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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz
z 2003 r. Nr 65, poz. 595) og∏asza si´ w za∏àczniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
Nr 95, poz. 602), z uwzgl´dnieniem zmian wprowa-
dzonych:

1) ustawà z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o samorzàdzie województwa oraz ustawy — Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (Dz. U. Nr 160, poz. 1060),

2) ustawà z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw:
o samorzàdzie gminnym, o samorzàdzie powiato-

wym, o samorzàdzie województwa, o administracji
rzàdowej w województwie oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497), 

3) ustawà z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o pracownikach samorzàdowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971),

4) ustawà z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy
o samorzàdzie gminnym, ustawy o samorzàdzie
powiatowym, ustawy o samorzàdzie wojewódz-
twa, ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy
o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 23, poz. 220), 

5) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
13 maja 2002 r. sygn. akt SK. 32/01 (Dz. U. Nr 68,
poz. 632),
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6) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984), 

7) ustawà z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy —
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 1089),

8) ustawà z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie usta-
wy o samorzàdzie gminnym oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1806)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 28 sierpnia 2003 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 207—211 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602), które
stanowià:

„Art. 207. Paƒstwowa Komisja Wyborcza powo∏a,
w ciàgu 14 dni od dnia og∏oszenia niniej-
szej ustawy, wojewódzkich komisarzy
wyborczych zgodnie z przepisami usta-
wy.

Art. 208. 1. Zarzàdzone przez Prezesa Rady Mini-
strów, na podstawie art. 9 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. — Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin (Dz. U.
z 1996 r. Nr 84, poz. 387 i z 1998 r.
Nr 50, poz. 311) w zwiàzku z art. 32
ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustro-
ju miasta sto∏ecznego Warszawy
(Dz. U. Nr 48, poz. 195 i Nr 86, poz. 396
oraz z 1995 r. Nr 124, poz. 601), wybo-
ry do rad gmin i do Rady miasta sto-
∏ecznego Warszawy przeprowadza
si´, w wyznaczonym uprzednio termi-
nie 11 paêdziernika 1998 r., na podsta-
wie przepisów niniejszej ustawy.

2. Prezes Rady Ministrów, w drodze roz-
porzàdzenia, dostosuje kalendarz wy-
borczy odnoszàcy si´ do og∏oszonych
na dzieƒ 11 paêdziernika 1998 r. wybo-
rów, o których mowa w ust. 1, do wy-
mogów niniejszej ustawy.

Art. 209. W pierwszych wyborach do rad gmin
przeprowadzanych na podstawie niniej-
szej ustawy w terminie, o którym mowa
w art. 208, zarzàd gminy dokonuje po-
dzia∏u gminy na okr´gi wyborcze, ustala
liczb´ radnych wybieranych w ka˝dym
okr´gu oraz tworzy obwody g∏osowa-
nia.

Art. 210. 1. Prezes Rady Ministrów wyznaczy,
w drodze rozporzàdzenia, dat´ pierw-
szych wyborów do rad powiatów i sej-
mików województw oraz okreÊli dni,
w których up∏ywajà terminy wykona-
nia czynnoÊci okreÊlonych w ustawie

(wspólny kalendarz wyborczy, je˝eli
wybory do rad powiatów i sejmików
województw zostanà wyznaczone na
ten sam dzieƒ).

2. W razie zarzàdzenia pierwszych wybo-
rów do rad powiatów i sejmików wo-
jewództw na podstawie niniejszej
ustawy na ten sam dzieƒ, na który za-
rzàdzono pierwsze wybory do rad
gmin przeprowadzanych na podsta-
wie niniejszej ustawy (art. 208), Prezes
Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, dni, w których up∏ywajà
terminy wykonania czynnoÊci wybor-
czych okreÊlonych w ustawie (wspól-
ny kalendarz wyborczy do wyborów
do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw).

Art. 211. 1. W pierwszych wyborach do rad po-
wiatów i sejmików województw prze-
prowadzanych na podstawie niniej-
szej ustawy:

1) minister w∏aÊciwy do spraw admi-
nistracji publicznej, po zasi´gni´ciu
opinii w∏aÊciwego wojewody i sej-
miku samorzàdowego oraz Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej, doko-
nuje, w drodze rozporzàdzenia, po-
dzia∏u powiatów i województw na
okr´gi wyborcze oraz ustala liczb´
radnych wybieranych w ka˝dym
okr´gu wyborczym,

2) obs∏ug´ administracyjnà woje-
wódzkich komisji wyborczych i wy-
konanie zadaƒ wyborczych na ob-
szarze województwa zapewnia wo-
jewoda w∏aÊciwy dla siedziby sej-
miku województwa we wspó∏dzia-
∏aniu z dyrektorem delegatury Kra-
jowego Biura Wyborczego,

3) obs∏ug´ administracyjnà powiato-
wej komisji wyborczej i wykonanie
zadaƒ wyborczych na obszarze po-
wiatu zapewnia burmistrz (prezy-
dent miasta) w∏aÊciwy dla siedziby
powiatu,

4) art. 135 ust. 5 i 6 nie stosuje si´,

5) art. 137 nie stosuje si´,

6) art. 136, art. 139 i art. 164 stosuje si´
odpowiednio.

2. Opinia sejmiku samorzàdowego,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna
byç udzielona w terminie 7 dni od
dnia zwrócenia si´ o nià przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw administra-
cji. W przypadku niedotrzymania tego
terminu minister wykonuje uprawnie-
nia okreÊlone w ust. 1 pkt 1 bez uzy-
skania opinii sejmiku samorzàdowe-
go.
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3. Przy podziale województwa na okr´gi
wyborcze dla przeprowadzenia pierw-
szych wyborów do sejmików woje-
wództw nale˝y dà˝yç do tego, aby
okr´gi wyborcze obejmowa∏y obszar
mo˝liwie jednorodny ze wzgl´du na
uk∏ad osadniczy i przestrzenny.”;

2) art. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie
ustawy o samorzàdzie województwa oraz ustawy
— Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. Nr 160, poz. 1060),
który stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

3) art. 15 ust. 1 i art. 16 ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o zmianie ustaw: o samorzàdzie gminnym,
o samorzàdzie powiatowym, o samorzàdzie woje-
wództwa, o administracji rzàdowej w wojewódz-
twie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 45, poz. 497), które stanowià: 

Art. 15. „1. Do koƒca kadencji organów stanowià-
cych jednostek samorzàdu terytorialne-
go, w czasie której ustawa wesz∏a w ˝y-
cie, przepisy:

1) art. 17, art. 18a ust. 2, art. 21 ust. 2,
art. 24a ust. 2, art. 24b ust. 1 i 4,
art. 25 ust. 5, art. 27, art. 28 i art. 37
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, 

2) art. 9, art. 21 ust. 8, art. 23 ust. 2
i art. 26 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 2,

3) art. 16 ust. 3, art. 23 ust. 4, art. 25
ust. 2 i art. 31 ust. 3 ustawy, o której
mowa w art. 3,

4) art. 9 ust. 4 ustawy, o której mowa
w art. 7,

5) ustawy, o której mowa w art. 8,
w tym artykule zmieniane

— majà zastosowanie w brzmieniu do-
tychczasowym.”

„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:

1) art. 10 i art. 13 wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia,

2) przepis art. 25b ustawy, o której mowa
w art. 1, ma zastosowanie do kadencji
nast´pujàcych po kadencji, w czasie
której ustawa wesz∏a w ˝ycie.”;

4) art. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie
ustawy o pracownikach samorzàdowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89,
poz. 971), który stanowi:

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 6, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà obowiàzujàcà od dnia 30 maja
2001 r.”;

5) art. 6—8 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzàdzie gminnym, ustawy o samo-
rzàdzie powiatowym, ustawy o samorzàdzie woje-
wództwa, ustawy — Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
ustawy o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 23,
poz. 220), które stanowià: 

„Art. 6. Wojewódzcy komisarze wyborczy i zast´p-
cy wojewódzkich komisarzy wyborczych
dzia∏ajàcy w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy stajà si´ komisarzami wyborczymi
w rozumieniu ustawy, o której mowa
w art. 4.

Art. 7. Paƒstwowa Komisja Wyborcza w terminie
14 dni od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy
okreÊli w∏aÊciwoÊç rzeczowà i w∏aÊciwoÊç
terytorialnà komisarzy wyborczych zgod-
nie z przepisami ustawy, o której mowa
w art. 4.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepis art. 17
ustawy, o której mowa w art. 1, i przepis
art. 9 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 2,
majà zastosowanie do kadencji nast´pujà-
cej po kadencji, w czasie której ustawa wej-
dzie w ˝ycie.”;

6) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
Êrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:

„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e prze-
pisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wy-
borów do organów stanowiàcych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego przepro-
wadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem
kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;

7) art. 6 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie usta-
wy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 1089), który
stanowi:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 27, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

8) art. 16 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzàdzie gminnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1806),
który stanowi:

„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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DZIA¸ I

Przepisy wspólne

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i tryb przeprowadza-
nia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, zg∏aszania kandydatów oraz warunki
wa˝noÊci tych wyborów.

Art. 2. 1. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw sà powszechne, równe, bezpo-
Êrednie i odbywajà si´ w g∏osowaniu tajnym.

2. W wyborach do ka˝dego z organów, o których
mowa w ust. 1, g∏osowaç mo˝na tylko osobiÊcie i tylko
jeden raz.

Art. 3. 1. W rozumieniu niniejszej ustawy organami
stanowiàcymi jednostek samorzàdu terytorialnego sà
rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw.

2. Ilekroç w niniejszej ustawie jest mowa o radzie
gminy, nale˝y przez to rozumieç tak˝e rad´ miasta na
prawach powiatu.

3. Ilekroç w niniejszej ustawie jest mowa o radzie,
nale˝y przez to rozumieç tak˝e sejmik województwa.

Art. 4. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´ do
wyborów odpowiednich rad, je˝eli przepisy szczególne
ustawy nie stanowià inaczej.

Rozdzia∏ 2

Prawa wyborcze

Art. 5. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze)
do danej rady ma ka˝dy obywatel polski, który najpóê-
niej w dniu wyborów koƒczy 18 lat i stale zamieszkuje
na obszarze dzia∏ania tej rady.

Art. 6. Nie majà prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sàdowym;

2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybu-
na∏u Stanu;

3) ubezw∏asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
sàdowym.

Art. 7. Prawo wybieralnoÊci (bierne prawo wybor-
cze) przys∏uguje osobie majàcej prawo wybierania do
danej rady.

Art. 8. 1. Mo˝na kandydowaç tylko do jednego z or-
ganów wymienionych w art. 3 ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ w przypadku uzupe∏nia-
nia sk∏adu rady lub wyboru danej rady przed up∏ywem
kadencji rad.

3. Mo˝na byç radnym tylko jednej z rad, o których
mowa w art. 3.

Art. 9. Przy ustalaniu faktu sta∏ego zamieszkania
dla potrzeb niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy Ko-
deksu cywilnego.

Rozdzia∏ 3

Organy wyborcze

Art. 10. 1.1) Paƒstwowa Komisja Wyborcza powo∏a-
na na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154,
poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984,
Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r.
Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188) oraz komisarze wy-
borczy organizujà wybory i sprawujà nadzór nad ich
przeprowadzeniem zgodnie z przepisami prawa.

2. Wybory przeprowadzajà:

1) terytorialne (wojewódzkie, powiatowe i gminne)
komisje wyborcze;

2) obwodowe komisje wyborcze.

Art. 11. 1. Do zadaƒ Paƒstwowej Komisji Wyborczej
nale˝y:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa
wyborczego;

2) powo∏ywanie i odwo∏ywanie komisarzy wybor-
czych2);

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
28 sierpnia 2003 r. (poz. 1547)

USTAWA

z dnia 16 lipca 1998 r.

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia

15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzàdzie gmin-
nym, ustawy o samorzàdzie powiatowym, ustawy o samo-
rzàdzie województwa, ustawy — Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz usta-
wy o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 23, poz. 220), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 31 marca 2002 r.

2) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
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3) rozpatrywanie skarg na dzia∏alnoÊç komisarzy wy-
borczych2);

4) ustalanie wzorów urz´dowych formularzy oraz dru-
ków wyborczych, a tak˝e wzorów piecz´ci organów
wyborczych ni˝szego stopnia;

5) sprawowanie nadzoru nad sporzàdzaniem spisów
wyborców;

6) podawanie do publicznej wiadomoÊci zbiorczych
wyników wyborów do rad;

7) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w usta-
wach.

2. Wykonujàc zadania, o których mowa w ust. 1,
Paƒstwowa Komisja Wyborcza wydaje wytyczne wià-
˝àce komisarzy wyborczych2) oraz terytorialne i obwo-
dowe komisje wyborcze, a tak˝e wyjaÊnienia dla orga-
nów samorzàdu terytorialnego oraz podleg∏ych im jed-
nostek wykonujàcych zadania zwiàzane z przygotowa-
niem i przeprowadzeniem wyborów.

3. Paƒstwowa Komisja Wyborcza uchyla postano-
wienia komisarza wyborczego2) podj´te z naruszeniem
prawa lub niezgodne z jej wytycznymi i przekazuje
spraw´ do ponownego rozpatrzenia.

4. Paƒstwowa Komisja Wyborcza podejmuje uchwa-
∏y w zakresie swoich ustawowych uprawnieƒ.

5. Paƒstwowa Komisja Wyborcza mo˝e na czas
przeprowadzenia wyborów utworzyç swojà inspekcj´
i okreÊliç jej zadania. Do osób powo∏anych w sk∏ad in-
spekcji stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1
pkt 1, ust. 2 i 4 oraz art. 21 ust. 2.

Art. 12. 1. Do zadaƒ komisarza wyborczego2) nale-
˝y:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa
wyborczego przez terytorialne i obwodowe komi-
sje wyborcze;

2) zapewnianie we wspó∏dzia∏aniu z organami samo-
rzàdu terytorialnego organizacji wyborów do rad
na obszarze województwa;

3) powo∏ywanie terytorialnych komisji wyborczych
oraz rozwiàzywanie terytorialnych i obwodowych
komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawo-
wych zadaƒ;

4) rozpatrywanie skarg na dzia∏alnoÊç terytorialnych
komisji wyborczych;

5) kontrolowanie, w zakresie ustalonym przez Paƒ-
stwowà Komisj´ Wyborczà, prawid∏owoÊci sporzà-
dzania spisów wyborców;

6) podawanie do publicznej wiadomoÊci informacji
o sk∏adach terytorialnych komisji wyborczych po-
wo∏anych na obszarze województwa;

7) udzielanie, w miar´ potrzeby, terytorialnym i obwo-
dowym komisjom wyborczym wyjaÊnieƒ;

8) ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad prze-
prowadzonych na obszarze województwa i og∏asza-
nie ich w trybie okreÊlonym w niniejszej ustawie;

9) przedk∏adanie sprawozdania z przebiegu wyborów
na obszarze województwa, wraz z ich wynikami,
Paƒstwowej Komisji Wyborczej;

10) (skreÊlony);3)

11) wykonywanie innych czynnoÊci przewidzianych
w ustawach lub zleconych przez Paƒstwowà Komi-
sj´ Wyborczà.

2. Komisarz wyborczy2) uchyla uchwa∏y terytorial-
nych i obwodowych komisji wyborczych podj´te z na-
ruszeniem prawa lub niezgodne z wytycznymi Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej i przekazuje spraw´ w∏a-
Êciwej komisji do ponownego rozpatrzenia.

3. Komisarz wyborczy2) mo˝e na czas przeprowa-
dzenia wyborów utworzyç swojà inspekcj´ i okreÊliç jej
zadania. Przepisy dotyczàce osób powo∏anych do in-
spekcji Paƒstwowej Komisji Wyborczej, o których mo-
wa w art. 11 ust. 5, majà zastosowanie do inspekcji po-
wo∏anej przez komisarza wyborczego2).

4. Komisarz wyborczy2) wydaje postanowienia
w zakresie swoich ustawowych uprawnieƒ.

5. (skreÊlony).4)

6. (skreÊlony).4)

Art. 13. Do zadaƒ terytorialnej komisji wyborczej
nale˝y:

1) rejestrowanie kandydatów na radnych;

2) zarzàdzanie druku obwieszczeƒ wyborczych i poda-
nie ich do publicznej wiadomoÊci w trybie okreÊlo-
nym w ustawie;

3) zarzàdzanie druku kart do g∏osowania i ich dostar-
czania obwodowym komisjom wyborczym;

4) rozpatrywanie skarg na dzia∏alnoÊç obwodowych
komisji wyborczych;

5) ustalenie wyników g∏osowania i wyników wybo-
rów do rady i og∏oszenie ich w trybie okreÊlonym
niniejszà ustawà;

6) przes∏anie wyników g∏osowania i wyników wybo-
rów komisarzowi wyborczemu2);

7) wykonywanie innych czynnoÊci okreÊlonych
w ustawie lub zleconych przez komisarza wybor-
czego2).

———————
3) Przez art. 4 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
4) Przez art. 4 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
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Art. 14. Do zadaƒ obwodowej komisji wyborczej
nale˝y:

1) przeprowadzenie g∏osowania w obwodzie;

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

3) ustalenie wyników g∏osowania w obwodzie i poda-
nie ich do publicznej wiadomoÊci;

4) przes∏anie wyników g∏osowania do w∏aÊciwej tery-
torialnej komisji wyborczej.

Art. 15. 1.5) Komisarz wyborczy jest pe∏nomocni-
kiem Paƒstwowej Komisji Wyborczej wyznaczonym na
obszar stanowiàcy cz´Êç jednego województwa.

1a.6) Paƒstwowa Komisja Wyborcza okreÊla w∏aÊci-
woÊç terytorialnà komisarzy wyborczych oraz w∏aÊci-
woÊç rzeczowà w zakresie wykonywania czynnoÊci
o charakterze ogólnowojewódzkim, z uwzgl´dnieniem
zadaƒ zwiàzanych z wyborami do sejmiku wojewódz-
twa oraz zadaƒ, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8
i 9.

2.7) Komisarzy wyborczych powo∏uje w ka˝dym
województwie w liczbie od 2 do 6 spoÊród s´dziów, na
okres 5 lat, Paƒstwowa Komisja Wyborcza na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw sprawiedliwoÊci. Ta sa-
ma osoba mo˝e byç ponownie powo∏ana na stanowi-
sko komisarza tylko raz.

2a.8) Komisarzem wyborczym mo˝e byç tak˝e s´-
dzia w stanie spoczynku, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do ukoƒ-
czenia 70 lat.

3. Komisarz wyborczy2) pe∏ni swojà funkcj´ nieza-
le˝nie od sprawowania urz´du s´dziego w∏aÊciwego
sàdu.

4.9) Funkcja komisarza wyborczego2) wygasa wsku-
tek Êmierci, ustania stosunku s∏u˝bowego s´dziego,
ukoƒczenia 70 lat przez komisarza b´dàcego s´dzià
w stanie spoczynku lub odwo∏ania. Paƒstwowa Komi-
sja Wyborcza odwo∏uje komisarza wyborczego2) przed
up∏ywem okresu, na jaki zosta∏ powo∏any, z powodu
zrzeczenia si´ funkcji lub na wniosek prezesa w∏aÊciwe-
go sàdu albo na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw sprawiedliwoÊci.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, powo∏a-
nie komisarza wyborczego2) nast´puje w trybie i na za-
sadach przewidzianych w ust. 2.

6.10) W razie czasowej niemo˝noÊci pe∏nienia funk-
cji przez komisarza wyborczego2) Paƒstwowa Komisja
Wyborcza mo˝e powierzyç pe∏nienie tej funkcji na ten
okres innemu komisarzowi wyborczemu lub innej oso-
bie zapewniajàcej rzetelne wykonanie czynnoÊci wy-
borczych.

Art. 16. (skreÊlony).11)

Art. 17. 1. Terytorialne komisje wyborcze powo∏u-
je, najpóêniej w 45 dniu przed dniem wyborów, komi-
sarz wyborczy2) spoÊród wyborców zg∏oszonych przez
pe∏nomocników komitetów wyborczych, z zastrze˝e-
niem ust. 3.

2. W sk∏ad komisji wchodzi od 7 do 9 osób.

3. W sk∏ad komisji wyborczej wojewódzkiej, powia-
towej oraz komisji wyborczej w mieÊcie na prawach
powiatu wchodzi z urz´du, jako przewodniczàcy, s´dzia
wskazany przez prezesa sàdu okr´gowego12).

4. Pierwsze posiedzenie wojewódzkiej komisji wy-
borczej organizuje komisarz wyborczy2).

5. Pierwsze posiedzenia powiatowych i gminnych
komisji wyborczych organizuje, z upowa˝nienia komi-
sarza wyborczego2), odpowiednio starosta i wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta).

6. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera,
z zastrze˝eniem ust. 3, ze swojego sk∏adu przewodni-
czàcego i jego zast´pc´.

7. Sk∏ad komisji podaje si´ niezw∏ocznie do publicz-
nej wiadomoÊci w sposób zwyczajowo przyj´ty.

8. Zmiany i uzupe∏nienia w sk∏adzie komisji nast´-
pujà w trybie przepisów o jej powo∏aniu.

Art. 18. 1.13) Obwodowà komisj´ wyborczà powo-
∏uje, najpóêniej w 21 dniu przed dniem wyborów, wójt
(burmistrz, prezydent miasta) spoÊród wyborców zg∏o-
szonych przez pe∏nomocników komitetów wybor-
czych, z zastrze˝eniem ust. 2.

