. 5”, 

d) w pkt 4 wyrazy „w art. 85 ust. 7” zastępuje się wyrazami „w art. 86 ust. 4”, 

e) w pkt 4 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) dokonuje czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań 
komitetu z naruszeniem limitu wpłat, o którym mowa w art. 86 ust. 5”; 

33) w art. 88g: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „2 lub”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przekazuje komitetowi lub przyjmuje w imieniu komitetu środki finan-
sowe z naruszeniem zasad, o których mowa w art. 85 ust. 1,”, 

c) dodaje się pkt 2a-2e w brzmieniu: 

„2a) pozyskuje lub wydatkuje środki komitetu z naruszeniem zakazów o-
kreślonych w art. 87a, 

2b) organizuje zbiórki publiczne na cele kampanii wyborczej, 

2c) pozyskuje środki finansowe lub wartości niepieniężne na rzecz komite-
tu lub wydatkuje środki finansowe komitetu na cele inne niż związane z 
wyborami, 
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2d) przekazuje komitetowi lub przyjmuje w jego imieniu wartości niepie-
niężne inne niż nieodpłatne usługi polegające na rozpowszechnianiu 
plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne, 

2e) nie będąc osobą wymienioną w art. 85 ust. 1 i 3, dokonuje czynności 
skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu”, 

d) uchyla się pkt 3; 

34) w art. 88h uchyla się pkt 1; 

35) dodaje się art. 88ja w brzmieniu: 

„Art. 88ja. 1. Kto nie dopuszcza do wykonywania lub utrudnia dopełnienie 
przez biegłego rewidenta obowiązków przy sporządzaniu opinii 
lub raportu dotyczącego sprawozdania finansowego 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, działa nieumyślnie 

 podlega grzywnie.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 857, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 25: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie 
przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na tere-
nie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów art. 24 ust. 4 i 
7, art. 28 ust. 1 oraz przepisów ustaw dotyczących wyborów do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wyborów do Parlamentu Europejskiego w zakresie dotacji podmioto-
wej.”, 

b) uchyla się ust. 2 i 3, 

c) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Przepisy ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio do wartości niepienięż-
nych.”, 

d) w ust. 5 wyrazy „czekiem, przelewem lub kartą płatniczą” zastępuje się wy-
razami „czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą”; 

2) dodaje się art. 25a w brzmieniu: 

„Art. 25a. 1. Poręczycielem kredytu, o którym mowa w art. 24 ust. 7, może 
być wyłącznie obywatel polski mający miejsce stałego zamiesz-
kania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że zobowiąza-

                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 

1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, 
poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.  
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nie poręczyciela nie może być wyższe od wymienionej w art. 25 
ust. 4 łącznej sumy wpłat od osoby fizycznej. 

2. Poręczenie kredytu, o którym mowa w ust. 1, jest niezbywalne.”; 

3) w art. 34a: 

a) w ust. 1 wyrazy „w terminie 4 miesięcy” zastępuje się wyrazami „w termi-
nie 6 miesięcy”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Organy administracji publicznej udzielają Państwowej Komisji Wybor-
czej, na jej żądanie, pomocy niezbędnej w badaniu informacji.”, 

c) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Organy kontroli, rewizji, inspekcji, działające w administracji rządo-
wej i samorządzie terytorialnym, współpracują z Państwową Komisją 
Wyborczą i są obowiązane do udostępniania Państwowej Komisji Wy-
borczej, na jej wniosek, wyników postępowań kontrolnych prowadzo-
nych przez te organy.”, 

d) w ust. 5 wyrazy „W terminie 14 dni” zastępuje się wyrazami „W terminie 
30 dni”; 

4) w art. 38a: 

a) w ust. 1 wyrazy „w terminie 4 miesięcy” zastępuje się wyrazami „w terminie 
6 miesięcy”, 

b) w ust. 2: 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przyjmowania lub pozyskiwania środków finansowych z innych 
źródeł niedozwolonych,”, 

- w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) przyjmowania wartości niepieniężnych z naruszeniem przepisów 
art. 25 ust. 4a.”, 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Odrzucenie sprawozdania następuje również w przypadku poręczenia 
kredytu z naruszeniem przepisów art. 25a, a także dokonania czynności 
skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań partii politycznej 
przez inną osobę, aniżeli wymieniona w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 
lub dokonanej z naruszeniem limitu wpłat, o którym mowa w art. 25 
ust. 4.”; 

