
Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154,
poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i terminy zawiada-
miania gmin o osobach pozbawionych prawa wybiera-
nia oraz o wygaÊni´ciu przyczyny pozbawiania prawa
wybierania, a tak˝e wzory zawiadomieƒ w tych spra-
wach. 

§ 2. 1. Sàdy I instancji przekazujà urz´dom w∏aÊci-
wych gmin, prowadzàcym sta∏e rejestry wyborców, za-
wiadomienia o osobach, które prawomocnym orzecze-
niem sàdu zosta∏y:

1) pozbawione praw publicznych, 

2) ubezw∏asnowolnione.

2. W wypadku uchylenia orzeczenia, o którym mo-
wa w ust. 1, sàd I instancji zawiadamia o tym urzàd
w∏aÊciwej gminy.

3. Sàd Okr´gowy w Warszawie przekazuje urz´dom
w∏aÊciwych gmin, o których mowa w ust. 1, zawiado-
mienia o osobach pozbawionych praw wyborczych
prawomocnym orzeczeniem Trybuna∏u Stanu.

4. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2, wy-
sy∏a si´ najpóêniej w terminie 14 dni od chwili uprawo-
mocnienia si´ orzeczenia lub zwrotu akt z w∏aÊciwego
sàdu.

§ 3. 1. Niezale˝nie od zawiadomieƒ, o których mo-
wa w § 2, z chwilà zarzàdzenia wyborów sàdy I instan-
cji — na podstawie przepisów w∏aÊciwej ordynacji wy-
borczej — przekazujà urz´dom gmin sporzàdzajàcym
spisy wyborców zawiadomienia o osobach:

1) pozbawionych praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sàdu, je˝eli koniec okresu, na który
ten Êrodek karny orzeczono, przypada nie wcze-
Êniej ni˝ w dniu wyborów,

2) ubezw∏asnowolnionych do dnia wyborów prawo-
mocnym orzeczeniem sàdu.

2. W wypadku gdy w okresie, o którym mowa
w ust. 1, akta sprawy, w której uprawomocni∏o si´ orze-
czenie powodujàce utrat´ prawa wybierania, znajdujà
si´ w sàdzie II instancji, zawiadomienie, o którym mo-
wa w ust. 1, przekazuje ten sàd, czyniàc o tym adnota-
cj´ w aktach sprawy.

§ 4. 1. Zawiadomienia, o których mowa w § 2 i 3,
przekazuje si´ urz´dom gmin w∏aÊciwych wed∏ug miej-

sca ostatniego zamieszkania osób, których zawiado-
mienia dotyczà.

2. W odniesieniu do osób przebywajàcych w zak∏a-
dach karnych lub aresztach Êledczych zawiadomienia
przekazuje si´:

1) urz´dowi gminy w∏aÊciwej wed∏ug ostatniego zna-
nego sàdowi miejsca, w którym ta osoba zamiesz-
kiwa∏a, oraz

2) urz´dowi gminy w∏aÊciwej wed∏ug po∏o˝enia zak∏a-
du karnego lub aresztu Êledczego, w którym ta oso-
ba przebywa, za poÊrednictwem administracji tego
zak∏adu lub aresztu.

§ 5. 1. Zawiadomienia, o których mowa w § 2 i 3,
przekazuje si´ urz´dom w∏aÊciwych gmin oraz admini-
stracjom zak∏adów karnych lub aresztów Êledczych, nie
póêniej jednak ni˝ w 22 dniu przed dniem wyborów.

2. W wypadku gdy orzeczenie sàdu, o którym mo-
wa w § 2, uprawomocni si´ po up∏ywie 22 dnia przed
dniem wyborów, zawiadomienie przekazuje si´ urz´-
dowi w∏aÊciwej gminy oraz, odpowiednio, administra-
cji zak∏adu karnego lub aresztu Êledczego niezw∏ocz-
nie, przy wykorzystaniu, w razie potrzeby, technicznych
Êrodków ∏àcznoÊci zapewniajàcych identyfikacj´
nadawcy przekazu i zachowanie tajemnicy telekomuni-
kacyjnej. 

§ 6. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 2
ust. 1 i 3 oraz § 3, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdze-
nia.

§ 7. 1. Sàd I instancji przekazuje urz´dowi w∏aÊciwej
gminy, prowadzàcej sta∏y rejestr wyborców, zawiado-
mienie o osobie, wobec której wygas∏a przyczyna po-
zbawienia prawa wybierania.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wysy-
∏a si´ najpóêniej w terminie 14 dni od chwili wygaÊni´-
cia przyczyny pozbawienia prawa wybierania.

3. Przepis § 4 stosuje si´ odpowiednio.

4. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawiedli-
woÊci z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie trybu i terminu
zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa
wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U.
Nr 79, poz. 851).

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: B. Piwnik

Dziennik Ustaw Nr 19 — 1208 — Poz. 195

195

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 22 lutego 2002 r.

w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania.



WZÓR

Sàd .................................................... ............................................., dnia ..........................  20... r.

w ....................................................... 

Urzàd Gminy

w ................................................................................

...............................................
(kod pocztowy)

ZAWIADOMIENIE

Obywatel(ka) .................................................................................................................................................................
(nazwisko) (imi´ — imiona) 

urodzony(a) w ................................................................................, dnia ........................................................................
(miejsce urodzenia) (data urodzenia)

syn (córka) .............................................. ostatnio zamieszka∏y(a) w .............................................................................
(imi´ ojca)

...........................................................................................................................................................................................
(ostatni znany sàdowi adres)

pozbawiony (a) praw publicznych (wyborczych)* na okres ..............................
zosta∏(a)————————————————————————————————————————————————

ubezw∏asnowolniony(a)*

wyrokiem Sàdu ...................................................... w ................................................................... (Trybuna∏u Stanu)*
————————————————————————————————————————————————————
postanowieniem Sàdu ........................................................................... w ....................................................................

z dnia ........................, sygn. akt .........................................................................................

Pozbawienie prawa wybierania nie ustaje do dnia wyborów ........................

......................................................... zarzàdzonych na dzieƒ ........................................ r.

PREZES SÑDU

..................................................................................
(podpis)

—————————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 22 lutego 2002 r. (poz. 195)

Za∏àcznik nr 1

–
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

Sàd .................................................... ............................................., dnia ..........................  20... r.

w ....................................................... 

Urzàd Gminy

w ................................................................................

...............................................
(kod pocztowy)

ZAWIADOMIENIE

Wobec obywatela(ki) .......................................................................................................................................................
(nazwisko) (imi´ — imiona) 

urodzonego(ej) w ......................................................................, dnia ..................................................................
(miejsce urodzenia) (data urodzenia)

syna (córki) .......................................... ostatnio zamieszka∏ego(ej) w...........................................................................
(imi´ ojca)

...........................................................................................................................................................................................
(ostatni znany sàdowi adres)

z dniem ......................................................... wygas∏a przyczyna pozbawienia prawa wybierania.

PREZES SÑDU

..................................................................................
(podpis)

–