2.14) W sk∏ad komisji wchodzi od 5 do 9 osób, w tym
z urz´du, jako cz∏onek, osoba wskazana przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) spoÊród pracowników

———————
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
6) Dodany przez art. 4 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
7) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 4 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
8) Dodany przez art. 4 pkt 4 lit. d ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
9) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 4 lit. e ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
10) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 4 lit. f ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
11) Przez art. 4 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
12) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
13) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 82 pkt 1 ustawy z dnia

20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który
wszed∏ w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowià-
cych jednostek samorzàdu terytorialnego przeprowadzo-
nych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów
wybranych w dniu 11 paêdziernika 1998 r., zgodnie
z art. 102 tej ustawy.

14) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 7 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.
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samorzàdowych gminy lub gminnych jednostek orga-
nizacyjnych.

3. Pierwsze posiedzenie komisji organizuje wójt
(burmistrz, prezydent miasta).

4. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze
swojego sk∏adu przewodniczàcego i jego zast´pc´.

5. Sk∏ad komisji podaje si´ niezw∏ocznie do publicz-
nej wiadomoÊci w sposób zwyczajowo przyj´ty.

6. Zmiany i uzupe∏nienia w sk∏adzie komisji nast´-
pujà w trybie przepisów o jej powo∏aniu.

Art. 19. 1. W sk∏ad komisji wyborczych, o których
mowa w art. 10 ust. 2, mogà wchodziç tylko wyborcy
stale zamieszkali na obszarze dzia∏ania danej rady.
Mo˝na byç cz∏onkiem tylko jednej komisji wyborczej.

2. W sk∏ad ka˝dej z komisji wyborczych wchodzi po
jednym przedstawicielu zg∏oszonym przez pe∏nomoc-
nika ka˝dego komitetu wyborczego, z zastrze˝eniem
ust. 3 i 4.

3. W przypadku zg∏oszenia przez pe∏nomocników
komitetów wyborczych do sk∏adu terytorialnej lub ob-
wodowej komisji wyborczej liczby kandydatów prze-
kraczajàcej dopuszczalny sk∏ad komisji, o sk∏adzie ko-
misji decyduje publiczne losowanie przeprowadzone
przez organ w∏aÊciwy do jej powo∏ania.

4. Je˝eli liczba kandydatów zg∏oszonych w trybie,
o którym mowa w ust. 2 i 3, jest mniejsza od dopusz-
czalnego minimalnego sk∏adu liczbowego komisji,
uzupe∏nienia jej sk∏adu dokonuje organ w∏aÊciwy do
powo∏ania komisji ze zg∏oszonych, przez pe∏nomocni-
ków komitetów wyborczych, kandydatów w ciàgu 3 dni
po up∏ywie terminu okreÊlonego odpowiednio
w art. 17 ust. 1 i w art. 18 ust. 1.

5. Sposób zg∏aszania kandydatów, wzór zg∏oszenia
oraz zasady powo∏ywania komisji wyborczych, w tym
tryb przeprowadzenia losowania, okreÊla Paƒstwowa
Komisja Wyborcza.

6.15) Osoby wchodzàce w sk∏ad komisji wyborczych
tracà cz∏onkostwo w komisji z dniem podpisania zgody
na kandydowanie na radnego. Z tym dniem tracà rów-
nie˝ cz∏onkostwo w komisjach osoby b´dàce w stosun-
ku do osób, które wyrazi∏y zgod´ na kandydowanie:
zst´pnymi, wst´pnymi, ma∏˝onkami, rodzeƒstwem,
ma∏˝onkami zst´pnych lub przysposobionych.

7. Cz∏onkowie komisji nie mogà pe∏niç funkcji pe∏-
nomocników komitetów wyborczych ani te˝ m´˝ów za-
ufania, o których mowa w art. 43 ust. 2.

8. Cz∏onkowie komisji nie mogà prowadziç agitacji
na rzecz kandydatów na radnych.

Art. 20. 1. Cz∏onkom komisji wyborczych przys∏u-
gujà:

1) diety i zwrot kosztów podró˝y,

2)16) zrycza∏towane diety za czas zwiàzany z przepro-
wadzeniem g∏osowania oraz ustaleniem wyników
g∏osowania i wyników wyborów 

na zasadach i w wysokoÊci okreÊlonych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej w dro-
dze rozporzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej
Komisji Wyborczej.

2. W zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, cz∏onkom komisji przys∏uguje na
okres do 5 dni zwolnienie od pracy z zachowaniem pra-
wa do Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego oraz
uprawnieƒ ze stosunku pracy, z wyjàtkiem prawa do
wynagrodzenia, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Przewodniczàcy wojewódzkich i powiatowych
komisji wyborczych wykonujà swoje zadania na zasa-
dach takich jak s´dzia sàdu powszechnego delegowa-
ny do pracy w innym sàdzie.

4.17) Wynagrodzenie komisarzy wyborczych2) usta-
la minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej
w drodze rozporzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej, w wysokoÊci odpowiada-
jàcej wynagrodzeniu cz∏onka Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej, okreÊlonej odr´bnymi przepisami.

Art. 21. 1. Osoby wchodzàce w sk∏ad komisji wy-
borczych, o których mowa w art. 10 ust. 2, korzystajà
z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych i ponoszà odpowiedzialnoÊç jak funkcjo-
nariusze publiczni.

2. Osobom wchodzàcym w sk∏ad komisji wybor-
czych, które uleg∏y wypadkowi w czasie wykonywania
zadaƒ tych komisji albo w drodze do miejsca lub z miej-
sca ich wykonywania, przys∏uguje odszkodowanie
w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych dla pracowni-
ków w przepisach o Êwiadczeniach z tytu∏u wypadków
przy pracy i chorób zawodowych. Odszkodowanie wy-
p∏aca Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, a post´powa-
nie powypadkowe prowadzi komisarz wyborczy2).

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do ko-
misarzy wyborczych2).

Art. 22. 1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza ustala
w regulaminie sposób wykonania swoich zadaƒ wyni-
kajàcych z niniejszej ustawy oraz okreÊla tryb pracy ko-
misarzy wyborczych2), w tym sposób sprawowania
przez nich nadzoru nad przestrzeganiem prawa wybor-
czego.

2. Paƒstwowa Komisja Wyborcza ustala regulami-
ny terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych,

———————
15) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 8 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
16) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
17) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 9 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
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okreÊlajàc w nich w szczególnoÊci tryb pracy komisji
oraz sposób wykonania zadaƒ.

3.18) Paƒstwowa Komisja Wyborcza mo˝e okreÊliç
warunki oraz sposób wykorzystania techniki elektro-
nicznej przy ustalaniu wyników g∏osowania i wyników
wyborów przez terytorialne komisje wyborcze i komi-
sarzy wyborczych.

Art. 23. 1.19) Obs∏ug´ Paƒstwowej Komisji Wybor-
czej i komisarzy wyborczych2) zapewnia Krajowe Biuro
Wyborcze, utworzone na podstawie przepisów ustawy
— Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Obs∏ug´ administracyjnà w∏aÊciwej terytorialnej
komisji wyborczej oraz wykonanie zadaƒ wyborczych
odpowiednio na obszarze województwa, powiatu
i gminy zapewnia marsza∏ek województwa, starosta
i wójt (burmistrz, prezydent miasta), jako zadanie zle-
cone. W tym celu marsza∏ek województwa, starosta
i wójt (burmistrz, prezydent miasta) mo˝e ustanowiç
pe∏nomocnika do spraw wyborów — urz´dnika wybor-
czego. Zasady wspó∏dzia∏ania urz´dnika wyborczego
z Krajowym Biurem Wyborczym okreÊla porozumienie
zawarte odpowiednio pomi´dzy marsza∏kiem, starostà
i wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a Kie-
rownikiem Krajowego Biura Wyborczego lub upowa˝-
nionà przez niego osobà.

3. Obs∏ug´ administracyjnà i warunki techniczno-
-materialne pracy obwodowych komisji wyborczych
zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta), jako za-
danie zlecone gminie.

Art. 24. 1. Jednostki organizacyjne sprawujàce
trwa∏y zarzàd nieruchomoÊci paƒstwowych i komunal-
nych sà obowiàzane udost´pniç pomieszczenia wska-
zane przez marsza∏ka województwa, starost´ i wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) z przeznaczeniem na
siedziby odpowiednio terytorialnej komisji wyborczej
oraz obwodowych komisji wyborczych (lokale wybor-
cze).

2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, sà udo-
st´pniane bezp∏atnie.

3.20) Siedziby komisji wyborczych mo˝na równie˝
umieszczaç w pomieszczeniach innych podmiotów ni˝
wymienione w ust. 1, po uprzednim porozumieniu z za-
rzàdzajàcymi tymi pomieszczeniami.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
pomieszczeƒ niezb´dnych dla wykonywania przez ko-
misarza wyborczego2) zadaƒ zwiàzanych z wyborami.

Rozdzia∏ 4

Zarzàdzanie wyborów

Art. 25.21) 1. Wybory do rad zarzàdza si´ nie póêniej
ni˝ na 30 dni przed up∏ywem kadencji rad. Dat´ wybo-
rów wyznacza si´ na dzieƒ wolny od pracy, przypada-
jàcy w ciàgu 60 dni po up∏ywie kadencji rad.

2. Prezes Rady Ministrów, po zasi´gni´ciu opinii
Paƒstwowej Komisji Wyborczej, wyznacza, w drodze
rozporzàdzenia, dat´ wyborów zgodnie z ust. 1 oraz
okreÊla dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci wyborczych przewidzianych w ustawie (ka-
lendarz wyborczy).

3. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 2, poda-
je si´ niezw∏ocznie do publicznej wiadomoÊci i og∏asza
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej najpóê-
niej w 60 dniu przed dniem wyborów.

Art. 26. 1.22) W razie koniecznoÊci przeprowadzenia
wyborów danej rady przed up∏ywem kadencji z przy-
czyn okreÊlonych w ustawach, wybory zarzàdza si´
i przeprowadza w ciàgu 60 dni od wystàpienia tej przy-
czyny. Przepisy art. 25 stosuje si´ odpowiednio, z tym
˝e w kalendarzu wyborczym terminy wykonania czyn-
noÊci wyborczych mogà byç krótsze od przewidzia-
nych w ustawie.

2. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów w spra-
wie wyborów, o których mowa w ust. 1, wojewoda po-
daje niezw∏ocznie do publicznej wiadomoÊci, w formie
obwieszczenia, na obszarze dzia∏ania rady, do której
wybory majà byç przeprowadzone.

Rozdzia∏ 5

Ustalenie liczby radnych

Art. 27. 1.23) Liczb´ radnych wybieranych do rad
ustala, odr´bnie dla ka˝dej rady, wojewoda, po poro-
zumieniu z komisarzem wyborczym2), odpowiednio do
zasad okreÊlonych w niniejszej ustawie oraz ustawach
odr´bnych.

2. Ustalenie liczby radnych dla ka˝dej rady nast´-
puje na podstawie liczby mieszkaƒców zamieszka∏ych
na obszarze dzia∏ania danej rady, wed∏ug stanu ewi-
dencji ludnoÊci na koniec roku poprzedzajàcego rok,
w którym wybory majà byç przeprowadzone.

———————
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 82 pkt 2 ustawy z dnia

20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 4 sierpnia 2002 r.

19) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 10 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

20) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 11 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 82 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 18.
22) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia

11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorzàdzie gmin-
nym, o samorzàdzie powiatowym, o samorzàdzie woje-
wództwa, o administracji rzàdowej w województwie oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 30 maja 2001 r.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 22.
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Art. 28.24) Zarzàdzenie wojewody ustalajàce liczb´
radnych wybieranych do rad og∏asza si´ w wojewódz-
kim dzienniku urz´dowym i podaje do publicznej wia-
domoÊci, w formie obwieszczenia, w ka˝dej gminie
najpóêniej na 4 miesiàce przed up∏ywem kadencji. Po
jednym egzemplarzu zarzàdzenia przekazuje si´ nie-
zw∏ocznie ka˝dej w∏aÊciwej radzie i komisarzowi wy-
borczemu2) oraz przesy∏a do Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej.

Art. 29. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 26,
wojewoda, po porozumieniu z komisarzem wybor-
czym2), ustala liczb´ radnych wybieranych do danej ra-
dy na podstawie liczby mieszkaƒców wed∏ug stanu
w ewidencji ludnoÊci na koniec miesiàca poprzedzajà-
cego zarzàdzenie o wyborach.

2.25) Liczb´ radnych wybieranych do danej rady po-
daje si´ w rozporzàdzeniu, o którym mowa w art. 26
ust. 2.

3. (skreÊlony).26)

Rozdzia∏ 6

Obwody g∏osowania

Art. 30. 1.27) G∏osowanie w wyborach do rad prze-
prowadza si´ w sta∏ych i odr´bnych obwodach g∏oso-
wania utworzonych na obszarze gminy.

2.27) Podzia∏u gminy na obwody g∏osowania doko-
nuje rada gminy, na wniosek wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta), wed∏ug nast´pujàcych zasad:

1) sta∏y obwód g∏osowania powinien obejmowaç od
500 do 3 000 mieszkaƒców; w przypadkach uzasad-
nionych miejscowymi warunkami obwód mo˝e
obejmowaç mniejszà liczb´ mieszkaƒców;

2) mo˝na utworzyç odr´bny obwód g∏osowania
w szpitalu, zak∏adzie pomocy spo∏ecznej, zak∏adzie
karnym i areszcie Êledczym oraz w oddziale ze-
wn´trznym takiego zak∏adu i aresztu, je˝eli w dniu
wyborów b´dzie przebywaç w nim co najmniej 
15 wyborców obj´tych rejestrem wyborców
w gminie, na terenie której po∏o˝ona jest wymie-
niona jednostka.

3. Uchwa∏´ rady gminy o utworzeniu obwodów
g∏osowania og∏asza si´ w wojewódzkim dzienniku
urz´dowym oraz podaje do publicznej wiadomoÊci
w sposób zwyczajowo przyj´ty. Po jednym egzempla-
rzu uchwa∏y przekazuje si´ niezw∏ocznie wojewodzie
i komisarzowi wyborczemu2).

4. Na ustalenia rady gminy, o których mowa
w ust. 2, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przys∏u-
guje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborcze-
go2), w terminie 5 dni od daty podania ich do publicz-
nej wiadomoÊci. Komisarz wyborczy2) rozpoznaje
spraw´ w ciàgu 5 dni i wydaje postanowienie; na po-
stanowienie nie przys∏uguje Êrodek zaskar˝enia.

Art. 31. 1.28) Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
przedk∏ada radzie gminy wnioski w sprawie zmian
w podziale na obwody g∏osowania, je˝eli koniecznoÊç
taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby
mieszkaƒców w gminie lub w obwodzie g∏osowania,
zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w po-
dziale gminy na okr´gi wyborcze.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, przedk∏ada si´
nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed up∏ywem kadencji
rady gminy. Rada gminy dokonuje zmian w podziale na
obwody g∏osowania najpóêniej w ciàgu miesiàca od
przed∏o˝enia wniosku.

3. Do zmian w podziale na obwody g∏osowania
przepisy art. 30 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 32. Informacj´ o numerach i granicach obwo-
dów g∏osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwo-
dowych komisji wyborczych dla danych wyborów po-
daje wójt (burmistrz, prezydent miasta), w formie ob-
wieszczenia, do wiadomoÊci wyborców najpóêniej
w 21 dniu przed dniem wyborów. Po jednym egzem-
plarzu obwieszczenia przekazuje si´ niezw∏ocznie tery-
torialnej komisji wyborczej oraz komisarzowi wybor-
czemu2).

Rozdzia∏ 7

Spis wyborców

Art. 33. 1. Osoby, którym przys∏uguje prawo wybie-
rania, wpisuje si´ do spisu wyborców.

2. Wyborca mo˝e byç wpisany tylko do jednego
spisu.

Art. 34. 1. Spis wyborców s∏u˝y dla wyborów do
rad, do których wybory zosta∏y zarzàdzone.

2.29) Spis sporzàdza si´ w urz´dzie gminy, najpóê-
niej w 14 dniu przed dniem wyborów, na podstawie
sta∏ego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego
na zasadach okreÊlonych w przepisach ustawy — Or-
dynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Spis sporzàdza si´ w 2 egzemplarzach, oddziel-
nie dla ka˝dego obwodu g∏osowania, wed∏ug miejsca
zamieszkania wyborców.

———————
24) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 4 pkt 13 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1, i art. 82 pkt 4 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 18.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 14 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

26) Przez art. 4 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 1.

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 15 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 82 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 18.
29) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 16 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
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4.30) W spisie umieszcza si´ nazwisko i imiona, imi´
ojca, dat´ urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz
adres zamieszkania wyborcy.

Art. 35. 1. Spis wyborców jest udost´pniany do
wglàdu w urz´dzie gminy.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powiadamia
wyborców, w sposób zwyczajowo przyj´ty, o sporzà-
dzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego
udost´pniania.

Art. 36. 1. Na nieprawid∏owoÊci w spisie wyborców
mogà byç wnoszone reklamacje.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) obowiàzany
jest rozpatrzyç reklamacj´ w terminie 3 dni od daty jej
wniesienia i wydaç decyzj´ w sprawie.

3. Decyzj´, wraz z uzasadnieniem, dor´cza si´ nie-
zw∏ocznie wnoszàcemu reklamacj´, a gdy dotyczy ona
innych osób — równie˝ tym osobom.

Art. 37. 1. Na decyzj´ nieuwzgl´dniajàcà reklamacji
lub powodujàcà skreÊlenie ze spisu wyborców wno-
szàcy reklamacj´ bàdê osoba skreÊlona ze spisu mo˝e
wnieÊç, w terminie 3 dni od daty dor´czenia decyzji,
skarg´ za poÊrednictwem wójta (burmistrza, prezyden-
ta miasta) do w∏aÊciwego sàdu rejonowego. Wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta) przesy∏a niezw∏ocznie sàdo-
wi skarg´ wraz z decyzjà i aktami sprawy. Wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta) mo˝e te˝ niezw∏ocznie zmie-
niç lub uchyliç decyzj´, je˝eli uzna skarg´ w ca∏oÊci za
s∏usznà.

2. Prawo skargi do w∏aÊciwego sàdu rejonowego
przys∏uguje wyborcy równie˝ w przypadku niewydania
decyzji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na
reklamacj´, o której mowa w art. 36, w terminie 7 dni
od daty wniesienia reklamacji.

3. Sàd rozpoznaje skarg´ w post´powaniu niepro-
cesowym, w sk∏adzie jednego s´dziego, w terminie 
3 dni od daty jej wniesienia. Odpis postanowienia sà-
du dor´cza si´ osobie, która wnios∏a skarg´, oraz wój-
towi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), którego de-
cyzja zosta∏a zaskar˝ona. Na postanowienie sàdu nie
przys∏uguje Êrodek zaskar˝enia.

Art. 38. Spis wyborców przekazuje si´ w przed-
dzieƒ wyborów przewodniczàcemu obwodowej komi-
sji wyborczej.

Art. 39.31) Minister w∏aÊciwy do spraw administra-
cji publicznej, na wniosek Paƒstwowej Komisji Wybor-
czej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób sporzà-
dzania spisów wyborców, w tym spisów wyborców
w szpitalach, zak∏adach pomocy spo∏ecznej, zak∏adach
karnych i aresztach Êledczych, w których utworzono

obwody g∏osowania, ustalajàc wzór spisu, metody je-
go aktualizacji oraz sposób udost´pniania spisu wy-
borców.

Rozdzia∏ 8

Przebieg g∏osowania

Art. 40. 1. G∏osowanie odbywa si´ w lokalu obwo-
dowej komisji wyborczej, zwanym dalej „lokalem wy-
borczym”, mi´dzy godzinà 6 a 20, bez przerwy.

2. W obwodach g∏osowania, o których mowa 
w art. 30 ust. 2 pkt 2, obwodowa komisja wyborcza, po
uzgodnieniu z terytorialnà komisjà wyborczà, mo˝e
ustaliç inne godziny rozpocz´cia i zakoƒczenia g∏oso-
wania. O ustaleniach tych powiadamia si´ wyborców
oraz odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta) i komisarza wyborczego2).

3. O godzinie 20 przewodniczàcy komisji zarzàdza
zakoƒczenie g∏osowania. Od tej chwili mogà g∏osowaç
tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego
przed godzinà 20.

Art. 41. W lokalu wyborczym wydziela si´ miejsca
zapewniajàce tajnoÊç g∏osowania, w liczbie umo˝liwia-
jàcej wyborcom swobodne korzystanie z nich.

Art. 42. 1. Przed rozpocz´ciem g∏osowania obwo-
dowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta,
po czym zamyka jà i opiecz´towuje piecz´cià komisji
oraz ustala liczb´ otrzymanych kart do g∏osowania.

2. Od chwili opiecz´towania a˝ do zakoƒczenia g∏o-
sowania urny otwieraç nie wolno.

Art. 43. 1. Od chwili rozpocz´cia g∏osowania a˝ do
jego zakoƒczenia w lokalu wyborczym powinno byç
obecnych co najmniej 3 cz∏onków obwodowej komisji
wyborczej, w tym przewodniczàcy komisji lub jego za-
st´pca.