5) w art. 39a dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Korzyścią majątkową, która podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa 
jest również wartość dokonanej czynności skutkującej zmniejszeniem war-
tości zobowiązań partii politycznej, przez inną osobę, aniżeli wymieniona w 
art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 lub dokonanej z naruszeniem zasad, o których 
mowa w art. 25 ust. 4 lub art. 25a .”; 

6) w art. 49c dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
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„4) dokonuje czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań partii 
politycznej będąc osobą inną, aniżeli wymieniona w art. 25 ust. 1 i art. 25a 
ust. 1 lub z naruszeniem limitu wpłat, o którym mowa w art. 25 ust. 4,”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60, z późn. zm.6)) w art. 297 dodaje się § 5 w brzmieniu: 

„§ 5. Naczelnicy urzędów skarbowych udostępniają Państwowej Komisji Wy-
borczej, w związku z badaniem sprawozdania komitetu wyborczego, infor-
macji, o której mowa w art. 34 ust. 1 lub sprawozdania, o którym mowa w 
art. 38 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 
2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.7)), akta, o których mowa w § 1.”. 

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.8)) wprowa-
dza się następujące zmiany: 

1) w art. 11 w ust. 2 po wyrazach „przeprowadzaniem wyborów” dodaje się wyrazy 
„ , jak i dla komitetów wyborczych oraz nadawców telewizyjnych i radiowych.”; 

2) w art. 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obwodową komisję wyborczą powołuje, najpóźniej w 14 dniu przed 
dniem wyborów, gminna komisja wyborcza spośród wyborców zgło-
szonych przez pełnomocników, o których mowa w art. 101 ust. 2, z za-
strzeżeniem ust. 1a i 2. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodo-
wej komisji wyborczej dokonuje się najpóźniej w 23 dniu przed dniem 
wyborów.”, 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej mogą zgła-
szać wyłącznie pełnomocnicy komitetów wyborczych, którzy mają za-
rejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego wła-
ściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza.”; 

3) dodaje się art. 32a w brzmieniu: 

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 85, poz. 

727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 
1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, 
poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888 i Nr 180, poz. 
1109.  

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 
1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, 
poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.  

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 
219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 34, poz. 242. 
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„Art. 32a. Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych zapewnia wójt (burmistrz, prezy-
dent miasta). Do lokali tych stosuje się przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie art. 53 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu 
i do Senatu.”; 

4) dodaje się art. 34a w brzmieniu: 

„Art. 34a. 1. Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do urzę-
du gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopi-
sywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się 
lokale, o których mowa w art. 32a, na obszarze gminy właściwej 
ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. 

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się nazwisko i i-
miona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i 
adres zamieszkania wyborcy.”; 

5) w art. 40: 

a) w ust. 1 wyrazy „między godziną 6 a 20” zastępuje się wyrazami „między 
godziną 8 a 22”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. O godzinie 22 przewodniczący komisji zarządza zakończenie głosowa-
nia. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do 
lokalu wyborczego przed godziną 22.”; 

6) dodaje się art. 42a w brzmieniu: 

„Art. 42a. 1. Obwodowa komisja wyborcza, po uzgodnieniu z komisją wybor-
czą, może zarządzić stosowanie w głosowaniu drugiej urny wy-
borczej. 

2. Urna, o której mowa w ust. 1, jest urną pomocniczą przeznaczoną 
wyłącznie do wrzucania kart do głosowania przez wyborców w 
obwodach głosowania w szpitalach i w zakładach pomocy spo-
łecznej. 

3. W wypadku wyrażenia przez wyborcę woli skorzystania z urny 
pomocniczej wrzucenie do niej karty do głosowania wymaga 
obecności przy tej czynności co najmniej dwóch osób wchodzą-
cych w skład obwodowej komisji wyborczej, zgłoszonych przez 
różne komitety wyborcze. 