2. W lokalu wyborczym podczas wszystkich czyn-
noÊci obwodowej komisji wyborczej mogà przebywaç
m´˝owie zaufania wyznaczeni przez pe∏nomocników
komitetów wyborczych w trybie okreÊlonym niniejszà
ustawà.

Art. 44. 1. Przed przystàpieniem do g∏osowania wy-
borca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód
osobisty lub inny dokument umo˝liwiajàcy stwierdze-
nie jego to˝samoÊci.

2. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zosta-
nie przez komisj´ dopisany do spisu i dopuszczony do
udzia∏u w g∏osowaniu, je˝eli udokumentuje, i˝ stale za-
mieszkuje na terenie danego obwodu g∏osowania,
a urzàd gminy potwierdzi, ˝e 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 otrzymu-
je od komisji kart´ do g∏osowania w∏aÊciwà dla prze-
prowadzanych wyborów.

———————
30) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 16 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty w∏asnym
podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.

3. Komisja wydaje karty do g∏osowania opatrzone
jej w∏asnà piecz´cià.

4. Po otrzymaniu karty do g∏osowania wyborca
udaje si´ do miejsca zapewniajàcego tajnoÊç g∏osowa-
nia, znajdujàcego si´ w lokalu wyborczym.

5. Kart´ do g∏osowania wyborca wrzuca do urny. 

Art. 46. Wyborcy niepe∏nosprawnemu, na jego
proÊb´, mo˝e pomagaç przy g∏osowaniu inna osoba,
z wy∏àczeniem cz∏onków komisji i m´˝ów zaufania.

Art. 47. 1. G∏osowania przerywaç nie wolno. Gdy-
by wskutek nadzwyczajnych wydarzeƒ g∏osowanie by-
∏o przejÊciowo uniemo˝liwione, obwodowa komisja
wyborcza mo˝e zarzàdziç jego przerwanie, przed∏u˝e-
nie albo odroczenie do dnia nast´pnego. Uchwa∏a
w tej sprawie powinna byç natychmiast podana do pu-
blicznej wiadomoÊci i przes∏ana terytorialnej komisji
wyborczej, wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi mia-
sta) oraz komisarzowi wyborczemu2).

2. W razie przerwania lub odroczenia g∏osowania
komisja zapiecz´towuje wlot urny wyborczej i oddaje
urn´ wraz ze spisem wyborców na przechowanie prze-
wodniczàcemu komisji. Piecz´ç komisji oddaje si´
w takim przypadku na przechowanie zast´pcy prze-
wodniczàcego lub innemu cz∏onkowi komisji. W miar´
mo˝liwoÊci komisja ustala równie˝ liczb´ kart niewyko-
rzystanych, umieszcza je w opiecz´towanym pakiecie
i oddaje na przechowanie przewodniczàcemu komisji.
Przed ponownym podj´ciem g∏osowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy piecz´cie na urnie i pakie-
cie z kartami sà nienaruszone.

Art. 48. 1. W lokalu wyborczym oraz na terenie bu-
dynku, w którym lokal si´ znajduje, jakakolwiek agita-
cja wyborcza jest zabroniona.

2. W lokalu wyborczym umieszcza si´ tylko urz´do-
we obwieszczenia wyborcze.

3. Paƒstwowa Komisja Wyborcza mo˝e postanowiç
o umieszczeniu w lokalu wyborczym oraz w miejscu za-
pewniajàcym tajnoÊç g∏osowania zwi´z∏ej informacji
o sposobie g∏osowania w∏aÊciwym dla przeprowadza-
nych wyborów. Informacj´ t´ sporzàdza, wed∏ug wzo-
ru ustalonego przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà,
komisarz wyborczy2) i zapewnia umieszczenie jej we
wszystkich lokalach wyborczych.

Art. 49. Osobom uzbrojonym wst´p do lokalu wy-
borczego jest zakazany.

Art. 50. 1. Przewodniczàcy obwodowej komisji wy-
borczej odpowiada za utrzymanie porzàdku i spokoju
w czasie g∏osowania; w tym celu ma prawo ˝àdaç
opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zak∏ócajà-
ce porzàdek i spokój oraz naruszajàce przepis art. 48
ust. 1.

2. Na ˝àdanie przewodniczàcego komisji komen-
dant w∏aÊciwego komisariatu policji obowiàzany jest
zapewniç koniecznà pomoc. W takim przypadku prze-
pis art. 49 nie ma zastosowania.

Rozdzia∏ 9

Ustalanie wyników g∏osowania w obwodach 
g∏osowania

Art. 51. 1.32) Niezw∏ocznie po zakoƒczeniu g∏osowa-
nia obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki g∏oso-
wania w obwodzie do danej rady.

2.33) Paƒstwowa Komisja Wyborcza mo˝e okreÊliç
warunki oraz sposób korzystania przez obwodowe ko-
misje wyborcze z techniki elektronicznej przy ustalaniu
wyników g∏osowania w obwodzie.

Art. 52. 1. Komisja ustala, na podstawie aktualnego
spisu wyborców, liczb´ osób uprawnionych do g∏oso-
wania oraz liczb´ wyborców, którym wydano karty do
g∏osowania.

2. Komisja ustala liczb´ niewykorzystanych kart do
g∏osowania, a nast´pnie karty te umieszcza w zapiecz´-
towanych pakietach.

3. Przewodniczàcy komisji w obecnoÊci jej cz∏on-
ków otwiera urn´ wyborczà, po czym komisja liczy
znajdujàce si´ w niej karty do g∏osowania.

4. Kart do g∏osowania przedartych, ca∏kowicie na
dwie lub wi´cej cz´Êci, nie bierze si´ pod uwag´ przy
obliczeniach, o których mowa w ust. 3.

5. Je˝eli liczba kart do g∏osowania wyj´tych z urny
jest mniejsza lub wi´ksza od liczby wydanych kart, ko-
misja podaje w protokole przypuszczalnà przyczyn´ tej
niezgodnoÊci.

Art. 53. 1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na
podstawie wa˝nych kart do g∏osowania, liczb´ g∏osów
niewa˝nych oraz liczb´ g∏osów wa˝nie oddanych na
ka˝dà z list kandydatów i g∏osów wa˝nie oddanych na
poszczególnych kandydatów ka˝dej z list.

2. Warunki wa˝noÊci g∏osu okreÊlajà przepisy
szczególne niniejszej ustawy.

3. Komisja sporzàdza w trzech egzemplarzach pro-
tokó∏ g∏osowania w obwodzie.

Art. 54. 1. W protokole g∏osowania w obwodzie wy-
mienia si´ liczby:

1) osób uprawnionych do g∏osowania;

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

———————
32) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 4 pkt 18 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
33) Dodany przez art. 4 pkt 18 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
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3) oddanych kart do g∏osowania;

4) kart niewa˝nych;

5) kart wa˝nych;

6) g∏osów niewa˝nych, z podaniem przyczyny ich nie-
wa˝noÊci;

7) g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dà z list kandyda-
tów;

8) g∏osów wa˝nie oddanych na poszczególnych kan-
dydatów ka˝dej z list.

2. W protokole wymienia si´ ponadto liczb´ otrzy-
manych i niewykorzystanych kart do g∏osowania.

3. W protokole podaje si´ czas rozpocz´cia i zakoƒ-
czenia g∏osowania oraz omawia zarzàdzenia i wydane
decyzje, jak równie˝ inne istotne okolicznoÊci zwiàzane
z przebiegiem g∏osowania.

4. Protokó∏ podpisujà i ka˝dà ze stron parafujà
wszystkie osoby wchodzàce w sk∏ad obwodowej komi-
sji wyborczej obecne przy jego sporzàdzaniu. Protokó∏
opatruje si´ piecz´cià komisji.

5. M´˝om zaufania przys∏uguje prawo wniesienia
do protoko∏u uwag, z wymienieniem konkretnych za-
rzutów.

6. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio do cz∏on-
ków obwodowej komisji wyborczej, z tym ˝e nie zwal-
nia ich to z obowiàzku podpisania protoko∏u g∏osowa-
nia w obwodzie.

Art. 55. Niezw∏ocznie po sporzàdzeniu protoko∏u
obwodowa komisja wyborcza podaje do publicznej
wiadomoÊci wyniki g∏osowania poprzez wywieszenie
w lokalu wyborczym w miejscu ∏atwo dost´pnym dla
wyborców jednego z egzemplarzy protoko∏u g∏osowa-
nia w obwodzie.

Art. 56. 1. Przewodniczàcy obwodowej komisji wy-
borczej niezw∏ocznie przekazuje do w∏aÊciwej teryto-
rialnej komisji wyborczej, w zapiecz´towanej kopercie,
jeden egzemplarz protoko∏u g∏osowania w obwodzie
wraz z wyjaÊnieniami komisji do zg∏oszonych zarzu-
tów, o których mowa w art. 54 ust. 5 i 6.

2. Tryb przekazywania i przyjmowania protoko∏ów,
o których mowa w ust. 1, okreÊla Paƒstwowa Komisja
Wyborcza.

3. Paƒstwowa Komisja Wyborcza mo˝e okreÊliç za-
sady i tryb wczeÊniejszego przekazywania danych
z protoko∏u za poÊrednictwem sieci telekomunikacyj-
nej u˝ytku publicznego lub systemu elektronicznego
przesy∏ania danych.

Art. 57.34) Po wykonaniu czynnoÊci wymienionych
w art. 56 ust. 1 przewodniczàcy obwodowej komisji
wyborczej niezw∏ocznie przekazuje w depozyt wójtowi

(burmistrzowi, prezydentowi miasta) dokumenty z g∏o-
sowania oraz piecz´ç.

Rozdzia∏ 10

Protesty wyborcze. Wa˝noÊç wyborów

Art. 58. 1. W ciàgu 14 dni od daty wyborów mo˝e
byç wniesiony protest przeciwko wa˝noÊci wyborów
do danej rady lub wyborowi radnego z powodu do-
puszczenia si´ przest´pstwa przeciwko wyborom lub
naruszenia przepisów niniejszej ustawy dotyczàcych
przebiegu g∏osowania, ustalenia wyników g∏osowania
lub wyników wyborów.

2. Je˝eli podstaw´ protestu stanowi zarzut pope∏-
nienia przest´pstwa przeciwko wyborom do danej ra-
dy lub naruszenia przez organy wyborcze przepisów
ustawy dotyczàcych ustalenia wyników g∏osowania
lub wyników wyborów, mo˝e go wnieÊç ka˝dy wybor-
ca zamieszka∏y na obszarze dzia∏ania tej rady.

3. Protest przeciwko wyborowi radnego w okr´gu
wyborczym mo˝e wnieÊç wyborca, którego nazwisko
w dniu wyborów by∏o umieszczone w spisie wyborców
w jednym z obwodów g∏osowania na obszarze danego
okr´gu wyborczego.

4. Prawo wniesienia protestu przys∏uguje równie˝
pe∏nomocnikowi, o którym mowa w art. 101 ust. 2.

5. W razie wniesienia protestu, do czasu rozstrzy-
gni´cia sprawy w sposób okreÊlony w art. 61, do osób
wybranych stosuje si´ przepisy o obowiàzkach i pra-
wach radnych.

Art. 59. 1. Protest wnosi si´ na piÊmie do w∏aÊciwe-
go sàdu okr´gowego12).

2. Wnoszàcy protest powinien sformu∏owaç w nim
zarzuty oraz przedstawiç lub wskazaç dowody, na któ-
rych opiera swoje zarzuty.

Art. 60. 1. Sàd okr´gowy12) rozpoznaje protesty
w post´powaniu nieprocesowym, w ciàgu 30 dni po
up∏ywie terminu do wnoszenia protestów, w sk∏adzie
3 s´dziów, z udzia∏em zainteresowanych, komisarza
wyborczego2) i przewodniczàcych w∏aÊciwych komisji
wyborczych, stosujàc odpowiednio przepisy Kodeksu
post´powania cywilnego.

2. Sàd okr´gowy12) pozostawia bez dalszego biegu
protest wniesiony przez osob´ do tego nieuprawnionà
w myÊl art. 58 ust. 2—4 lub niespe∏niajàcy warunków
okreÊlonych w art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2.

3. Sàd okr´gowy12) pozostawia bez dalszego biegu
równie˝ protest dotyczàcy sprawy, co do której w ni-
niejszej ustawie przewiduje si´ mo˝liwoÊç wniesienia
skargi lub odwo∏ania do sàdu lub w∏aÊciwego organu
wyborczego przed dniem g∏osowania.

Art. 61. 1. Sàd okr´gowy12) rozpoznajàc protesty
rozstrzyga o wa˝noÊci wyborów oraz o wa˝noÊci wy-
boru radnego.

———————
34) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 19 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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2. Sàd okr´gowy12), orzekajàc o niewa˝noÊci wybo-
rów lub o niewa˝noÊci wyboru radnego, stwierdza wy-
gaÊni´cie mandatów oraz postanawia o przeprowa-
dzeniu wyborów ponownych lub o podj´ciu niektórych
czynnoÊci wyborczych, wskazujàc czynnoÊç, od której
nale˝y ponowiç post´powanie wyborcze.

3. Na orzeczenia sàdu okr´gowego12), o których mo-
wa w ust. 1 i 2 oraz art. 60, zainteresowanym, komisa-
rzowi wyborczemu2) i przewodniczàcemu w∏aÊciwej ko-
misji wyborczej przys∏uguje, w ciàgu 7 dni od daty do-
r´czenia, za˝alenie do w∏aÊciwego sàdu apelacyjnego.
Sàd apelacyjny rozpoznaje spraw´ w ciàgu 30 dni; na
postanowienie sàdu nie przys∏uguje Êrodek zaskar˝enia.

4. O zakoƒczeniu post´powania w sprawie prote-
stów i o treÊci ostatecznych orzeczeƒ w∏aÊciwy sàd za-
wiadamia niezw∏ocznie zainteresowanych, wojewod´,
komisarza wyborczego2) i przewodniczàcego w∏aÊci-
wej komisji wyborczej.

Art. 62. 1. Przeprowadzenie wyborów ponownych
lub podj´cie wskazanych czynnoÊci wyborczych zarzà-
dza wojewoda w ciàgu 7 dni od dnia zakoƒczenia post´-
powania sàdowego, o którym mowa w art. 61 ust. 4.

2. Przepisy art. 26 stosuje si´ odpowiednio, z tym
˝e w zarzàdzeniu wojewody o wyborach wymienia si´
ponadto osoby, które utraci∏y mandaty, ze wskazaniem
oznaczenia listy kandydatów.

3. WygaÊni´cie mandatów radnych, o którym mo-
wa w art. 61 ust. 2, nast´puje z dniem podania zarzà-
dzenia wojewody do publicznej wiadomoÊci.

Art. 63. 1. W razie uniewa˝nienia wyborów lub wy-
boru radnego, wybory ponowne lub wskazane czynno-
Êci wyborcze przeprowadzajà te same komisje wybor-
cze, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów ni-
niejszej ustawy.

2. Je˝eli podstawà uniewa˝nienia wyborów lub wy-
boru radnego by∏y zarzuty odnoszàce si´ do komisji
wyborczych lub nieprawid∏owoÊci w spisie wyborców,
powo∏uje si´ nowe komisje lub sporzàdza nowe spisy.

3. Wyborów ponownych nie przeprowadza si´, je-
˝eli ich data przypada∏aby w okresie 6 miesi´cy przed
zakoƒczeniem kadencji rady.

Art. 64. Wyniki wyborów ponownych i przeprowa-
dzonych czynnoÊci wyborczych podaje si´ w sposób
okreÊlony w niniejszej ustawie.

Rozdzia∏ 10a35)

Komitety wyborcze

Art. 64a. Komitety wyborcze mogà byç tworzone
przez:

1) partie polityczne i koalicje partii politycznych;

2) stowarzyszenia i organizacje spo∏eczne, zwane da-
lej „organizacjami”;

3) wyborców.

Art. 64b. Komitety wyborcze w imieniu partii poli-
tycznych, organizacji i wyborców wykonujà czynnoÊci
wyborcze, a w szczególnoÊci zg∏aszajà kandydatów na
radnych oraz prowadzà, na zasadzie wy∏àcznoÊci, kam-
pani´ wyborczà na ich rzecz.

Art. 64c. 1. Funkcj´ komitetu wyborczego partii po-
litycznej pe∏ni organ upowa˝niony do jej reprezento-
wania na zewnàtrz.

2. Organ partii politycznej, o którym mowa w ust. 1,
powo∏uje:

1) pe∏nomocnika wyborczego komitetu wyborczego
partii politycznej uprawnionego do wyst´powania
na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, z za-
strze˝eniem art. 82a;

2) pe∏nomocnika finansowego, o którym mowa
w art. 82a.

3. Organ partii politycznej, o którym mowa w ust. 1,
obowiàzany jest zawiadomiç Paƒstwowà Komisj´ Wy-
borczà o utworzeniu komitetu oraz o zamiarze samo-
dzielnego zg∏aszania kandydatów na radnych.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, mo˝e
byç dokonane w terminie od dnia og∏oszenia rozporzà-
dzenia o zarzàdzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem
wyborów.

5. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, po-
daje si´:

1) nazw´ komitetu wyborczego oraz skrót jego nazwy,
a tak˝e adres siedziby komitetu i numer ewidencyj-
ny, pod którym partia polityczna jest wpisana do
ewidencji partii politycznych;

2) imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i nu-
mer ewidencyjny PESEL pe∏nomocnika wyborcze-
go;

3) imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i nu-
mer ewidencyjny PESEL pe∏nomocnika finansowe-
go.

6. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, do-
∏àcza si´:

1) oÊwiadczenia pe∏nomocników, o których mowa
w ust. 2, o przyj´ciu pe∏nomocnictw;

2) uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycz-
nych;

3) wyciàg ze statutu partii politycznej wskazujàcy or-
gan upowa˝niony do jej reprezentowania na ze-
wnàtrz.

———————
35) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r.

o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 1089), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 10 sierpnia 2002 r.
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Art. 64d. 1. Partie polityczne mogà tworzyç w wo-
jewództwach, powiatach i gminach koalicje wyborcze
w celu wspólnego zg∏aszania kandydatów na radnych
odpowiednich sejmików województw, rad powiatów
i rad gmin.

2. CzynnoÊci wyborcze w imieniu koalicji wyborczej
partii politycznych wykonuje koalicyjny komitet wy-
borczy partii politycznych, utworzony przez organy
partii politycznych upowa˝nione do ich reprezentowa-
nia na zewnàtrz.

3. Koalicyjny komitet wyborczy powo∏uje:

1) pe∏nomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu
wyborczego partii politycznych uprawnionego do
wyst´powania na rzecz i w imieniu komitetu, z za-
strze˝eniem art. 82a;

2) pe∏nomocnika finansowego, o którym mowa
w art. 82a.

4. Koalicyjny komitet wyborczy obowiàzany jest za-
wiadomiç Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà o utworzeniu
komitetu oraz o zamiarze wspólnego zg∏aszania kandy-
datów na radnych.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, mo˝e
byç dokonane w terminie od dnia og∏oszenia rozporzà-
dzenia o zarzàdzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem
wyborów.

6. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, po-
daje si´:

1) nazw´ komitetu wyborczego oraz skrót jego nazwy,
a tak˝e adres siedziby komitetu i numery ewiden-
cyjne, pod którymi partie polityczne sà wpisane do
ewidencji partii politycznych;

2) imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i nu-
mer ewidencyjny PESEL pe∏nomocnika wyborcze-
go;

3) imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i nu-
mer ewidencyjny PESEL pe∏nomocnika finansowe-
go.

7. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, do-
∏àcza si´:

1) oÊwiadczenia pe∏nomocników, o których mowa
w ust. 3, o przyj´ciu pe∏nomocnictw;

2) uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycz-
nych;

3) wyciàgi ze statutów partii politycznych wskazujàce
organ upowa˝niony do ich reprezentowania na ze-
wnàtrz;

4) tekst umowy o zawiàzaniu koalicji.

Art. 64e. 1. Funkcj´ komitetu wyborczego organiza-
cji pe∏ni organ organizacji upowa˝niony do reprezento-
wania jej na zewnàtrz.

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, powo∏uje:

1) pe∏nomocnika wyborczego komitetu wyborczego
organizacji uprawnionego do wyst´powania na
rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, z zastrze˝e-
niem art. 82a;

2) pe∏nomocnika finansowego, o którym mowa
w art. 82a.

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, obowiàzany jest
zawiadomiç, z zastrze˝eniem ust. 4, komisarza wybor-
czego w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ organizacji
o utworzeniu komitetu oraz o zamiarze zg∏aszania kan-
dydatów na radnych.

4. W przypadku gdy komitet wyborczy organizacji
zamierza zg∏osiç kandydatów na radnych w wi´cej ni˝
w dwóch województwach, organ, o którym mowa
w ust. 1, obowiàzany jest zawiadomiç Paƒstwowà Ko-
misj´ Wyborczà o utworzeniu komitetu oraz o zamia-
rze zg∏aszania kandydatów na radnych.

5. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 3 i 4, mo-
gà byç dokonane w terminie od dnia og∏oszenia rozpo-
rzàdzenia o zarzàdzeniu wyborów do 50 dnia przed
dniem wyborów.

6. W zawiadomieniach, o których mowa w ust. 3 i 4,
podaje si´:

1) nazw´ komitetu wyborczego oraz skrót jego nazwy,
a tak˝e adres siedziby komitetu i numer ewidencyj-
ny, pod którym organizacja jest wpisana do reje-
stru organizacji;

2) imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i nu-
mer ewidencyjny PESEL pe∏nomocnika wyborcze-
go;

3) imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i nu-
mer ewidencyjny PESEL pe∏nomocnika finansowe-
go;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 — woje-
wództwa, w których komitet zamierza zg∏osiç kan-
dydatów na radnych.

7. Do zawiadomieƒ, o których mowa w ust. 3 i 4, do-
∏àcza si´:

1) oÊwiadczenia pe∏nomocników, o których mowa
w ust. 2, o przyj´ciu pe∏nomocnictw;

2) uwierzytelniony odpis z w∏aÊciwego rejestru orga-
nizacji;

3) wyciàg ze statutu organizacji wskazujàcy organ
upowa˝niony do jej reprezentowania na zewnàtrz.

Art. 64f. 1. Obywatele, w liczbie co najmniej 5, ma-
jàcy prawo wybierania, mogà utworzyç komitet wybor-
czy wyborców, sk∏adajàc pisemne oÊwiadczenie
o utworzeniu komitetu, z podaniem swoich imion i na-
zwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewiden-
cyjnych PESEL.
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2. Komitet wyborczy wyborców powo∏uje:

1) pe∏nomocnika wyborczego komitetu wyborczego
wyborców uprawnionego do wyst´powania na
rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, z zastrze˝e-
niem art. 82a;

2) pe∏nomocnika finansowego, o którym mowa
w art. 82a.

3. Pe∏nomocnika wyborczego komitetu wyborcze-
go i pe∏nomocnika finansowego komitetu wyborczego
powo∏uje si´ spoÊród osób wchodzàcych w sk∏ad ko-
mitetu wyborczego wyborców.

4. Po zebraniu co najmniej 20 podpisów obywateli
majàcych prawo wybierania, popierajàcych utworze-
nie komitetu, pe∏nomocnik wyborczy zawiadamia ko-
misarza wyborczego w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzi-
b´ komitetu, o utworzeniu komitetu, z zastrze˝eniem
ust. 5. Zawiadomienie mo˝e byç dokonane w terminie
od dnia og∏oszenia rozporzàdzenia o zarzàdzeniu wy-
borów do 50 dnia przed dniem wyborów.

5. W imieniu obywateli, którzy zamierzajà zg∏osiç
kandydatów na radnych w wi´cej ni˝ w dwóch woje-
wództwach, po zebraniu co najmniej 1 000 podpisów
obywateli majàcych prawo wybierania, popierajàcych
utworzenie komitetu, pe∏nomocnik wyborczy zawiada-
mia Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà o utworzeniu komi-
tetu. Zawiadomienie mo˝e byç dokonane w terminie
od dnia og∏oszenia rozporzàdzenia o zarzàdzeniu wy-
borów do 50 dnia przed dniem wyborów.

6. W zawiadomieniach, o których mowa w ust. 4 i 5,
podaje si´:

1) nazw´ komitetu wyborczego oraz skrót jego nazwy
i adres jego siedziby;

2) imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i nu-
mer ewidencyjny PESEL pe∏nomocnika wyborcze-
go;

3) imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i nu-
mer ewidencyjny PESEL pe∏nomocnika finansowe-
go;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 — wojewódz-
twa, w których komitet zamierza zg∏osiç kandyda-
tów na radnych.

7. Do zawiadomieƒ, o których mowa w ust. 4 i 5, do-
∏àcza si´:

1) oÊwiadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego,
o którym mowa w ust. 1;

2) oÊwiadczenia pe∏nomocników, o których mowa
w ust. 2, o przyj´ciu pe∏nomocnictw;

3) wykaz obywateli, o których mowa w ust. 4 albo 5,
zawierajàcy ich imiona, nazwiska, adresy zamiesz-
kania i numery ewidencyjne PESEL oraz w∏asno-
r´cznie z∏o˝one podpisy.

8. Przepisów ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4—7 nie stosuje
si´ do komitetu wyborczego wyborców utworzonego
jedynie w celu zg∏oszenia kandydatów na radnych do
rady gminy w gminie liczàcej do 20 000 mieszkaƒców.

9. Komitet wyborczy wyborców, o którym mowa
w ust. 8, oÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, do∏à-
cza do zg∏oszenia listy kandydatów.

10. Pe∏nomocnik wyborczy komitetu wyborczego
wyborców, o którym mowa w ust. 8, jest jednoczeÊnie
pe∏nomocnikiem finansowym tego komitetu.

Art. 64g. 1. Nazwa komitetu wyborczego partii po-
litycznej zawiera wyrazy „komitet wyborczy” oraz na-
zw´ partii politycznej. Nazwa komitetu wyborczego
partii politycznej mo˝e zawieraç równie˝ skrót nazwy
tej partii.

2. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego partii
politycznych zawiera wyrazy „koalicyjny komitet wy-
borczy” oraz nazw´ koalicji wyborczej.

3. Nazwa komitetu wyborczego organizacji zawiera
wyrazy „komitet wyborczy” oraz nazw´ organizacji.
Nazwa komitetu wyborczego organizacji mo˝e zawie-
raç równie˝ skrót nazwy tej organizacji.

4. Nazwa komitetu wyborczego wyborców oprócz
wyrazów „komitet wyborczy wyborców” powinna za-
wieraç okreÊlenie odró˝niajàce od innych komitetów.

Art. 64h. 1. Je˝eli zawiadomienie o utworzeniu ko-
mitetu wyborczego, o którym mowa w art. 64c ust. 3,
art. 64d ust. 4, art. 64e ust. 4 i art. 64f ust. 5, spe∏nia wa-
runki okreÊlone w ustawie, Paƒstwowa Komisja Wy-
borcza w terminie 3 dni od dnia jego dor´czenia posta-
nawia o przyj´ciu zawiadomienia. Postanowienie
o przyj´ciu zawiadomienia dor´cza si´ niezw∏ocznie
pe∏nomocnikowi wyborczemu.

2. Je˝eli zawiadomienie wykazuje wady, Paƒstwo-
wa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od dnia dor´-
czenia zawiadomienia, wzywa pe∏nomocnika wybor-
czego komitetu wyborczego do ich usuni´cia w termi-
nie 3 dni. W przypadku nieusuni´cia wad w terminie
Paƒstwowa Komisja Wyborcza odmawia przyj´cia za-
wiadomienia. Postanowienie Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej o odmowie przyj´cia zawiadomienia, wraz
z uzasadnieniem, dor´cza si´ niezw∏ocznie pe∏nomoc-
nikowi wyborczemu.

3. Pe∏nomocnikowi wyborczemu s∏u˝y prawo wnie-
sienia skargi do Sàdu Najwy˝szego na postanowienie
Paƒstwowej Komisji Wyborczej o odmowie przyj´cia
zawiadomienia. Skarg´ wnosi si´ w terminie 3 dni od
dnia dor´czenia pe∏nomocnikowi wyborczemu posta-
nowienia o odmowie przyj´cia zawiadomienia.

4. Sàd Najwy˝szy rozpatruje skarg´ w sk∏adzie 7 s´-
dziów w post´powaniu nieprocesowym i wydaje orze-
czenie w sprawie skargi w terminie 5 dni. Od orzecze-
nia Sàdu Najwy˝szego nie przys∏uguje Êrodek prawny.
Orzeczenie dor´cza si´ pe∏nomocnikowi wyborczemu
i Paƒstwowej Komisji Wyborczej. Je˝eli Sàd Najwy˝szy
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uzna skarg´ za zasadnà, Paƒstwowa Komisja Wybor-
cza niezw∏ocznie wydaje postanowienie o przyj´ciu za-
wiadomienia.

Art. 64i. 1. Je˝eli zawiadomienie o utworzeniu ko-
mitetu wyborczego, o którym mowa w art. 64e ust. 3
i art. 64f ust. 4, spe∏nia warunki okreÊlone w ustawie,
komisarz wyborczy w terminie 3 dni od dnia jego dor´-
czenia postanawia o przyj´ciu zawiadomienia. Posta-
nowienie o przyj´ciu zawiadomienia dor´cza si´ nie-
zw∏ocznie pe∏nomocnikowi wyborczemu.

2. Je˝eli zawiadomienie wykazuje wady, komisarz
wyborczy, w terminie 3 dni od dnia dor´czenia zawia-
domienia, wzywa pe∏nomocnika wyborczego komitetu
wyborczego do ich usuni´cia w terminie 3 dni. W przy-
padku nieusuni´cia wad w terminie komisarz wybor-
czy odmawia przyj´cia zawiadomienia. Postanowienie
komisarza wyborczego o odmowie przyj´cia zawiado-
mienia, wraz z uzasadnieniem, dor´cza si´ niezw∏ocz-
nie pe∏nomocnikowi wyborczemu.

3. Pe∏nomocnikowi wyborczemu s∏u˝y prawo wnie-
sienia odwo∏ania do sàdu okr´gowego na postanowie-
nie komisarza wyborczego o odmowie przyj´cia zawia-
domienia. Odwo∏anie wnosi si´ w terminie 3 dni od
dnia dor´czenia pe∏nomocnikowi wyborczemu posta-
nowienia o odmowie przyj´cia zawiadomienia.

4. Sàd okr´gowy rozpatruje odwo∏anie w post´po-
waniu nieprocesowym w terminie 5 dni. Od orzeczenia
sàdu okr´gowego nie przys∏uguje Êrodek prawny.
Orzeczenie sàdu okr´gowego dor´cza si´ pe∏nomocni-
kowi wyborczemu i komisarzowi wyborczemu. Je˝eli
sàd okr´gowy uzna odwo∏anie za zasadne, komisarz
wyborczy niezw∏ocznie wydaje postanowienie o przy-
j´ciu zawiadomienia.

Art. 64j. 1. W przypadku wyborów uzupe∏niajàcych,
wyborów przedterminowych lub wyborów do nowych
rad w zwiàzku ze zmianami w podziale terytorialnym
paƒstwa, komitet wyborczy nie dokonuje zawiado-
mieƒ, 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.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 do zg∏oszenia
listy kandydatów nale˝y do∏àczyç dokument stwierdza-
jàcy utworzenie komitetu wyborczego oraz, z wyjàt-
kiem komitetu wyborczego, o którym mowa
w art. 64f ust. 8, dane i dokumenty, o których mowa
w art. 64c ust. 5 i 6, art. 64d ust. 6 i 7, art. 64e ust. 6 i 7
oraz art. 64f ust. 6 i 7.

Art. 64k. OdpowiedzialnoÊç za zobowiàzania ma-
jàtkowe:

1) komitetu wyborczego partii politycznej albo organi-
zacji ponosi partia polityczna albo organizacja, któ-
ra powo∏a∏a komitet wyborczy;

2) koalicyjnego komitetu wyborczego partii politycz-
nych ponoszà solidarnie partie polityczne wcho-
dzàce w sk∏ad koalicji wyborczej;

3) komitetu wyborczego wyborców ponoszà solidar-
nie osoby wchodzàce w sk∏ad komitetu.

Art. 64l. 1. Komitet wyborczy ulega rozwiàzaniu
z mocy prawa:

1) po przyj´ciu sprawozdania finansowego, o którym
mowa w art. 84 ust. 2;

2) po bezskutecznym up∏ywie terminu do wniesienia
odwo∏ania, o którym mowa w art. 84a ust. 5;

3) po bezskutecznym up∏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, uwzgl´dnia-
jàcego albo odrzucajàcego skarg´ lub odwo∏anie
na postanowienie Paƒstwowej Komisji Wyborczej
albo postanowienie komisarza wyborczego
w przedmiocie odrzucenia sprawozdania finanso-
wego.

2. Komitet wyborczy mo˝e ulec rozwiàzaniu przed
dniem wyborów w trybie przepisów o jego utworzeniu,
o czym zawiadamia si´ niezw∏ocznie organ wyborczy,
który przyjà∏ zawiadomienie o utworzeniu komitetu,
a w przypadku komitetu wyborczego, o którym mowa
w art. 64f ust. 8 — komisarza wyborczego w∏aÊciwego
ze wzgl´du na siedzib´ komitetu. Je˝eli rozwiàzanie ko-
mitetu nastàpi∏o po zarejestrowaniu kandydatów, za-
wiadamia si´ o tym tak˝e w∏aÊciwà terytorialnà komi-
sj´ wyborczà. Pe∏nomocnik finansowy komitetu wy-
borczego sk∏ada w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia za-
wiadomienia o rozwiàzaniu komitetu sprawozdanie fi-
nansowe, o którym mowa w art. 84 ust. 2.

Rozdzia∏ 11

Kampania wyborcza

Art. 65. 1.36) Kampania wyborcza rozpoczyna si´
z dniem og∏oszenia rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów o zarzàdzeniu wyborów i ulega zakoƒczeniu na
24 godziny przed dniem wyborów.

1a.37) Partie polityczne, organizacje i wyborcy oraz
komitety wyborcze mogà wykonywaç czynnoÊci okre-
Êlone w ustawie od dnia og∏oszenia rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów o zarzàdzeniu wyborów. Czyn-
noÊci podj´te przed tym terminem sà niewa˝ne.

1b.37) W okresie kampanii wyborczej prowadzi si´
agitacj´ wyborczà na zasadach, w formach, w czasie
i w miejscach okreÊlonych ustawà.

2. Zabrania si´ prowadzenia kampanii wyborczej:

1) na terenie urz´dów administracji rzàdowej i admi-
nistracji samorzàdu terytorialnego oraz sàdów;

2) na terenie zak∏adów pracy w sposób i w formach
zak∏ócajàcych ich normalne funkcjonowanie;

———————
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 35.
37) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 35.
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3)38) na terenie jednostek wojskowych i innych jedno-
stek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obro-
ny Narodowej oraz oddzia∏ów obrony cywilnej,
a tak˝e skoszarowanych jednostek podleg∏ych mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.

2a.39) Zabronione sà jakiekolwiek formy agitacji
wyborczej na terenie szkó∏ podstawowych i gimnazjów
wobec uczniów nieposiadajàcych prawa wybierania.

3.40) Od zakoƒczenia kampanii wyborczej, a˝ do za-
koƒczenia g∏osowania zabronione jest zwo∏ywanie
zgromadzeƒ, organizowanie pochodów i manifestacji,
wyg∏aszanie przemówieƒ, rozdawanie ulotek, jak te˝
prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandyda-
tów i list kandydatów.

Art. 66. 1. Zgromadzenia wyborców organizowane
w ramach kampanii wyborczej nie podlegajà przepi-
som ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. — Prawo o zgroma-
dzeniach (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).

2.41) Ka˝dy wyborca mo˝e agitowaç na rzecz kandy-
datów na radnych, a tak˝e zbieraç podpisy popierajàce
zg∏oszenia kandydatów, po uzyskaniu pisemnej zgody
pe∏nomocnika wyborczego komitetu wyborczego.

3. Podpisy popierajàce zg∏oszenia, o których mowa
w ust. 2, mo˝na zbieraç w miejscu, czasie i w sposób
wykluczajàcy stosowanie jakichkolwiek nacisków
zmierzajàcych do wymuszenia podpisów.

Art. 67.42) Bez uprzedniej zgody pe∏nomocnika wy-
borczego komitetu wyborczego zakazana jest ka˝da
forma agitacji wyborczej polegajàca na organizowaniu
wieców wyborczych kandydatów, rozpowszechnianiu
programów wyborczych kandydatów lub komitetów
wyborczych oraz ich materia∏ów propagandowych
o charakterze reklamy rozpowszechnianej dla celów
kampanii wyborczej za pomocà Êrodków masowego
przekazu, plakatów, broszur i ulotek o masowym nak∏a-
dzie oraz infolinii o bezp∏atnym dost´pie.

Art. 68. 1.43) Zakazuje si´ komitetom wyborczym,
kandydatom oraz wyborcom prowadzàcym agitacj´ na
rzecz komitetów wyborczych lub kandydatów organi-
zowania podczas kampanii wyborczej loterii fanto-
wych, innego rodzaju gier losowych oraz konkursów,
w których wygranymi sà nagrody pieni´˝ne lub przed-
mioty o wartoÊci wy˝szej ni˝ wartoÊç przedmiotów

zwyczajowo u˝ywanych w celach reklamowych lub
promocyjnych.

2.44) Zabronione jest podawanie oraz dostarczanie,
w ramach prowadzonej kampanii wyborczej, napojów
alkoholowych nieodp∏atnie lub po cenach sprzeda˝y
netto mo˝liwych do uzyskania, nie wy˝szych od cen na-
bycia lub kosztów wytworzenia.

Art. 69.45) W okresie od zakoƒczenia kampanii wy-
borczej a˝ do zakoƒczenia g∏osowania zabrania si´ po-
dawania do publicznej wiadomoÊci wyników przedwy-
borczych badaƒ (sonda˝y) opinii publicznej dotyczà-
cych przewidywanych zachowaƒ wyborczych i wyni-
ków wyborów oraz wyników sonda˝y wyborczych
przeprowadzanych w dniu g∏osowania.

Art. 70.46) 1. Materia∏y wyborcze powinny zawieraç
wyraêne oznaczenie, od kogo pochodzà.

2. Materia∏y wyborcze zawierajàce oznaczenie ko-
mitetu wyborczego, od którego pochodzà, podlegajà
ochronie prawnej.

Art. 71. 1. Na Êcianach budynków, ogrodzeniach,
latarniach, urzàdzeniach energetycznych, telekomuni-
kacyjnych i innych mo˝na umieszczaç plakaty i has∏a
wyborcze wy∏àcznie po uzyskaniu zgody w∏aÊciciela
lub zarzàdcy nieruchomoÊci.

2. Przy ustawianiu w∏asnych urzàdzeƒ og∏oszenio-
wych w celu prowadzenia kampanii wyborczej nale˝y
stosowaç obowiàzujàce przepisy porzàdkowe. Przepis
art. 70 stosuje si´ odpowiednio.

3. Plakaty i has∏a wyborcze nale˝y umieszczaç w ta-
ki sposób, aby mo˝na je by∏o usunàç bez powodowa-
nia szkód.

4. Policja (stra˝ gminna) jest obowiàzana usuwaç
plakaty i has∏a, których sposób umieszczenia mo˝e za-
gra˝aç ˝yciu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeƒstwu
mienia bàdê bezpieczeƒstwu w ruchu drogowym.

5.47) Plakaty i has∏a wyborcze oraz urzàdzenia og∏o-
szeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wy-
borczej pe∏nomocnicy wyborczy komitetów wybor-
czych obowiàzani sà usunàç w terminie 30 dni po dniu
wyborów.

6.48) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) postana-
wia o usuni´ciu plakatów i hase∏ wyborczych oraz urzà-
dzeƒ og∏oszeniowych nieusuni´tych przez obowiàza-

———————
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 35.
39) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 35.
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 20 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
41) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 35.
42) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 4 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 35.
43) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 35.

———————
44) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 35.
45) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 35.
46) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 35.
47) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 35.
48) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 82 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 13.
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nych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5.
Koszty usuni´cia ponoszà obowiàzani.

Art. 72. 1.49) Je˝eli rozpowszechniane, w tym rów-
nie˝ w prasie, w rozumieniu prawa prasowego, mate-
ria∏y wyborcze, a w szczególnoÊci plakaty, ulotki, has∏a
i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie
kampanii wyborczej agitacji zawierajà informacje nie-
prawdziwe, kandydat na radnego lub pe∏nomocnik wy-
borczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma
prawo wnieÊç do sàdu okr´gowego wniosek o wyda-
nie orzeczenia:

1) zakazu rozpowszechniania takich informacji;

2) przepadku materia∏ów wyborczych zawierajàcych
takie informacje;

3) nakazania sprostowania takich informacji;

4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia
naruszajàce dobra osobiste;

5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobi-
ste zosta∏y naruszone;

6) nakazania uczestnikowi post´powania wp∏acenia
kwoty do 10 000 z∏otych na rzecz instytucji charyta-
tywnej.

2. Sàd okr´gowy12), w sk∏adzie jednego s´dziego,
rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciàgu
24 godzin w post´powaniu nieprocesowym. Sàd mo˝e
rozpoznaç spraw´ w przypadku usprawiedliwionej nie-
obecnoÊci wnioskodawcy lub uczestnika post´powa-
nia, pod warunkiem ˝e o terminie rozprawy zostali oni
prawid∏owo powiadomieni. Postanowienie koƒczàce
post´powanie w sprawie sàd niezw∏ocznie dor´cza
osobie zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, w∏a-
Êciwemu komisarzowi wyborczemu2) i obowiàzanemu
do wykonania postanowienia sàdu.

3.50) Na postanowienie sàdu okr´gowego12), w ter-
minie 24 godzin od jego wydania, s∏u˝y za˝alenie do
sàdu apelacyjnego. Sàd apelacyjny, w sk∏adzie trzech
s´dziów, rozpoznaje za˝alenie w post´powaniu nie-
procesowym, w trybie i terminie, o których mowa
w ust. 2. Na postanowienie sàdu apelacyjnego nie
przys∏uguje Êrodek zaskar˝enia i podlega ono natych-
miastowemu wykonaniu.