4. Do postępowania z urną pomocniczą i głosowania przy jej użyciu 
mają zastosowanie przepisy niniejszego rozdziału.”; 

7) dodaje się art. 70a w brzmieniu: 

„Art. 70a. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie po rozpoczęciu 
kampanii wyborczej zapewni na obszarze gminy (miasta) odpo-
wiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich ko-
mitetów wyborczych oraz poda wykaz tych miejsc do wiadomo-
ści publicznej.”; 
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8) w art. 83: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zabrania się pozyskiwania środków przez komitet: 

1) przed dniem wydania przez właściwy organ postanowienia o 
przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu, 

2) po dniu wyborów.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zabrania się wydatkowania środków przez komitet: 

1) przed dniem wydania przez właściwy organ postanowienia o 
przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu, 

2) po dniu złożenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w 
art. 84 ust. 2.”; 

9) w art. 83c: 

a) w ust. 3 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

 „- mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających 
miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
kredytów bankowych zaciąganych na cele związane z wyborami.”, 

b) uchyla się ust. 4, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Poręczycielem kredytu, o którym mowa w ust. 3, może być wyłącznie 
obywatel polski mający miejsce stałego zamieszkania na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej, z tym że zobowiązanie poręczyciela nie może 
być wyższe od wymienionej w art. 83d ust. 2 łącznej sumy wpłat od 
osoby fizycznej. Poręczenie kredytu jest niezbywalne.”; 

10) w art. 83d ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu wyborczego jedynie 
czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą.”; 

11) art. 83g otrzymuje brzmienie: 

„Art. 83g. Komitety wyborcze prowadzą rachunkowość na zasadach okre-
ślonych odrębnymi przepisami dotyczącymi jednostek nieprowa-
dzących działalności gospodarczej, z uwzględnieniem przepisów 
ustawy.”; 

12) w art. 84a: 

a) w ust. 1 wyrazy „od dnia wyborów” zastępuje się wyrazami „od dnia złoże-
nia sprawozdania”; 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Odrzucenie sprawozdania następuje również w przypadku poręczenia 
kredytu z naruszeniem przepisów art. 83c ust. 6, a także dokonania 
czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu 
wyborczego przez inną osobę, aniżeli wymieniona w art. 83c ust. 3 i 6 



Liczba stron : 15    Data : 2009-10-28    Nazwa pliku : 0289-06A.NK 
VI kadencja/druk 1740 

 

15  

lub dokonanej z naruszeniem limitu wpłat, o którym mowa w art. 83d 
ust. 2.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Organy administracji publicznej udzielają organowi, któremu przedło-
żono sprawozdanie finansowe, na jego żądanie, pomocy niezbędnej w 
badaniu sprawozdania.”, 

d) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Organy kontroli, rewizji, inspekcji, działające w administracji rządo-
wej i samorządzie terytorialnym, współpracują z organem, któremu 
przedłożono sprawozdanie finansowe i są obowiązane do udostępniania 
temu organowi, na jego wniosek, wyników postępowań kontrolnych 
prowadzonych przez te organy.”;  

13) w art. 84b: 

a) w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „w terminie 4 miesięcy od dnia wyborów” 
zastępuje się wyrazami „w terminie 30 dni od dnia publikacji, odpowiednio,  
sprawozdania finansowego przez Państwową Komisję Wyborczą lub komu-
nikatu komisarza wyborczego, o których mowa w art. 84 ust. 6”, 

b) w ust. 2 wyrazy „w terminie 6 miesięcy od dnia wyborów” zastępuje się wy-
razami „w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia”; 

14) w art. 84d: 

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1. Korzyścią majątkową, która podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Pań-
stwa jest również wartość dokonanej czynności skutkującej zmniejsze-
niem wartości zobowiązań komitetu wyborczego przez inną osobę ani-
żeli wymieniona w art. 83c ust. 3 i 6 lub dokonanej z naruszeniem za-
sad, o których mowa w art. 83c ust. 6 i art. 83d ust. 2.”, 

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się 
przepisy o postępowaniu nieprocesowym.”; 

15) art. 202 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 202. Kto: 

1) w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmi-
ków województw, prowadzi kampanię wyborczą bez uprzed-
niej zgody pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, 
a koszt takiego działania wynosi od 500 do 50.000 złotych 

 - podlega grzywnie nie mniejszej niż koszt takiego działania, 

2) prowadzi działania, o których mowa w pkt 1, a ich koszt 
przekracza 50.000 złotych 

 - podlega grzywnie nie mniejszej niż koszt takiego działania 
oraz karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.”; 

16) w art. 202g: 
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a) w pkt 6 wyrazy „osób fizycznych” zastępuje się wyrazami „obywateli pol-
skich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej”, 

b) w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:  

„7) przekazuje komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjne-
mu komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów 
środki finansowe lub wartości niepieniężne z innego źródła niż z fundu-
szu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii 
politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzą-
cych koalicyjny komitet wyborczy, 

8) nie będąc osobą wymienioną w art. 83c ust. 3 i 6, dokonuje czynności 
skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu wyborcze-
go”; 

17) uchyla się art. 202h.”. 