Art. 73. 1.51) Publikacja sprostowania, odpowiedzi
lub przeprosin nast´puje najpóêniej w ciàgu 48 godzin,
na koszt zobowiàzanego. W orzeczeniu sàd wskazuje
pras´, w rozumieniu prawa prasowego, w której ma
nastàpiç publikacja, oraz termin publikacji.

2. (skreÊlony).52)

3.53) W razie odmowy lub niezamieszczenia spro-
stowania, odpowiedzi lub przeprosin przez zobowiàza-
nego w sposób okreÊlony w postanowieniu sàdu, sàd
na wniosek zainteresowanego zarzàdza opublikowanie
sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin w trybie eg-
zekucyjnym na koszt zobowiàzanego.

4.54) W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 3 
i art. 72, przepisu art. 65 ust. 1 nie stosuje si´.

Art. 74. Informacje, komunikaty, apele i has∏a wy-
borcze, og∏aszane w prasie drukowanej lub w telewizji
bàdê radiu na koszt komitetów wyborczych, partii poli-
tycznej lub organizacji popierajàcych kandydatów,
a tak˝e na koszt samych kandydatów, muszà zawieraç
wskazanie, przez kogo sà op∏acane i od kogo pocho-
dzà. Odpowiedzialnym za umieszczenie tego wskaza-
nia jest redaktor w rozumieniu przepisów Prawa praso-
wego.

Art. 75. Wykonanie uprawnieƒ wynikajàcych z ni-
niejszej ustawy nie ogranicza mo˝liwoÊci dochodzenia
przez osoby pokrzywdzone lub poszkodowane upraw-
nieƒ na podstawie przepisów innych ustaw, a w szcze-
gólnoÊci Kodeksu karnego, Kodeksu cywilnego i Prawa
prasowego, wobec osób, których dzia∏anie lub zanie-
chania w toku kampanii wyborczej naruszy∏o cudze do-
bra osobiste lub majàtkowe.

Art. 76. 1. Komitetom wyborczym, których listy
kandydatów zosta∏y zarejestrowane, przys∏uguje,
w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia za-
koƒczenia kampanii wyborczej, prawo do nieodp∏atne-
go rozpowszechniania audycji wyborczych przez tere-
nowe oddzia∏y „Telewizji Polskiej — Spó∏ka Akcyjna”
i przez spó∏ki publicznej radiofonii regionalnej, zwane
dalej „Telewizjà Polskà” i „Polskim Radiem”, na ich
koszt.

2. ¸àczny czas nieodp∏atnego rozpowszechniania
audycji wyborczych wynosi w ka˝dym programie re-
gionalnym Telewizji Polskiej 15 godzin i w ka˝dym pro-
gramie regionalnym Polskiego Radia 20 godzin.

3. Przez poj´cie nieodp∏atnego rozpowszechniania
rozumie si´ zarówno rejestracj´ i emisj´ wystàpieƒ
przedstawicieli komitetów wyborczych bàdê kandyda-
tów na radnych, jak i rejestracj´ oraz emisj´ audycji
wyborczych przygotowanych przez komitety wybor-
cze.

4. Podzia∏ czasu antenowego pomi´dzy uprawnio-
ne komitety wyborcze jest dokonywany proporcjonal-
nie do liczby zarejestrowanych list kandydatów w okr´-
gach, na obszarze emitowania audycji wyborczych.

———————
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 35.
50) Z dniem 6 czerwca 2002 r. art. 72 ust. 3 zdanie 3 rozumia-

ny jako wy∏àczajàcy dopuszczalnoÊç wznowienia post´-
powania zosta∏ uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz
z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wy-
rokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2002 r.
sygn. akt SK. 32/01 (Dz. U. Nr 68, poz. 632).

51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 35.

———————
52) Przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 35.
53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 35.
54) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 10 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 35.
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5. Czas antenowy przys∏ugujàcy jednemu komite-
towi wyborczemu nie mo˝e byç odst´powany innemu
komitetowi wyborczemu.

Art. 77. 1. Podzia∏u czasu antenowego, wed∏ug za-
sad, o których mowa w art. 76 ust. 4, dokonujà w∏aÊci-
wi dyrektorzy oddzia∏ów Telewizji Polskiej i prezesi za-
rzàdów spó∏ek Polskiego Radia na podstawie wnio-
sków uprawnionych komitetów wyborczych.

2. Na ustalenia dotyczàce podzia∏u czasu anteno-
wego komitetom wyborczym przys∏uguje skarga do
komisarza wyborczego2) w∏aÊciwego ze wzgl´du na
siedzib´ oddzia∏u Telewizji Polskiej lub Polskiego Ra-
dia. Skarg´ wnosi si´ w terminie 48 godzin od dokona-
nia ustalenia. Komisarz wyborczy2) rozpatruje spraw´
niezw∏ocznie i wydaje postanowienie. Na postanowie-
nie komisarza wyborczego2) nie przys∏uguje Êrodek za-
skar˝enia.

3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w drodze
rozporzàdzenia, okreÊli po porozumieniu z Paƒstwowà
Komisjà Wyborczà tryb post´powania w sprawach po-
dzia∏u czasu nieodp∏atnego rozpowszechniania audycji
wyborczych, sposób przygotowania i emisji tych audy-
cji oraz sposób upowszechniania informacji o termi-
nach emisji audycji wyborczych.

Art. 78. 1. Komitetom wyborczym, które zarejestro-
wa∏y listy kandydatów w ponad po∏owie okr´gów
w wyborach do wszystkich sejmików województw,
przys∏uguje równie˝ prawo do nieodp∏atnego rozpo-
wszechniania audycji wyborczych w programach ogól-
nokrajowych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

2. ¸àczny czas nieodp∏atnego rozpowszechniania
audycji wyborczych wynosi 15 godzin w Telewizji Pol-
skiej i 20 godzin w Polskim Radiu.

3. Przepisy art. 76 i 77 stosuje si´ odpowiednio.

4. W czynnoÊciach zwiàzanych z wykonywaniem
uprawnieƒ wynikajàcych z ust. 1 komitet wyborczy re-
prezentuje pe∏nomocnik.

Art. 79. 1. Niezale˝nie od czasu przyznanego na nie-
odp∏atne rozpowszechnianie audycji wyborczych ka˝-
dy komitet wyborczy mo˝e, w okresie od 15 dnia przed
dniem wyborów do dnia zakoƒczenia kampanii wybor-
czej, odp∏atnie rozpowszechniaç audycje wyborcze
w programach publicznych i niepublicznych nadaw-
ców radiowych i telewizyjnych.

2. Publiczni nadawcy nie mogà odmówiç rozpo-
wszechniania, na jednakowych warunkach dla wszyst-
kich komitetów wyborczych korzystajàcych z upraw-
nienia wynikajàcego z ust. 1, audycji wyborczych,
o których mowa w ust. 1.

3. WysokoÊç op∏at pobieranych za rozpowszech-
nianie audycji wyborczych, o których mowa w ust. 1,
nie mo˝e przekraczaç stawek pobieranych za reklamy
i musi byç ustalana wed∏ug cennika obowiàzujàcego
w dniu zarzàdzenia wyborów.

4. Do audycji, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
przepisy o dzia∏alnoÊci reklamowej w programach te-
lewizyjnych i radiowych, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie od-
p∏atnych audycji wyborczych nie jest wliczany do usta-
lonego odr´bnymi przepisami dopuszczalnego wymia-
ru czasu emisji reklam.

Rozdzia∏ 12

Finansowanie wyborów

Art. 80. Wydatki zwiàzane z organizacjà przygoto-
waƒ i przeprowadzeniem wyborów pokrywane sà z bu-
d˝etu paƒstwa zgodnie z zasadami okreÊlonymi w ni-
niejszym rozdziale.

Art. 81. 1. Z bud˝etu paƒstwa pokrywane sà wydat-
ki zwiàzane z:

1) zadaniami Paƒstwowej Komisji Wyborczej, komisa-
rzy wyborczych2) oraz Krajowego Biura Wyborcze-
go;

2) zadaniami wyborczymi zleconymi jednostkom sa-
morzàdu terytorialnego;

3) nale˝noÊciami dla osób wchodzàcych w sk∏ad ko-
misji wyborczych, o których mowa w art. 20 ust. 1;

4) refundacjà wydatków, o których mowa w art. 21
ust. 2.

2.55) Ârodki finansowe na zadania zlecone jednost-
kom samorzàdu terytorialnego przekazywane sà tym
jednostkom przez Kierownika Krajowego Biura Wybor-
czego lub dzia∏ajàcych z jego upowa˝nienia dyrekto-
rów jednostek organizacyjnych Biura nie póêniej ni˝
w ciàgu 30 dni od daty og∏oszenia o zarzàdzeniu wybo-
rów.

3. Informacj´ o wydatkach poniesionych z bud˝etu
paƒstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, Kierownik
Krajowego Biura Wyborczego podaje do publicznej
wiadomoÊci w ciàgu 5 miesi´cy od dnia g∏osowania.

4. W bud˝ecie paƒstwa zapewnia si´ ponadto co-
rocznie, w ramach rezerwy celowej, Êrodki na przepro-
wadzenie wyborów przedterminowych i uzupe∏niajà-
cych do rad.

5.56) Zasady planowania finansowego oraz realiza-
cji wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, a tak˝e spra-
wozdawczoÊci finansowej okreÊlajà przepisy o finan-
sach publicznych.

6. Dysponentem Êrodków finansowych, o których
mowa w ust. 1, jest Kierownik Krajowego Biura Wybor-
czego.

———————
55) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 8 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 22.
56) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 21 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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Rozdzia∏ 12a

Finansowanie kampanii wyborczej57)

Art. 82. 1. Wydatki komitetów wyborczych pono-
szone w zwiàzku z wyborami sà pokrywane z ich êróde∏
w∏asnych.

2. (skreÊlony).58)

3. (skreÊlony).58)

Art. 82a.59) 1. Za gospodark´ finansowà komitetu
wyborczego odpowiedzialny jest i prowadzi jà pe∏no-
mocnik finansowy.

2. Pe∏nomocnikiem finansowym nie mo˝e byç:

1) pe∏nomocnik wyborczy, z zastrze˝eniem art. 64f
ust. 10;

2) funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 § 13
Kodeksu karnego.

3. Mo˝na byç pe∏nomocnikiem finansowym tylko
jednego komitetu wyborczego.

Art. 83.60) 1. Komitet wyborczy mo˝e pozyskiwaç
i wydatkowaç Êrodki jedynie na cele zwiàzane z wybo-
rami.

2. Komitet wyborczy mo˝e, z zastrze˝eniem ust. 3,
pozyskiwaç i wydatkowaç Êrodki od dnia wydania
przez w∏aÊciwy organ postanowienia o przyj´ciu za-
wiadomienia o utworzeniu komitetu.

3. Komitet wyborczy wyborców, o którym mowa
w art. 64f ust. 8, mo˝e pozyskiwaç i wydatkowaç Êrod-
ki od dnia utworzenia komitetu.

4. Zabrania si´:

1) pozyskiwania Êrodków przez komitet wyborczy po
dniu wyborów;

2) wydatkowania Êrodków przez komitet wyborczy po
dniu z∏o˝enia sprawozdania finansowego, o któ-
rym mowa w art. 84 ust. 2.

Art. 83a. (skreÊlony).61)

Art. 83b.62) 1. Zabronione jest przekazywanie Êrod-
ków finansowych i wartoÊci niepieni´˝nych przez je-

den komitet wyborczy na rzecz innego komitetu wy-
borczego.

2. Zabronione jest przeprowadzanie przez komitet
wyborczy zbiórek publicznych.

Art. 83c.62) 1. Ârodki finansowe przekazywane ko-
mitetowi wyborczemu partii politycznej mogà pocho-
dziç wy∏àcznie z funduszu wyborczego tej partii, two-
rzonego 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. Ârodki finansowe przekazywane koalicyjnemu
komitetowi wyborczemu mogà pochodziç wy∏àcznie
z tworzonych na podstawie przepisów ustawy, o której
mowa w ust. 1, funduszy wyborczych partii politycz-
nych wchodzàcych w sk∏ad koalicji.

3. Ârodki finansowe:

1) komitetu wyborczego organizacji,

2) komitetu wyborczego wyborców

— mogà pochodziç wy∏àcznie z wp∏at od osób fizycz-
nych.

4. Komitety wyborcze, o których mowa w ust. 3, nie
mogà przyjmowaç Êrodków finansowych pochodzà-
cych od:

1) osób fizycznych niemajàcych miejsca zamieszkania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wy∏àcze-
niem obywateli polskich zamieszka∏ych za granicà;

2) cudzoziemców majàcych miejsce zamieszkania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio do
wartoÊci niepieni´˝nych.

6. Komitety wyborcze, o których mowa w ust. 3,
mogà zaciàgaç kredyty bankowe na cele zwiàzane
z wyborami.

Art. 83d.62) 1. Ârodki finansowe komitetu wybor-
czego sà gromadzone wy∏àcznie na rachunku banko-
wym. Otwarcie rachunku w banku dokonywane jest na
podstawie zaÊwiadczenia Paƒstwowej Komisji Wybor-
czej o przyj´ciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu
albo zaÊwiadczenia komisarza wyborczego o przyj´ciu
zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Otwarcie ra-
chunku bankowego komitetu wyborczego, o którym
mowa w art. 64f ust. 8, dokonywane jest na podstawie
oÊwiadczenia o utworzeniu tego komitetu.

2. ¸àczna suma wp∏at od osoby fizycznej na rzecz
komitetu wyborczego nie mo˝e przekraczaç 15-krotno-
Êci najni˝szego miesi´cznego wynagrodzenia za prac´
pracowników obowiàzujàcego w dniu poprzedzajàcym
dzieƒ og∏oszenia rozporzàdzenia o zarzàdzeniu wybo-
rów. W przypadku gdy ∏àczna suma wp∏at od osoby fi-
zycznej na rzecz komitetu wyborczego przekroczy 
15-krotnoÊç najni˝szego miesi´cznego wynagrodzenia

———————
57) Oznaczenie i tytu∏ rozdzia∏u dodane przez art. 1 pkt 11

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 35.
58) Przez art. 4 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
59) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 35.
60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 35.
61) Dodany przez art. 4 pkt 23 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1; skreÊlony przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 35.

62) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 35.
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za prac´ pracowników, wówczas nadwy˝ka sumy po-
nad dopuszczalny limit podlega przepadkowi na rzecz
Skarbu Paƒstwa na zasadach okreÊlonych w art. 84d.

3. Wp∏ata od osoby fizycznej mo˝e byç dokonywa-
na na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem,
przelewem lub kartà p∏atniczà.

4. Umowa rachunku bankowego zawarta w imieniu
komitetu wyborczego musi zawieraç zastrze˝enie, ˝e
wp∏aty na rachunek komitetu wyborczego mogà byç
dokonywane tylko czekiem, przelewem lub kartà p∏at-
niczà.

Art. 83e.62) 1. Komitety wyborcze mogà wydatko-
waç na kampani´ wyborczà wy∏àcznie kwoty ograni-
czone limitami wydatków okreÊlonymi na zasadach
ustalonych w ust. 2 i 3.

2. Limit wydatków ustala si´ mno˝àc kwot´, o któ-
rej mowa w ust. 3, przypadajàcà na jeden mandat rad-
nego przez liczb´ mandatów przypadajàcych na okr´g
lub okr´gi, w których komitet wyborczy zarejestrowa∏
kandydatów.

3. Kwota przypadajàca na jeden mandat radnego
wynosi:

1) w wyborach do rady gminy w gminach do 20 000
mieszkaƒców — 750 z∏otych;

2) w wyborach do rady gminy w gminach powy˝ej
20 000 mieszkaƒców oraz w wyborach do rad
dzielnic miasta sto∏ecznego Warszawy — 1 000 z∏o-
tych;

3) w wyborach do rady powiatu — 2 000 z∏otych;

4) w wyborach do rady miasta w miastach na pra-
wach powiatu — 3 000 z∏otych;

5) w wyborach do sejmiku województwa — 5 000 z∏o-
tych.

Art. 83f.62) 1. W przypadku uzyskania nadwy˝ki po-
zyskanych Êrodków na cele kampanii wyborczej nad
poniesionymi wydatkami komitet wyborczy partii poli-
tycznej przekazuje jà na fundusz wyborczy tej partii. In-
formacj´ o przekazaniu nadwy˝ki pe∏nomocnik finan-
sowy podaje do wiadomoÊci publicznej w dzienniku
o zasi´gu ogólnokrajowym najpóêniej w terminie
30 dni od dnia przyj´cia sprawozdania finansowego
lub wydania orzeczenia uwzgl´dniajàcego odwo∏anie
lub skarg´, o których mowa w art. 84a ust. 5 i 6.

2. W przypadku uzyskania nadwy˝ki pozyskanych
Êrodków na cele kampanii wyborczej nad poniesiony-
mi wydatkami koalicyjny komitet wyborczy partii poli-
tycznych przekazuje jà na fundusze wyborcze partii
wchodzàcych w sk∏ad koalicji w proporcji ustalonej
w umowie koalicyjnej, a w razie braku stosownych po-
stanowieƒ w umowie — na rzecz instytucji charytatyw-
nej. Informacj´ o przekazaniu nadwy˝ki pe∏nomocnik
finansowy podaje do wiadomoÊci publicznej w dzien-
niku o zasi´gu ogólnokrajowym najpóêniej w terminie
30 dni od dnia przyj´cia sprawozdania finansowego

lub wydania orzeczenia uwzgl´dniajàcego odwo∏anie
lub skarg´, o których mowa w art. 84a ust. 5 i 6.

3. W przypadku uzyskania nadwy˝ki pozyskanych
Êrodków na cele kampanii wyborczej nad poniesiony-
mi wydatkami przez komitety wyborcze, o których mo-
wa w art. 64e i art. 64f, komitety te przekazujà jà na
rzecz instytucji charytatywnej. Informacj´ o przekaza-
niu nadwy˝ki pe∏nomocnik finansowy podaje do wia-
domoÊci publicznej w dzienniku o zasi´gu ogólnokra-
jowym, a w przypadku komitetu wyborczego, o którym
mowa w art. 64f ust. 8, w dzienniku o zasi´gu woje-
wódzkim, najpóêniej w terminie 3 miesi´cy od dnia
przyj´cia sprawozdania finansowego lub wydania
orzeczenia uwzgl´dniajàcego odwo∏anie lub skarg´,
o których mowa w art. 84a ust. 5 i 6.

Art. 83g.62) Komitety wyborcze prowadzà rachun-
kowoÊç na zasadach okreÊlonych, w drodze rozporzà-
dzenia, przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych, wydanego po zasi´gni´ciu opinii Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej, z tym ˝e w stosunku do
komitetu, który utworzony zosta∏ wy∏àcznie w celu
zg∏oszenia kandydatów na radnych w gminie liczàcej
do 20 000 mieszkaƒców, minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli uproszczone zasady ra-
chunkowoÊci. W rozporzàdzeniu okreÊla si´ w szcze-
gólnoÊci zasady dokumentowania i ewidencji przycho-
dów, wydatków i zobowiàzaƒ finansowych komitetu
wyborczego.

Art. 84.63) 1. Finansowanie kampanii wyborczej jest
jawne.

2. Pe∏nomocnik finansowy komitetu wyborczego
w terminie 3 miesi´cy od dnia wyborów przedk∏ada or-
ganowi, któremu komitet z∏o˝y∏ zawiadomienie
o utworzeniu komitetu, a w przypadku komitetu, o któ-
rym mowa w art. 64f ust. 8 — komisarzowi wyborcze-
mu w∏aÊciwemu ze wzgl´du na siedzib´ tego komite-
tu, sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego
o przychodach, wydatkach i zobowiàzaniach finanso-
wych komitetu, zwane dalej „sprawozdaniem finanso-
wym”. Sprawozdanie finansowe powinno zawieraç in-
formacje o uzyskanych kredytach bankowych i warun-
kach ich uzyskania oraz imienny wykaz wp∏at od osób
fizycznych.

3. Do wydatków komitetu wyborczego wlicza si´
pozyskane wartoÊci niepieni´˝ne.

4. WartoÊç pozyskanych darowizn niepieni´˝nych
oraz Êwiadczonych na rzecz komitetu wyborczego
us∏ug podaje si´ w sprawozdaniu finansowym w wy-
sokoÊci mo˝liwych do uzyskania cen ich sprzeda˝y net-
to, nie wy˝szych od cen nabycia lub kosztów wytworze-
nia pomniejszonych o odpisy amortyzacji.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´ do nieodp∏atnych
us∏ug polegajàcych na rozpowszechnianiu plakatów
i ulotek wyborczych przez podmioty inne ni˝ przedsi´-
biorcy.
———————
63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 35.
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6. Sprawozdanie finansowe przedk∏adane Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej podawane jest przez nià
do wiadomoÊci publicznej w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o dost´pie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271),
a sprawozdanie finansowe przedk∏adane komisarzowi
wyborczemu jest udost´pniane przez niego na wnio-
sek zainteresowanych podmiotów. Komisarz wyborczy
podaje do publicznej wiadomoÊci, w formie komunika-
tu w dzienniku o zasi´gu co najmniej wojewódzkim, in-
formacj´ o miejscu, czasie i sposobie ich udost´pnia-
nia do wglàdu.

7. Pe∏nomocnik finansowy komitetu wyborczego
jest obowiàzany przechowywaç dokumenty zwiàzane
z finansowaniem kampanii wyborczej przez okres co
najmniej 12 miesi´cy od dnia wyborów.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory spra-
wozdaƒ finansowych dla komitetu utworzonego jedy-
nie w celu zg∏oszenia kandydatów na radnych do rady
gminy w gminie liczàcej do 20 000 mieszkaƒców i po-
zosta∏ych komitetów wyborczych oraz szczegó∏owy za-
kres zawartych w nich informacji, a tak˝e wykaz rodza-
jów dokumentów, jakie nale˝y za∏àczyç do sprawozda-
nia, tak aby umo˝liwi∏y one weryfikacj´ podanych
w sprawozdaniu informacji.

Art. 84a.64) 1. Organ, któremu przed∏o˝ono spra-
wozdanie finansowe, w terminie 6 miesi´cy od dnia
wyborów, z zastrze˝eniem art. 84c:

1) przyjmuje sprawozdanie bez zastrze˝eƒ;

2) przyjmuje sprawozdanie, wskazujàc na jego uchy-
bienia;

3) odrzuca sprawozdanie w przypadku stwierdzenia:

a) pozyskania lub wydatkowania Êrodków komite-
tu wyborczego z naruszeniem przepisów art. 83,

b) przekroczenia limitu wydatków, o którym mowa
w art. 83e,

c) naruszenia zakazów, o których mowa w art. 83b,

d) naruszenia przepisów art. 83c ust. 1—5 i art. 83d.

2. W razie zaistnienia wàtpliwoÊci co do prawid∏o-
woÊci sprawozdania finansowego organ, któremu
przed∏o˝ono sprawozdanie, wzywa komitet wyborczy
do usuni´cia wad sprawozdania lub udzielenia wyja-
Ênieƒ w okreÊlonym terminie.

3. Organ, któremu przed∏o˝ono sprawozdanie fi-
nansowe, badajàc sprawozdanie, mo˝e zlecaç sporzà-
dzenie przez bieg∏ego rewidenta ekspertyz lub opinii
i raportów.

4. Organ, któremu przed∏o˝ono sprawozdanie fi-
nansowe, badajàc sprawozdanie, mo˝e ˝àdaç od orga-
nów paƒstwowych niezb´dnej pomocy.

5. W przypadku odrzucenia sprawozdania finanso-
wego komitetu wyborczego przez komisarza wybor-
czego pe∏nomocnik finansowy ma prawo, w terminie
14 dni od dnia dor´czenia postanowienia o odrzuceniu
sprawozdania, wnieÊç do sàdu okr´gowego odwo∏anie
od postanowienia. Rozpoznanie odwo∏ania przez sàd
okr´gowy nast´puje w post´powaniu nieprocesowym
w terminie miesiàca od dnia dor´czenia odwo∏ania. Od
orzeczenia sàdu okr´gowego nie przys∏uguje Êrodek
prawny.

6. W przypadku odrzucenia sprawozdania finanso-
wego komitetu wyborczego przez Paƒstwowà Komisj´
Wyborczà pe∏nomocnik finansowy ma prawo, w termi-
nie 14 dni od dnia dor´czenia postanowienia o odrzu-
ceniu sprawozdania, wnieÊç do Sàdu Najwy˝szego
skarg´. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje skarg´ w terminie
2 miesi´cy od dnia dor´czenia skargi. Od orzeczenia
Sàdu Najwy˝szego nie przys∏uguje Êrodek prawny.

7. Je˝eli Sàd Najwy˝szy albo sàd okr´gowy uzna
skarg´ pe∏nomocnika finansowego za zasadnà, odpo-
wiednio Paƒstwowa Komisja Wyborcza albo komisarz
wyborczy niezw∏ocznie postanawia o przyj´ciu spra-
wozdania finansowego.

Art. 84b.64) 1. Partie polityczne, organizacje i komi-
tety wyborcze wyborców, bioràce udzia∏ w danych wy-
borach, albo stowarzyszenia i fundacje, które w swoich
statutach przewidujà dzia∏ania zwiàzane z analizà fi-
nansowania kampanii wyborczych, mogà wnosiç do
organu, któremu przed∏o˝ono sprawozdanie finanso-
we komitetu wyborczego, umotywowane, pisemne za-
strze˝enia do sprawozdania, nie póêniej jednak ni˝
w terminie 4 miesi´cy od dnia wyborów.

2. Organ, do którego wniesiono zastrze˝enie, udzie-
la pisemnej odpowiedzi na zastrze˝enie w terminie
6 miesi´cy od dnia wyborów.

Art. 84c.64) W przypadku sprawozdania komitetu
wyborczego, o którym mowa w art. 64f ust. 8, komisarz
wyborczy mo˝e odstàpiç od badania sprawozdania, je-
˝eli nie z∏o˝ono w stosunku do tego sprawozdania za-
strze˝enia, o którym mowa w art. 84b. W takim przy-
padku sprawozdanie finansowe uznaje si´ za przyj´te.
O przyj´ciu sprawozdania powiadamia si´ pe∏nomoc-
nika wyborczego komitetu.

Art. 84d.64) 1. KorzyÊci majàtkowe przyj´te przez
komitet wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy
podlegajà przepadkowi na rzecz Skarbu Paƒstwa. Je˝e-
li korzyÊç majàtkowa zosta∏a zu˝yta lub utracona, prze-
padkowi podlega jej równowartoÊç.

2. Sàdem w∏aÊciwym do orzekania w sprawach
przepadku korzyÊci majàtkowych, o których mowa
w ust. 1, jest sàd okr´gowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na
siedzib´ organu wyborczego wyst´pujàcego z wnio-
skiem o orzeczenie przepadku korzyÊci majàtkowej.

———————
64) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 35.
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3. O orzeczenie przepadku korzyÊci majàtkowej wy-
st´puje do sàdu organ, któremu przed∏o˝ono sprawoz-
danie finansowe komitetu wyborczego.

4. Do post´powania w sprawie przepadku korzyÊci
majàtkowej stosuje si´ przepisy o post´powaniu nie-
procesowym.

DZIA¸ II

Wybory do rad gmin. Przepisy szczególne

Rozdzia∏ 13

System wyborczy

Art. 85. Wybory do rad gmin, pod nadzorem Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych2),
przeprowadzajà:

1) gminne (miejskie) komisje wyborcze;

2) obwodowe komisje wyborcze.

Art. 86. 1. Radni sà wybierani w okr´gach wybor-
czych bezpoÊrednio spoÊród zg∏oszonych kandydatów.

2. Na jednego kandydata wyborca mo˝e oddaç tyl-
ko jeden g∏os.

Art. 87. W gminie liczàcej do 20 000 mieszkaƒców
o wyborze na radnego rozstrzyga liczba wa˝nie odda-
nych g∏osów na poszczególnych kandydatów.

Art. 88. 1. W gminie liczàcej powy˝ej 20 000 miesz-
kaƒców podzia∏u mandatów pomi´dzy listy kandyda-
tów dokonuje si´ proporcjonalnie do ∏àcznej liczby
wa˝nie oddanych g∏osów na kandydatów danej listy;
mandaty przypadajàce na danà list´ otrzymujà zg∏o-
szeni na tej liÊcie kandydaci, którzy uzyskali najwi´cej
wa˝nych g∏osów.

2. W miastach na prawach powiatu w podziale
mandatów, o którym mowa w ust. 1, uczestniczà listy
kandydatów tych komitetów wyborczych, na których li-
sty oddano w skali miasta na prawach powiatu co naj-
mniej 5 % wa˝nie oddanych g∏osów.

Rozdzia∏ 14

Okr´gi wyborcze

Art. 89. 1. Okr´g wyborczy obejmuje cz´Êç obszaru
gminy.

2. W gminach na terenach wiejskich okr´giem wy-
borczym jest so∏ectwo. ¸àczenie so∏ectw w celu utwo-
rzenia okr´gu wielomandatowego jest mo˝liwe, je˝eli
wynika to z koniecznoÊci zachowania jednolitej normy
przedstawicielstwa.

3. Podzia∏ so∏ectwa na dwa lub wi´cej okr´gów wy-
borczych jest dopuszczalny jedynie wtedy, gdyby licz-
ba radnych wybieranych w danym so∏ectwie by∏a
wi´ksza ni˝ przewidziana w art. 90.

4. W miastach przy tworzeniu okr´gów wyborczych
uwzgl´dnia si´ utworzone jednostki pomocnicze
(dzielnice, osiedla).

Art. 90. 1. W ka˝dym okr´gu wyborczym tworzo-
nym dla wyboru rady w gminie liczàcej do 20 000
mieszkaƒców wybiera si´ od 1 do 5 radnych.

2.65) Dla wyboru rady w gminie liczàcej powy˝ej 
20 000 mieszkaƒców tworzy si´ okr´gi wyborcze,
w których wybiera si´ od 5 do 8 radnych.

Art. 91. (skreÊlony).66)

Art. 92. 1.67) Podzia∏ gminy na okr´gi wyborcze jest
sta∏y. Zmiany granic okr´gów wyborczych mogà byç
dokonywane najpóêniej na 3 miesiàce przed up∏ywem
kadencji, je˝eli koniecznoÊç taka wynika ze zmiany
w podziale terytorialnym paƒstwa, zmiany liczby
mieszkaƒców danej gminy, zmiany liczby radnych
w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybiera-
nych w okr´gach wyborczych.

2.68) Podzia∏ na okr´gi wyborcze, ich granice i nu-
mery oraz liczb´ radnych wybieranych w ka˝dym okr´-
gu ustala, na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), rada gminy wed∏ug jednolitej normy przedsta-
wicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby miesz-
kaƒców gminy przez liczb´ radnych wybieranych do
danej rady, z uwzgl´dnieniem art. 89 i nast´pujàcych
zasad:

1) u∏amki liczby mandatów wybieranych w okr´gu
wyborczym równe lub wi´ksze od 1/2, jakie wyni-
kajà z zastosowania normy przedstawicielstwa, za-
okràgla si´ w gór´ do liczby ca∏kowitej;

2) je˝eli w wyniku post´powania, o którym mowa
w pkt 1, liczba radnych wybieranych w okr´gach
przewy˝sza liczby wynikajàce z art. 27 i art. 90,
mandaty nadwy˝kowe odejmuje si´ w tych okr´-
gach wyborczych, w których norma przedstawiciel-
stwa jest najmniejsza; w przypadku gdy liczba
mandatów jest mniejsza od wynikajàcej z art. 27
i art. 90, dodatkowe mandaty przydziela si´ tym
okr´gom wyborczym, w których norma przedsta-
wicielstwa jest najwi´ksza.

3. Uchwa∏´ rady gminy w sprawie okr´gów wybor-
czych og∏asza si´ w wojewódzkim dzienniku urz´do-
wym oraz podaje si´ do publicznej wiadomoÊci w spo-
sób zwyczajowo przyj´ty. Po jednym egzemplarzu
uchwa∏y przekazuje si´ niezw∏ocznie wojewodzie i ko-
misarzowi wyborczemu2).

Art. 93. 1. Na ustalenia rady gminy w sprawach
okr´gów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej
15, przys∏uguje prawo wniesienia skargi do komisarza
———————
65) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 24 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
66) Przez art. 82 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18.
67) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 82 pkt 8 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 18.
68) W brzmieniu ustalonym przez art. 82 pkt 8 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 18.
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wyborczego2) w terminie 5 dni od daty podania do pu-
blicznej wiadomoÊci uchwa∏y, o której mowa w art. 92
ust. 3. Komisarz wyborczy2) rozpoznaje spraw´ w ter-
minie 5 dni i wydaje postanowienie, dor´czajàc je nie-
zw∏ocznie wnoszàcym skarg´ oraz radzie gminy.

2. Od postanowienia komisarza wyborczego2) przy-
s∏uguje odwo∏anie do Paƒstwowej Komisji Wyborczej
w terminie 5 dni od daty jego dor´czenia. Na orzecze-
nie Paƒstwowej Komisji Wyborczej nie przys∏uguje
Êrodek zaskar˝enia.

3. Do zmian w podziale na okr´gi wyborcze, o któ-
rych mowa w art. 92 ust. 1, stosuje si´ odpowiednio
przepisy ust. 1 i 2.

Art. 94. Informacj´ o okr´gach wyborczych, ich gra-
nicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka˝-
dym okr´gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
gminnej komisji wyborczej podaje do publicznej wia-
domoÊci wójt (burmistrz, prezydent miasta), w formie
obwieszczenia, najpóêniej w 50 dniu przed dniem wy-
borów.

Art. 94a.69) W razie koniecznoÊci dokonania podzia-
∏u gminy na okr´gi wyborcze przed wyborami, o któ-
rych mowa w art. 26, terminy okreÊlone w art. 92 ust. 1
i w art. 94 nie obowiàzujà.

Rozdzia∏ 15

Zg∏aszanie kandydatów na radnych

Art. 95. 1.70) Prawo zg∏aszania kandydatów na rad-
nych przys∏uguje komitetom wyborczym.

2. Kandydaci zg∏aszani sà w formie list kandyda-
tów. Przez list´ kandydatów rozumie si´ równie˝ zg∏o-
szenie jednego kandydata. 

3.71) W przypadku utworzenia koalicji wyborczej
partia wchodzàca w jej sk∏ad nie mo˝e zg∏aszaç kandy-
datów do danej rady samodzielnie albo w innej koali-
cji, je˝eli zosta∏a zg∏oszona wspólna lista kandydatów.

Art. 96. (skreÊlony).72)

Art. 97. (skreÊlony).72)

Art. 98. 1. Komitet wyborczy mo˝e zg∏osiç w ka˝-
dym okr´gu wyborczym tylko jednà list´ kandydatów.

2. Lista kandydatów w wyborach do rady:

1) w gminie liczàcej do 20 000 mieszkaƒców mo˝e za-
wieraç najwy˝ej tyle nazwisk kandydatów, ilu rad-
nych jest wybieranych w danym okr´gu wybor-
czym;

2) w gminie liczàcej powy˝ej 20 000 mieszkaƒców nie
mo˝e zawieraç mniej ni˝ 5 nazwisk kandydatów,
z tym ˝e liczba kandydatów nie mo˝e byç wi´ksza
ni˝ dwukrotnoÊç liczby radnych wybieranych w da-
nym okr´gu wyborczym.

3. Kandydowaç mo˝na tylko w jednym okr´gu wy-
borczym i tylko z jednej listy kandydatów.

Art. 99. 1. W zg∏oszeniu listy kandydatów podaje
si´:

1) nazw´ komitetu wyborczego oraz dok∏adny adres
jego siedziby;

2) nazw´ rady gminy oraz numer okr´gu wyborczego,
do którego dokonuje si´ zg∏oszenia;

3) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszka-
nia kandydatów; nazwiska kandydatów umiesz-
cza si´ w kolejnoÊci ustalonej przez komitet wy-
borczy.

2.73) Do ka˝dego zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç pisem-
ne oÊwiadczenia kandydatów o wyra˝eniu zgody na
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralnoÊci
(biernego prawa wyborczego) do danej rady. Zgoda
kandydata na kandydowanie w wyborach powinna za-
wieraç dane: imi´ (imiona), nazwisko, wiek oraz numer
ewidencyjny PESEL kandydata; zgod´ na kandydowa-
nie kandydat opatruje datà i w∏asnor´cznym podpi-
sem.

3. W zg∏oszeniu mo˝na wnosiç o oznaczenie kandy-
datury nazwà lub skrótem nazwy partii politycznej lub
organizacji popierajàcej kandydata (nie wi´cej jednak
ni˝ jednà nazwà lub jednym skrótem nazwy sk∏adajà-
cymi si´ z nie wi´cej ni˝ 40 znaków drukarskich). Fakt
poparcia kandydatury powinien byç potwierdzony pi-
semnie przez w∏aÊciwy statutowo organ partii lub or-
ganizacji; potwierdzenie sk∏ada si´ ∏àcznie ze zg∏osze-
niem.

4.74) Do zg∏oszenia listy kandydatów nale˝y do∏à-
czyç dokument stwierdzajàcy utworzenie komitetu wy-
borczego oraz — z wy∏àczeniem komitetu, o którym
mowa w art. 64f ust. 8 — dokument potwierdzajàcy
przyj´cie przez w∏aÊciwy organ wyborczy zawiadomie-
nia o utworzeniu komitetu wyborczego.

5. (skreÊlony).75)

6. (skreÊlony).75)

Art. 100. 1. Ka˝da zg∏aszana lista kandydatów po-
winna byç poparta podpisami:

1) co najmniej 25 wyborców — je˝eli dotyczy zg∏osze-
nia w gminie liczàcej do 20 000 mieszkaƒców;

———————
69) Dodany przez art. 4 pkt 25 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 35.
71) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 35.
72) Przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 35.

———————
73) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 27 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
74) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 35.
75) Przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 35.
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2) co najmniej 150 wyborców — je˝eli dotyczy zg∏osze-
nia w gminie liczàcej powy˝ej 20 000 mieszkaƒców.

2. Wyborca mo˝e udzieliç poparcia dowolnej licz-
bie list kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia
nie jest skuteczne.

3. Wyborca udzielajàcy poparcia liÊcie sk∏ada pod-
pis obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia,
adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego
PESEL.

4. Na ka˝dej karcie wykazu osób popierajàcych list´
umieszcza si´ nazwiska kandydatów zg∏aszanych
w okr´gu wyborczym.

5. Prezes Rady Ministrów, po zasi´gni´ciu opinii
Paƒstwowej Komisji Wyborczej, okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia, wzór wykazu osób popierajàcych list´
kandydatów.

Art. 101. 1. Listy kandydatów, odr´bnie dla ka˝de-
go okr´gu wyborczego, zg∏asza si´ do gminnej komisji
wyborczej, zwanej dalej „komisjà wyborczà”, najpóê-
niej w 30 dniu przed dniem wyborów do godziny 24,
wraz z wykazem osób popierajàcych list´.

2. Zg∏oszenia listy dokonuje pe∏nomocnik komitetu
wyborczego, uprawniony do sk∏adania oÊwiadczeƒ
w sprawie zg∏oszenia wobec organów wyborczych, lub
upowa˝niona przez niego osoba, zwani dalej „pe∏no-
mocnikiem”. Do zg∏oszenia za∏àcza si´ dokument, wy-
dany przez komitet wyborczy, stwierdzajàcy ustano-
wienie pe∏nomocnika komitetu wyborczego, z poda-
niem jego nazwiska i imienia oraz dok∏adnego adresu
zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL.

3. Je˝eli zg∏oszenia listy dokonuje osoba upowa˝-
niona przez pe∏nomocnika komitetu wyborczego, do
zg∏oszenia za∏àcza si´ równie˝ odpowiednio doku-
ment, o którym mowa w ust. 2, wydany przez pe∏no-
mocnika komitetu wyborczego.

4. Po dokonaniu zg∏oszenia uzupe∏nienie listy o na-
zwiska kandydatów lub zmiany kandydatów albo ich
kolejnoÊci na liÊcie sà niedopuszczalne.

Art. 102. 1. W zg∏oszeniu listy kandydatów pe∏no-
mocnik mo˝e wnosiç o oznaczenie listy nazwà lub skró-
tem nazwy komitetu wyborczego, którà nale˝y ozna-
czyç list´ na urz´dowych obwieszczeniach oraz na kar-
cie do g∏osowania.

2. W sprawach zwiàzanych z oznaczeniem listy kan-
dydatów nazwà lub skrótem nazwy partii politycznej
bàdê organizacji przepisy art. 99 ust. 3 stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 103. 1.76) Oznaczenie listy nazwà lub skrótem
nazwy, o których mowa w art. 102, powinno ró˝niç si´
dostatecznie od oznaczenia innych list. Nazwa lub
skrót nazwy u˝yte dla oznaczenia list kandydatów zg∏a-

szanych przez komitet wyborczy wyborców muszà byç
ró˝ne od nazwy lub skrótu nazwy partii politycznej lub
organizacji wpisanych odpowiednio do ewidencji lub
rejestru prowadzonych przez w∏aÊciwy sàd.

2.77) Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny komite-
tu wyborczego wyborców, komitetu wyborczego organi-
zacji, komitetu wyborczego partii politycznych i koalicyj-
nego komitetu wyborczego partii politycznych korzysta-
jà z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych.

3. Je˝eli po przyj´ciu zg∏oszenia zostanie dokonane
zg∏oszenie zawierajàce to samo lub niedostatecznie
ró˝niàce si´ oznaczenie listy, komisja wyborcza uznaje
to za wad´ zg∏oszenia i wyznacza termin 3 dni w celu
jej usuni´cia. W przypadku nieusuni´cia wady w termi-
nie komisja odmawia rejestracji listy.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ do zg∏oszeƒ list
kandydatów partii politycznych i organizacji.

5. Na uchwa∏y komisji w sprawach, o których mowa
w ust. 3, pe∏nomocnikowi przys∏uguje prawo wniesienia
skargi do w∏aÊciwego sàdu okr´gowego12) w terminie 
3 dni od daty ich dor´czenia. Sàd rozpoznaje skarg´,
w terminie 3 dni, w post´powaniu nieprocesowym
w sk∏adzie 3 s´dziów. O terminie posiedzenia zawiada-
mia si´ w∏aÊciwà komisj´ wyborczà i pe∏nomocnika. Na
postanowienie sàdu nie przys∏uguje Êrodek zaskar˝enia.