 

Art. 5. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i 
prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.9)) wprowadza się następują-
ce zmiany: 

1) dodaje się art. 23a i 23b w brzmieniu: 

„Art. 23a. 1. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej: 

1) na terenie urzędów administracji rządowej i administracji sa-
morządu terytorialnego oraz sądów; 

2) na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócają-
cych ich normalne funkcjonowanie; 

3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organi-
zacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz 
oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jedno-
stek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrz-
nych. 

2. Zabronione są jakiekolwiek formy agitacji wyborczej na terenie 
szkół podstawowych i gimnazjów wobec uczniów nieposiadają-
cych prawa wybierania. 

Art. 23b. 1. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od 
kogo pochodzą. 

2. Materiały wyborcze zawierające oznaczenie komitetu wyborcze-
go, od którego pochodzą, podlegają ochronie prawnej.”; 

2) art. 27f otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27f. Kto: 

                                                 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 

1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 
r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.  
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1) w związku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta 
miasta, prowadzi kampanię wyborczą bez uprzedniej zgody 
pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, a koszt ta-
kiego działania wynosi od 500 do 50.000 złotych 

 - podlega grzywnie nie mniejszej niż koszt takiego działania, 

2) prowadzi działania, o których mowa w pkt 1, a ich koszt 
przekracza 50.000 złotych 

 - podlega grzywnie nie mniejszej niż koszt takiego działania 
oraz karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.”; 

3) w art. 27m: 

a) w pkt 6 wyrazy „osób fizycznych” zastępuje się wyrazami „obywateli pol-
skich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej”, 

b) w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:  

„7) przekazuje komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjne-
mu komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów 
środki finansowe lub wartości niepieniężne z innego źródła niż z fundu-
szu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii 
politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzą-
cych koalicyjny komitet wyborczy, 

8) nie będąc obywatelem polskim mającym miejsce stałego zamieszkania 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje czynności skutkującej 
zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu wyborczego”; 

4) uchyla się art. 27n. 

 

Art. 6. 

1. Przepisy ustaw zmienianych w art. 4 i 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
stosuje się od kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następują-
cej po kadencji, w trakcie której niniejsza ustawa weszła w życie. 

2. Do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, w trakcie której ni-
niejsza ustawa weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 7. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Pan Waldy Dzikowski 
Przewodniczqcy Komisji Nadmyczajnej 
do rozpatrzenia niektorych projektow 
ustaw z zakresu prawa wyborczego 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia o zgodnoici z prawem Unii Europejskiej sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do 
rozpatrzenia niekldrych projekldw uslaw z zakresu prawa wyborczego o komisyjnym projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o wy borze Prezydenta Rzeczypospolilej Polskiej oraz niekldrych innyclz 
uslaw (druk nr  2433) oraz sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektdrych 
projektdw ustaw z zakresu prawa wyborczego o poselskim projekcie ustawy o zmianie wtnwy o 
wyborze Prezydentn Rzeczypospolilej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, ran 
powiatdw i sejmikdw wojewddztw (druk nr 2434) sporzqdzona na podstawie art. 9 pkt 3 w m. z 
art. 2 ust. 1 ykt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.' o Komitecie Integracji 
Europejskiej @z. U. Nr 106, poz. 494), w nviqzku z art. 42 ust. 4 Regulaminu Sej~nu przez 
Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza 

Szanowny Panie Przewodniczqcy, 

W zwiqzku z przedloieniem sprawozdah Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektdrych 
projektdw ustaw z zakresu prawa wyborczego o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektdrych innych ustaw (druk nr 
2433) oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatdtv i 
sejmikbw wojewbdztcll (druk nr 2434) - pismo z dnia 22.10.2009 r., nr NOW-0150-8109 - 
pozwalan sobie wyraziC nastqpujqcq opiniq: 

Projekty bqdqce przedlniotami sprawozdan Kolnisji sq zgodne z prawem Unii 
Europejskiej. 

Zpowazaniem, 