Art. 104. Komisja wyborcza, przyjmujàc zg∏oszenie,
niezw∏ocznie bada, czy zg∏oszenie jest zgodne z przepi-
sami niniejszej ustawy. Na ka˝dym zg∏oszeniu komisja
odnotowuje dat´ i godzin´ oraz liczb´ porzàdkowà je-
go wp∏ywu.

Art. 105. 1. Je˝eli komisja wyborcza stwierdzi, na
podstawie dost´pnych urz´dowo dokumentów, a w ra-
zie potrzeby równie˝ wyjaÊnieƒ wyborców, ˝e zg∏osze-
nie nie uzyska∏o wymaganego w myÊl art. 100 popar-
cia wyborców, wówczas odmawia jego przyj´cia,
wskazujàc stwierdzone wady, i zwraca pe∏nomocniko-
wi zg∏oszenie.

2. Je˝eli usuni´cie wskazanych wad zg∏oszenia nie
jest mo˝liwe w terminie ustalonym dla dokonywania
zg∏oszeƒ, komisja odmawia rejestracji zg∏oszenia i nie-
zw∏ocznie zawiadamia o tym pe∏nomocnika.

3. Na uchwa∏y komisji w sprawach, o których mo-
wa w ust. 1 i 2, pe∏nomocnikowi przys∏uguje prawo
wniesienia skargi do w∏aÊciwego sàdu okr´gowego12)

w terminie 3 dni od daty ich dor´czenia. Sàd rozpozna-
je skarg´, w terminie 3 dni, w post´powaniu nieproce-
sowym w sk∏adzie 3 s´dziów. O terminie posiedzenia
zawiadamia si´ w∏aÊciwà komisj´ wyborczà i pe∏no-
mocnika. Na postanowienie sàdu nie przys∏uguje Êro-
dek zaskar˝enia.

Art. 106. 1. Je˝eli komisja wyborcza stwierdzi inne
wady zg∏oszenia ani˝eli te, o których mowa w art. 105,
wówczas wzywa pe∏nomocnika do ich usuni´cia w ter-

———————
77) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 35.

———————
76) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 35.
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minie 3 dni. W przypadku nieusuni´cia wskazanych
wad w terminie komisja odmawia rejestracji zg∏osze-
nia.

2. Uchwa∏y komisji w sprawach, o których mowa
w ust. 1, dor´cza si´ niezw∏ocznie pe∏nomocnikowi. Od
uchwa∏y pe∏nomocnikowi przys∏uguje prawo odwo∏a-
nia do komisarza wyborczego2) w terminie 3 dni od da-
ty jej dor´czenia, który rozpatruje odwo∏anie w termi-
nie 3 dni i wydaje postanowienie. Na postanowienie
wydane w wyniku rozpatrzenia odwo∏ania nie przys∏u-
guje Êrodek zaskar˝enia.

Art. 107. Komisja wyborcza niezw∏ocznie rejestruje
we wskazanym okr´gu wyborczym zg∏oszenie listy
kandydatów dokonane zgodnie z przepisami niniejszej
ustawy, sporzàdzajàc protokó∏ rejestracji. Po jednym
egzemplarzu protoko∏u dor´cza si´ pe∏nomocnikowi
i przesy∏a komisarzowi wyborczemu2).

Art. 108. 1. Je˝eli w terminie przewidzianym dla
zg∏oszenia list kandydatów nie zostanà w danym okr´-
gu wyborczym zg∏oszone co najmniej dwie listy, a licz-
ba zg∏oszonych kandydatów jest równa liczbie radnych
wybieranych w okr´gu bàdê mniejsza od niej, komisja
wyborcza niezw∏ocznie wzywa, przez rozplakatowanie
obwieszczeƒ, do dokonania dodatkowych zg∏oszeƒ.
W takim przypadku termin zg∏aszania list kandydatów
ulega przed∏u˝eniu o 5 dni, liczàc od dnia rozplakato-
wania obwieszczenia.

2. Je˝eli w danym okr´gu wyborczym, pomimo po-
st´powania, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie za-
rejestrowana ˝adna lista kandydatów, wyborów w tym
okr´gu nie przeprowadza si´. O przyczynach nieprze-
prowadzenia wyborów komisja wyborcza niezw∏ocz-
nie powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia,
którego druk i rozplakatowanie zapewnia wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta).

Art. 109. 1. Po zarejestrowaniu list kandydatów ko-
misja wyborcza ustala dla ka˝dego okr´gu wyborczego
rejestr list kandydatów.

2.78) Listy kandydatów komitetu wyborczego zare-
jestrowane w co najmniej jednym okr´gu wyborczym
otrzymujà jednolity numer, taki sam, jaki uzyska∏y listy
tego komitetu w trybie okreÊlonym w art. 141 i art. 166
ust. 1 w województwie, na którego terenie znajduje si´
gmina.

3. Listy kandydatów komitetów wyborczych zareje-
strowane w wi´cej ni˝ jednym okr´gu wyborczym, lecz
niespe∏niajàce warunku, o którym mowa w ust. 2,
otrzymujà kolejne jednolite numery ustalone w drodze
losowania spoÊród numerów nast´pujàcych po nume-
rach nadanych w trybie art. 166 ust. 1.

4. Listy komitetów wyborczych zarejestrowane
w jednym okr´gu wyborczym otrzymujà w ramach
okr´gu, w drodze losowania, kolejne numery nast´pu-
jàce po numerach, o których mowa w ust. 3.

5. Komisja zarzàdza wydrukowanie obwieszczenia
o zarejestrowanych listach kandydatów, zawierajàcego
ich numery, dane o kandydatach umieszczone w zg∏o-
szeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kan-
dydatów i list, o których mowa w art. 99 i 102.

6. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 5, przeka-
zuje si´ wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta),
który zapewnia jego druk i rozplakatowanie na obsza-
rze gminy najpóêniej w 15 dniu przed dniem wyborów.
Jeden egzemplarz obwieszczenia przesy∏a si´ nie-
zw∏ocznie komisarzowi wyborczemu2).

Art. 110. 1. Komisja wyborcza skreÊla z zarejestro-
wanej listy kandydatów nazwisko kandydata, który
zmar∏, utraci∏ prawo wybieralnoÊci lub z∏o˝y∏ oÊwiad-
czenie na piÊmie o wycofaniu zgody na kandydowanie,
i zawiadamia o tym niezw∏ocznie w∏aÊciwego pe∏no-
mocnika.

2. Je˝eli skreÊlenie nazwiska kandydata nastàpi∏o
wskutek Êmierci kandydata i powoduje, ̋ e w okr´gu wy-
borczym liczba kandydatów jest równa liczbie radnych
wybieranych w tym okr´gu lub mniejsza od niej, komi-
sja informuje w∏aÊciwego pe∏nomocnika o mo˝liwoÊci
zg∏oszenia nowego kandydata. Uzupe∏nienia listy doko-
nuje si´ najpóêniej w 10 dniu przed dniem wyborów;
w takim przypadku przepisu art. 100 ust. 1 nie stosuje si´.

3. Komisja wyborcza uniewa˝nia rejestracj´ listy,
je˝eli nie pozostaje na niej nazwisko ̋ adnego kandyda-
ta lub je˝eli komitet wyborczy powiadomi komisj´
o swoim rozwiàzaniu.

4. O skreÊleniu nazwiska kandydata i zg∏oszeniu
nowego kandydata, a tak˝e o uniewa˝nieniu zareje-
strowanej listy kandydatów z przyczyn, o których mo-
wa w ust. 3, komisja zawiadamia niezw∏ocznie wybor-
ców danego okr´gu wyborczego oraz komisarza wy-
borczego2).

5.79) W przypadku rozwiàzania komitetu wyborcze-
go w trybie, o którym mowa w art. 64l ust. 2, w∏aÊciwa
terytorialna komisja wyborcza uniewa˝nia listy tego
komitetu.

Rozdzia∏ 16

M´˝owie zaufania

Art. 111. 1. Przedstawicielami list kandydatów na
radnych, reprezentujàcymi ich interesy w czasie g∏oso-
wania i ustalania wyników g∏osowania w obwodzie
g∏osowania, sà m´˝owie zaufania.

2. Pe∏nomocnik, o którym mowa w art. 101 ust. 2,
mo˝e wyznaczyç po jednym m´˝u zaufania do ka˝dego
obwodu g∏osowania na obszarze okr´gu wyborczego,
w którym dane zg∏oszenie zosta∏o zarejestrowane.

2a.80) Kandydat na radnego nie mo˝e byç m´˝em
zaufania.

———————
78) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 82 pkt 9 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 18.

———————
79) Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 35.
80) Dodany przez art. 4 pkt 28 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
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3. Pe∏nomocnik wydaje m´˝om zaufania zaÊwiad-
czenie wed∏ug wzoru okreÊlonego przez Paƒstwowà
Komisj´ Wyborczà.

Art. 112. 1. Przedstawicielem list kandydatów na
radnych reprezentujàcym ich interesy w czasie ustala-
nia wyników g∏osowania i wyników wyborów w okr´-
gu wyborczym jest pe∏nomocnik, o którym mowa
w art. 101 ust. 2.

2. Pe∏nomocnik mo˝e wyznaczyç swojego zast´p-
c´, wydajàc mu stosowne zaÊwiadczenie w myÊl
art. 111 ust. 3.

Rozdzia∏ 17

Karty do g∏osowania

Art. 113. 1. Komisja wyborcza zarzàdza wydruko-
wanie, odr´bnie dla ka˝dego okr´gu wyborczego, kart
do g∏osowania i zapewnia ich przekazanie obwodo-
wym komisjom wyborczym w trybie okreÊlonym przez
komisarza wyborczego2).

2. Je˝eli po wydrukowaniu kart do g∏osowania ko-
misja wyborcza skreÊli z listy kandydatów nazwisko
kandydata z przyczyn, o których mowa w art. 110
ust. 1, nazwisko kandydata pozostawia si´ na wydru-
kowanych kartach do g∏osowania. Informacje o skre-
Êleniu oraz o warunkach decydujàcych o wa˝noÊci g∏o-
su oddanego na takiej karcie komisja wyborcza podaje
do publicznej wiadomoÊci w formie obwieszczenia i za-
pewnia jego rozplakatowanie w lokalach wyborczych
w dniu wyborów.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli ko-
misja wyborcza uniewa˝nia rejestracj´ listy kandyda-
tów z przyczyn, o których mowa w art. 110 ust. 3.

Art. 114. Na karcie do g∏osowania w okr´gu wybor-
czym umieszcza si´ listy kandydatów zarejestrowane
w danym okr´gu wed∏ug nadanych im numerów, wy-
mieniajàc nazwiska i imiona kandydatów ka˝dej z list
w kolejnoÊci ich umieszczenia na liÊcie, wraz z oznacze-
niami list, o których mowa w art. 102 ust. 1.

Art. 115. 1. Na karcie do g∏osowania zamieszcza si´
zwi´z∏à informacj´ o sposobie g∏osowania.

2. Na karcie do g∏osowania drukuje si´ odcisk pie-
cz´ci gminnej komisji wyborczej.

3. Karta do g∏osowania mo˝e byç zadrukowana tyl-
ko po jednej stronie. WielkoÊç i rodzaj czcionek powin-
ny byç jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów
i oznaczeƒ umieszczonych na karcie.

4. Wzór karty do g∏osowania ustala Paƒstwowa Ko-
misja Wyborcza.

Art. 116. Niewa˝ne sà karty do g∏osowania inne ni˝
urz´dowo ustalone lub nieopatrzone piecz´cià obwo-
dowej komisji wyborczej.

Rozdzia∏ 18

Sposób g∏osowania i warunki wa˝noÊci g∏osu

Art. 117. 1. W wyborach radnych w gminie liczàcej
do 20 000 mieszkaƒców wyborca g∏osuje na okreÊlo-
nych kandydatów, stawiajàc znak „x” w kratce z lewej
strony obok nazwisk najwy˝ej tylu kandydatów, ilu rad-
nych jest wybieranych w danym okr´gu wyborczym.

2. Wyborca mo˝e g∏osowaç na okreÊlonych kandy-
datów bez wzgl´du na to, na jakich listach nazwiska ich
sà umieszczone.

3. Wyborca mo˝e g∏osowaç na mniejszà liczb´ kan-
dydatów.

4. Za niewa˝ny uznaje si´ g∏os, je˝eli na karcie do
g∏osowania postawiono znak „x” w kratce z lewej stro-
ny obok nazwisk wi´cej kandydatów ni˝ radnych jest
wybieranych lub nie postawiono znaku „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska ̋ adnego kandydata. G∏os
jest równie˝ niewa˝ny, je˝eli znak „x” postawiono
w kratce wy∏àcznie przy nazwisku kandydata w sytuacji
okreÊlonej w art. 113 ust. 2. 

Art. 118. 1. W wyborach radnych w gminie liczàcej
powy˝ej 20 000 mieszkaƒców wyborca g∏osuje tylko na
jednà list´ kandydatów, stawiajàc znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów
z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeƒstwo do
uzyskania mandatu.

2. Za niewa˝ny uznaje si´ g∏os, je˝eli na karcie do
g∏osowania postawiono znak „x” w kratce z lewej stro-
ny obok nazwisk dwóch lub wi´kszej liczby kandyda-
tów z ró˝nych list lub nie postawiono tego znaku
w kratce z lewej strony obok nazwiska ˝adnego kandy-
data z którejkolwiek z list, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Je˝eli znak „x” postawiono w kratce z lewej stro-
ny wy∏àcznie przy nazwisku kandydata z jednej tylko li-
sty w sytuacji okreÊlonej w art. 113 ust. 2, g∏os uznaje
si´ za wa˝ny i oddany na t´ list´.

4. Je˝eli znak „x” postawiono w kratce z lewej stro-
ny obok nazwisk dwóch lub wi´kszej liczby kandyda-
tów, ale z tej samej listy, g∏os uznaje si´ za wa˝ny i od-
dany na wskazanà list´ z przyznaniem pierwszeƒstwa
do uzyskania mandatu temu kandydatowi, przy które-
go nazwisku znak „x” jest umieszczony w pierwszej ko-
lejnoÊci.

Art. 119.81) Dopisanie na karcie do g∏osowania do-
datkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych
dopisków poza kratkà nie wp∏ywa na wa˝noÊç g∏osu.

Rozdzia∏ 19

Ustalanie wyników wyborów

Art. 120. 1. Na podstawie protoko∏ów otrzymanych
od obwodowych komisji wyborczych gminna komisja
———————
81) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 29 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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wyborcza ustala wyniki g∏osowania i wyniki wyborów do
rady gminy odr´bnie dla ka˝dego okr´gu wyborczego.

2. Przy ustalaniu wyników mogà byç obecni pe∏no-
mocnicy lub ich zast´pcy, o których mowa w art. 112.

Art. 121. 1. Komisja wyborcza sporzàdza zestawie-
nie wyników g∏osowania w okr´gu wyborczym, na
urz´dowym formularzu, w trzech egzemplarzach.

2. W zestawieniu wymienia si´ odpowiednio liczby:

1) osób uprawnionych do g∏osowania;

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

3) oddanych kart do g∏osowania;

4) kart niewa˝nych;

5) kart wa˝nych;

6) g∏osów niewa˝nych, z podaniem przyczyny ich nie-
wa˝noÊci;

7) g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dà z list kandyda-
tów, z uwzgl´dnieniem art. 118 ust. 3;

8) g∏osów wa˝nie oddanych na poszczególnych kan-
dydatów z ka˝dej z list.

3. Na podstawie zestawieƒ, o których mowa
w ust. 1, komisja wyborcza ustala wyniki wyborów
radnych w okr´gach wyborczych.

Art. 122. 1. W wyborach do rady w gminie liczàcej
do 20 000 mieszkaƒców za wybranych w danym okr´-
gu wyborczym uwa˝a si´ tych kandydatów, którzy
otrzymali kolejno najwi´kszà liczb´ wa˝nie oddanych
g∏osów.

2. Je˝eli równà liczb´ g∏osów uprawniajàcà do uzy-
skania mandatu otrzymali kandydaci z tej samej listy,
o wyborze rozstrzyga kolejnoÊç umieszczenia nazwisk
na liÊcie. W przypadku gdy kolejnoÊç na liÊcie by∏a
ustalona w porzàdku alfabetycznym, o uzyskaniu man-
datu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez prze-
wodniczàcego komisji w obecnoÊci cz∏onków komisji
i pe∏nomocników.

3. Je˝eli równà liczb´ g∏osów uprawniajàcà do uzy-
skania mandatu otrzymali kandydaci z ró˝nych list, za
wybranego uwa˝a si´ kandydata z tej listy, której kan-
dydaci otrzymali w okr´gu wyborczym ∏àcznie naj-
wi´kszà liczb´ g∏osów. W przypadku gdyby i ta liczba
by∏a równa — rozstrzyga losowanie, o którym mowa
w ust. 2.

4. Tryb przeprowadzenia losowania, o którym mo-
wa w ust. 2 i 3, okreÊla Paƒstwowa Komisja Wyborcza.

Art. 123. 1. W wyborach do rady w gminie liczàcej
powy˝ej 20 000 mieszkaƒców gminna komisja wybor-
cza, na podstawie zestawienia, o którym mowa
w art. 121, dokonuje podzia∏u mandatów w ka˝dym
okr´gu wyborczym pomi´dzy listy kandydatów w spo-
sób nast´pujàcy:

1)82) liczb´ g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dà z list
w okr´gu wyborczym dzieli si´ kolejno przez 1; 2; 3;
4; 5 i dalsze kolejne liczby, a˝ do chwili, gdy z otrzy-
manych w ten sposób ilorazów da si´ uszeregowaç
tyle kolejno najwi´kszych liczb, ile wynosi liczba
mandatów do rozdzielenia mi´dzy listy;

2) ka˝dej liÊcie przyznaje si´ tyle mandatów, ile spo-
Êród ustalonego w powy˝szy sposób szeregu ilora-
zów przypada jej liczb kolejno najwi´kszych.

2. W okr´gach wyborczych w miastach na prawach
powiatu podzia∏u mandatów dokonuje si´ pomi´dzy li-
sty kandydatów, o których mowa w art. 88 ust. 2.

3. Je˝eli kilka list uzyska∏o ilorazy równe ostatniej
liczbie z liczb uszeregowanych w podany wy˝ej spo-
sób, a list tych jest wi´cej ni˝ mandatów do rozdziele-
nia, pierwszeƒstwo majà listy w kolejnoÊci ogólnej licz-
by oddanych na nie g∏osów. Gdyby na dwie lub wi´cej
list oddano równà liczb´ g∏osów, o pierwszeƒstwie roz-
strzyga liczba obwodów g∏osowania, w których na da-
nà list´ oddano wi´kszà liczb´ g∏osów.

4. Mandaty przypadajàce danej liÊcie kandydatów
uzyskujà kandydaci w kolejnoÊci wynikajàcej z otrzy-
manej liczby g∏osów.

5. Je˝eli równà liczb´ g∏osów uprawniajàcà do uzy-
skania mandatu otrzyma∏o dwóch lub wi´cej kandyda-
tów z danej listy, o wyborze rozstrzyga kolejnoÊç
umieszczenia nazwisk kandydatów na liÊcie. W przy-
padku gdy kolejnoÊç na liÊcie by∏a ustalona zgodnie
z porzàdkiem alfabetycznym, o uzyskaniu mandatu
rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewod-
niczàcego komisji w obecnoÊci cz∏onków komisji i pe∏-
nomocników. Tryb przeprowadzenia losowania okre-
Êla Paƒstwowa Komisja Wyborcza.

Art. 124. 1. Po ustaleniu wyników wyborów we
wszystkich okr´gach wyborczych, zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w art. 122 i art. 123, komisja wyborcza
sporzàdza w trzech egzemplarzach protokó∏ z wybo-
rów do rady gminy.

2.83) W protokole podaje si´, wed∏ug okr´gów wy-
borczych, liczb´ radnych wybieranych w okr´gu oraz
nazwiska i imiona wybranych radnych z podaniem
oznaczenia listy, z której zostali wybrani; w protokole
podaje si´ równie˝ ewentualnà liczb´ nieobsadzonych
mandatów.

3. W protokole podaje si´ równie˝ przebieg losowa-
nia, o którym mowa w art. 122 ust. 2 i 3 oraz w art. 123
ust. 5.

4. Do protoko∏u za∏àcza si´ zestawienia wyników
g∏osowania w okr´gach wyborczych.

5. Protokó∏ podpisujà i ka˝dà ze stron parafujà
wszystkie osoby wchodzàce w sk∏ad komisji wyborczej

———————
82) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 35.
83) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 31 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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obecne przy jego sporzàdzaniu. Protokó∏ opatruje si´
piecz´cià komisji.

6. Pe∏nomocnikom i cz∏onkom komisji przys∏uguje
prawo wniesienia do protoko∏u uwag z wymienieniem
konkretnych zarzutów. Przepis art. 54 ust. 6 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 125.84) Gminna komisja wyborcza niezw∏ocznie
podaje do publicznej wiadomoÊci wyniki g∏osowania
i wyniki wyborów w okr´gach wyborczych poprzez wy-
wieszenie w swojej siedzibie w miejscu ∏atwo dost´p-
nym dla wyborców jednego z egzemplarzy protoko∏u
z wyborów do rady gminy wraz z zestawieniami, o któ-
rych mowa w art. 121.

Art. 126. 1. Przewodniczàcy komisji wyborczej prze-
kazuje niezw∏ocznie komisarzowi wyborczemu2), w za-
piecz´towanym pakiecie, jeden egzemplarz protoko∏u
z wyborów wraz z protoko∏ami g∏osowania w obwo-
dach g∏osowania, w trybie okreÊlonym przez Paƒstwo-
wà Komisj´ Wyborczà.

2. Paƒstwowa Komisja Wyborcza mo˝e okreÊliç za-
sady i tryb wczeÊniejszego przekazywania danych
z protoko∏u z wyborów za poÊrednictwem sieci teleko-
munikacyjnej u˝ytku publicznego lub elektronicznego
przesy∏ania danych.

3.34) Pozosta∏e dokumenty z wyborów oraz piecz´ç
przewodniczàcy komisji wyborczej przekazuje w depo-
zyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Art. 127. 1. Po otrzymaniu protoko∏ów od gminnej
komisji wyborczej komisarz wyborczy2) dokonuje
sprawdzenia prawid∏owoÊci ustalenia wyników g∏oso-
wania i wyników wyborów w okr´gach wyborczych.

2. W razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w ustale-
niu wyników, komisarz wyborczy2) zarzàdza ponowne
ustalenie tych wyników i zawiadamia o tym niezw∏ocz-
nie Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà. Przepisy 
art. 120—126 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 128.85) Gminna komisja wyborcza wydaje rad-
nym zaÊwiadczenia o wyborze. Wzór zaÊwiadczenia
okreÊla Paƒstwowa Komisja Wyborcza.

DZIA¸ III

Wybory do rad powiatów.
Przepisy szczególne

Rozdzia∏ 20

Zasady ogólne

Art. 129. Wybory do rad powiatów odbywajà si´
przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dzia∏u II,
je˝eli przepisy niniejszego dzia∏u nie stanowià inaczej.

Art. 130. Wybory do rad powiatów, pod nadzorem
Paƒstwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wybor-
czych2), przeprowadzajà:

1) powiatowe komisje wyborcze;

2) obwodowe komisje wyborcze.

Art. 131. 1. W razie zarzàdzenia wyborów do rad
powiatów na ten sam dzieƒ, na który zarzàdzono wy-
bory do rad gmin, g∏osowanie przeprowadzajà obwo-
dowe komisje wyborcze powo∏ane dla wyborów do
rad gmin, na podstawie tych samych spisów wybor-
ców.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, obwo-
dowa komisja wyborcza sporzàdza oddzielnie proto-
ko∏y g∏osowania w obwodach dla wyborów do rady
gminy i dla wyborów do rady powiatu, przekazujàc je
odpowiednio gminnej i powiatowej komisji wybor-
czej.

Rozdzia∏ 21

Liczba radnych. System wyborczy

Art. 132. (skreÊlony).86)

Art. 133. 1. Radni sà wybierani w okr´gach wybor-
czych bezpoÊrednio spoÊród zg∏oszonych kandydatów.
W ka˝dym okr´gu wyborczym wybiera si´ od 3 do
10 radnych.

2. Na jednego kandydata wyborca mo˝e oddaç tyl-
ko jeden g∏os.

Art. 134. 1. O wyborze radnego powiatu rozstrzyga
liczba wa˝nie oddanych g∏osów na poszczególne listy
kandydatów. Podzia∏u mandatów pomi´dzy listy kan-
dydatów dokonuje si´ proporcjonalnie do ∏àcznej licz-
by g∏osów oddanych na kandydatów danej listy.

2. W podziale mandatów, o którym mowa w ust. 1,
uczestniczà listy kandydatów tych komitetów wybor-
czych, na których listy oddano w skali powiatu co naj-
mniej 5 % wa˝nie oddanych g∏osów.

Rozdzia∏ 22

Okr´gi wyborcze

Art. 135. 1. W celu przeprowadzenia wyborów po-
wiat dzieli si´ na okr´gi wyborcze.

2. Okr´giem wyborczym jest jedna gmina.

3.87) W celu tworzenia okr´gów mo˝liwe jest ∏àcze-
nie gmin tylko w tym przypadku, je˝eli liczba radnych
przypadajàca na któràkolwiek z gmin, wynikajàca
z normy przedstawicielstwa dla okr´gów, wynosi∏aby
mniej ni˝ 5.

———————
84) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 32 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
85) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 82 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 18.

———————
86) Przez art. 8 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 22.
87) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 33 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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4. Podzia∏ gminy na dwa lub wi´cej okr´gów jest
dopuszczalny jedynie wtedy, gdyby liczba radnych
przypadajàcych na t´ gmin´, wynikajàca z normy
przedstawicielstwa dla okr´gów, wynosi∏a wi´cej ni˝
10 radnych.

5. Utworzenie na obszarze gminy dwóch lub wi´cej
okr´gów wyborczych wymaga porozumienia z radà tej
gminy; nale˝y przy tym uwzgl´dniç podzia∏ danej gmi-
ny na okr´gi wyborcze dla wyborów do rad gmin.

6. ̧ àczenie dwóch lub wi´cej gmin w celu utworze-
nia okr´gu wyborczego wymaga zasi´gni´cia opinii
rad tych gmin.

7. W miastach przy tworzeniu okr´gów wyborczych
uwzgl´dnia si´ utworzone jednostki pomocnicze
(dzielnice, osiedla).

Art. 136. 1. Podzia∏ na okr´gi wyborcze, ich nume-
ry, granice oraz liczb´ radnych wybieranych w okr´gu
wyborczym ustala, na wniosek starosty, rada powiatu
wed∏ug jednolitej normy przedstawicielstwa obliczo-
nej przez podzielenie liczby mieszkaƒców powiatu
przez liczb´ radnych wybieranych do danej rady,
z uwzgl´dnieniem art. 135 i nast´pujàcych zasad:

1) u∏amki liczby mandatów wybieranych w okr´gu
wyborczym równe lub wi´ksze od 1/2, jakie wynik-
nà z zastosowania normy przedstawicielstwa, za-
okràgla si´ w gór´ do liczby ca∏kowitej;

2)88) je˝eli w wyniku post´powania, o którym mowa
w pkt 1, liczba radnych wybieranych w okr´gach
przewy˝sza liczby wynikajàce art. 27 i 133, manda-
ty nadwy˝kowe odejmuje si´ w tych okr´gach wy-
borczych, w których norma przedstawicielstwa jest
najmniejsza. W przypadku gdy liczba mandatów
jest mniejsza od wynikajàcej z art. 27 i 133, dodat-
kowe mandaty przydziela si´ tym okr´gom wybor-
czym, w których norma przedstawicielstwa jest
najwi´ksza.

2. Podzia∏ na okr´gi wyborcze jest sta∏y. Uchwa∏´ ra-
dy powiatu w sprawie okr´gów wyborczych og∏asza si´
w wojewódzkim dzienniku urz´dowym oraz podaje do
publicznej wiadomoÊci w sposób zwyczajowo przyj´ty.
Po jednym egzemplarzu uchwa∏y przesy∏a si´ nie-
zw∏ocznie ka˝dej radzie gminy po∏o˝onej na obszarze
powiatu oraz wojewodzie i komisarzowi wyborczemu2).

Art. 137. 1. Na ustalenia rady powiatu w sprawach
okr´gów wyborczych zainteresowanej radzie gminy,
a tak˝e wyborcom w liczbie co najmniej 15, przys∏ugu-
je prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego2)

w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Komisarz wy-
borczy2) rozpoznaje spraw´ w terminie 5 dni i wydaje
orzeczenie, dor´czajàc je niezw∏ocznie wnoszàcym
skarg´ oraz radzie powiatu.

2. Od orzeczenia komisarza wyborczego2) przys∏u-
guje odwo∏anie do Paƒstwowej Komisji Wyborczej

w terminie 5 dni od daty jego dor´czenia. Na orzecze-
nie Paƒstwowej Komisji Wyborczej nie przys∏uguje
Êrodek zaskar˝enia.

Art. 138. 1.89) Zmiany w podziale na okr´gi wybor-
cze mogà byç dokonywane najpóêniej na 3 miesiàce
przed up∏ywem kadencji rad, je˝eli koniecznoÊç taka
wynika ze zmiany w podziale terytorialnym paƒstwa,
zmiany liczby mieszkaƒców danej gminy lub powia-
tu, zmiany liczby radnych w radzie powiatu lub zmia-
ny liczby radnych wybieranych w okr´gach wybor-
czych.

2. Do zmian w podziale na okr´gi wyborcze przepi-
sy art.135—137 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 139. Informacj´ o okr´gach wyborczych, ich
numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych
w okr´gu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie po-
wiatowej komisji wyborczej podaje do publicznej wia-
domoÊci starosta, w formie obwieszczenia, najpóêniej
w 50 dniu przed dniem wyborów.

Art. 139a.90) W razie koniecznoÊci dokonania po-
dzia∏u powiatu na okr´gi wyborcze przed wyborami,
o których mowa w art. 26, terminy okreÊlone w art. 138
ust. 1 i w art. 139 nie obowiàzujà.

Rozdzia∏ 23

Zg∏aszanie kandydatów na radnych

Art. 140. 1.91) Do zg∏aszania i rejestrowania list kan-
dydatów na radnych stosuje si´ odpowiednio przepisy
dotyczàce zg∏aszania i rejestrowania list kandydatów
do rad gmin w gminach liczàcych powy˝ej 20 000
mieszkaƒców, z uwzgl´dnieniem art. 133 ust. 1. 

2.92) Ka˝da zg∏oszona lista kandydatów powinna
byç poparta podpisami co najmniej 200 wyborców.

Art. 141. 1. Komisarz wyborczy2) przyznaje najpóê-
niej na 23 dni przed dniem wyborów jednolity numer
dla list kandydatów komitetu, o którym mowa
w art. 166 ust. 1, je˝eli zarejestrowa∏ list´ we wszyst-
kich okr´gach wyborczych do wi´cej ni˝ po∏owy rad
powiatów na terenie województwa, i zawiadamia
o tym niezw∏ocznie powiatowe komisje wyborcze.

2. Pozosta∏ym listom numery przyznaje powiatowa
komisja wyborcza stosujàc odpowiednio przepisy
art. 109 ust. 3 i 4.

3. Powiatowa komisja wyborcza powiadamia nie-
zw∏ocznie pe∏nomocników o przyznanych numerach
list kandydatów.

———————
88) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 8 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 22.

———————
89) W brzmieniu ustalonym przez art. 82 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 18.
90) Dodany przez art. 4 pkt 34 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
91) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 35 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
92) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 35 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



Dziennik Ustaw Nr 159 — 10978 — Poz. 1547

Art. 142. Powiatowa komisja wyborcza zarzàdza
wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych li-
stach kandydatów. Przepisy art. 109 ust. 5 i 6 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 143. W razie skreÊlenia nazwiska kandydata
wskutek jego Êmierci, powodujàcego sytuacj´, o której
mowa w art. 110 ust. 2, powiatowa komisja wyborcza
informuje pe∏nomocnika komitetu wyborczego o mo˝-
liwoÊci zg∏oszenia nowego kandydata najpóêniej 
w 10 dniu przed dniem wyborów. Przepisy art. 110 
ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 144. 1.93) W razie zarzàdzenia wyborów do rad
powiatów na ten sam dzieƒ, na który zarzàdzono wy-
bory do rad gmin, komitety wyborcze zg∏aszajàce listy
kandydatów w wyborach do rad powiatów mogà zg∏a-
szaç równie˝ listy kandydatów na radnych do rad
gmin. Przepis art. 95 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

2. Ka˝dy komitet wyborczy mo˝e zg∏osiç do dane-
go okr´gu tylko jednà list´ kandydatów.

Rozdzia∏ 24

Karty do g∏osowania

Art. 145. 1. Powiatowa komisja wyborcza zarzàdza
wydrukowanie, odr´bnie dla ka˝dego okr´gu wybor-
czego, kart do g∏osowania i zapewnia ich przekazanie
obwodowym komisjom wyborczym w trybie okreÊlo-
nym przez komisarza wyborczego2).

2. Na karcie do g∏osowania drukuje si´ odcisk pie-
cz´ci powiatowej komisji wyborczej.

Art. 146. W razie skreÊlenia nazwiska kandydata lub
uniewa˝nienia listy kandydatów po wydrukowaniu
kart do g∏osowania stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 113 ust. 2 i 3.

Rozdzia∏ 25

Sposób g∏osowania i warunki wa˝noÊci g∏osu

Art. 147. 1. W wyborach do rad powiatów wyborca
g∏osuje tylko na okreÊlonà list´ kandydatów, stawiajàc
znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jedne-
go z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego
pierwszeƒstwo do uzyskania mandatu.

2. Za niewa˝ny uznaje si´ g∏os, je˝eli na karcie do
g∏osowania postawiono znak „x” w kratce z lewej stro-
ny obok nazwisk dwóch lub wi´kszej liczby kandyda-
tów z ró˝nych list lub nie postawiono tego znaku
w kratce z lewej strony obok nazwiska ˝adnego kandy-
data z którejkolwiek z list, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Je˝eli znak „x” postawiono w kratce z lewej stro-
ny wy∏àcznie przy nazwisku kandydata z jednej tylko li-
sty w sytuacji okreÊlonej w art. 113 ust. 2, g∏os uznaje
si´ za wa˝ny i oddany na t´ list´.

4. Je˝eli znak „x” postawiono w kratce z lewej stro-
ny obok nazwisk dwóch lub wi´kszej liczby kandyda-
tów, ale z tej samej listy, g∏os uznaje si´ za wa˝ny i od-
dany na wskazanà list´ z przyznaniem pierwszeƒstwa
do uzyskania mandatu temu kandydatowi, przy które-
go nazwisku znak „x” jest umieszczony w pierwszej ko-
lejnoÊci.

Art. 148.94) Dopisanie na karcie do g∏osowania do-
datkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych
dopisków poza kratkà nie wp∏ywa na wa˝noÊç g∏osu.

Rozdzia∏ 26

Ustalanie wyników wyborów

Art. 149. 1. Na podstawie protoko∏ów otrzymanych
od obwodowych komisji wyborczych powiatowa ko-
misja wyborcza ustala wyniki g∏osowania i wyniki wy-
borów do rady powiatu odr´bnie dla ka˝dego okr´gu
wyborczego.

2. Przy ustalaniu wyników mogà byç obecni pe∏no-
mocnicy.

Art. 150. 1. Komisja wyborcza sporzàdza zestawie-
nie wyników g∏osowania w okr´gu wyborczym, na
urz´dowym formularzu, w trzech egzemplarzach.

2. W zestawieniu wymienia si´ odpowiednio liczby:

1) osób uprawnionych do g∏osowania;

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

3) oddanych kart do g∏osowania;

4) kart niewa˝nych;

5) kart wa˝nych;

6) g∏osów niewa˝nych, z podaniem przyczyny ich nie-
wa˝noÊci;

7) g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dà z list kandyda-
tów, z uwzgl´dnieniem art. 147 ust. 3;

8) g∏osów wa˝nie oddanych na poszczególnych kan-
dydatów z ka˝dej z list.

3. Na podstawie zestawienia, o którym mowa
w ust. 1, komisja wyborcza ustala wyniki wyborów rad-
nych w okr´gach wyborczych.

Art. 151. 1. W wyborach do rady powiatu komisja
wyborcza, na podstawie zestawienia, o którym mowa
w art. 150 ust. 2, dokonuje podzia∏u mandatów w ka˝-
dym okr´gu wyborczym pomi´dzy listy kandydatów,
o których mowa w art. 134 ust. 2, w sposób nast´pujàcy:

1)95) liczb´ g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dà z list
w okr´gu wyborczym dzieli si´ kolejno przez 1; 2; 3;

———————
93) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 35.

———————
94) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 36 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
95) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 35.
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4; 5 i dalsze kolejne liczby, a˝ do chwili, gdy z otrzy-
manych w ten sposób ilorazów da si´ uszeregowaç
tyle kolejno najwi´kszych liczb, ile wynosi liczba
mandatów do rozdzielenia mi´dzy listy;

2) ka˝dej liÊcie przyznaje si´ tyle mandatów, ile spo-
Êród ustalonego w powy˝szy sposób szeregu ilora-
zów przypada jej liczb kolejno najwi´kszych.

2. Je˝eli kilka list uzyska∏o ilorazy równe ostatniej
liczbie z liczb uszeregowanych w podany wy˝ej spo-
sób, a list tych jest wi´cej ni˝ mandatów do rozdziele-
nia, pierwszeƒstwo majà listy w kolejnoÊci ogólnej licz-
by oddanych na nie g∏osów. Gdyby na dwie lub wi´cej
list oddano równà liczb´ g∏osów, o pierwszeƒstwie roz-
strzyga liczba obwodów g∏osowania, w których na da-
nà list´ oddano wi´kszà liczb´ g∏osów.

3. Mandaty przypadajàce danej liÊcie kandydatów
uzyskujà kandydaci w kolejnoÊci wynikajàcej z otrzy-
manej liczby g∏osów.

4. Je˝eli równà liczb´ g∏osów uprawniajàcà do uzy-
skania mandatu otrzyma∏o dwóch lub wi´cej kandyda-
tów z danej listy, o wyborze rozstrzyga kolejnoÊç
umieszczenia nazwisk kandydatów na liÊcie. W przy-
padku gdy kolejnoÊç na liÊcie by∏a ustalona zgodnie
z porzàdkiem alfabetycznym, o uzyskaniu mandatu
rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewod-
niczàcego komisji w obecnoÊci cz∏onków komisji i pe∏-
nomocników. Tryb przeprowadzenia losowania okre-
Êla Paƒstwowa Komisja Wyborcza.

Art. 152. 1. Po ustaleniu wyników wyborów we
wszystkich okr´gach wyborczych, zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w art. 151, komisja wyborcza sporzàdza
w trzech egzemplarzach protokó∏ z wyborów do rady
powiatu.

2.96) W protokole podaje si´, wed∏ug okr´gów wy-
borczych, liczb´ radnych wybieranych w okr´gu oraz
nazwiska i imiona wybranych radnych z podaniem
oznaczenia listy, z której zostali wybrani; w protokole
podaje si´ równie˝ ewentualnà liczb´ nieobsadzonych
mandatów.

3. W protokole podaje si´ równie˝ przebieg losowa-
nia, o którym mowa w art. 151 ust. 4.

4. Do protoko∏u za∏àcza si´ zestawienia wyników
g∏osowania w okr´gach wyborczych.

5. Protokó∏ podpisujà i ka˝dà ze stron parafujà
wszystkie osoby wchodzàce w sk∏ad komisji wyborczej
obecne przy jego sporzàdzaniu. Protokó∏ opatruje si´
piecz´cià komisji.

6. Pe∏nomocnikom i cz∏onkom komisji przys∏uguje
prawo wniesienia do protoko∏u uwag z wymienieniem
konkretnych zarzutów. Przepis art. 54 ust. 6 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 153.97) Powiatowa komisja wyborcza nie-
zw∏ocznie podaje do publicznej wiadomoÊci wyniki
g∏osowania i wyniki wyborów w okr´gach wyborczych
poprzez wywieszenie w swojej siedzibie jednego z eg-
zemplarzy protoko∏u z wyborów do rady powiatu wraz
z zestawieniem, o którym mowa w art. 150.

Art. 154. 1. Przewodniczàcy komisji wyborczej prze-
kazuje niezw∏ocznie komisarzowi wyborczemu2), w za-
piecz´towanym pakiecie, jeden egzemplarz protoko∏u
z wyborów wraz z protoko∏ami g∏osowania w obwo-
dach g∏osowania, w trybie okreÊlonym przez Paƒstwo-
wà Komisj´ Wyborczà.

2. Paƒstwowa Komisja Wyborcza mo˝e okreÊliç za-
sady i tryb wczeÊniejszego przekazywania danych
z protoko∏u z wyborów za poÊrednictwem sieci teleko-
munikacyjnej u˝ytku publicznego lub elektronicznego
przesy∏ania danych.

3.34) Pozosta∏e dokumenty z wyborów oraz piecz´ç
przewodniczàcy komisji wyborczej przekazuje w depo-
zyt staroÊcie.

Art. 155. 1. Po otrzymaniu protoko∏ów od powiato-
wej komisji wyborczej komisarz wyborczy2) dokonuje
sprawdzenia prawid∏owoÊci ustalenia wyników g∏oso-
wania i wyników wyborów w okr´gach wyborczych.

2.98) W razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w ustaleniu wyników, komisarz wyborczy zarzàdza po-
nowne ustalenie tych wyników i zawiadamia o tym nie-
zw∏ocznie Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà. Przepisy
art. 149—154 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 156.85) Powiatowa komisja wyborcza wydaje
radnym zaÊwiadczenia o wyborze. Wzór zaÊwiadczenia
okreÊla Paƒstwowa Komisja Wyborcza.

DZIA¸ IV

Wybory do sejmików województw. 
Przepisy szczególne

Rozdzia∏ 27

Zasady ogólne

Art. 157. Wybory do sejmików województw odbywa-
jà si´ przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dzia-
∏u II, je˝eli przepisy niniejszego dzia∏u nie stanowià ina-
czej.

Art. 158. Wybory do sejmików województw, pod
nadzorem Paƒstwowej Komisji Wyborczej i komisarzy
wyborczych2), przeprowadzajà:

1) wojewódzkie komisje wyborcze;

2) powiatowe komisje wyborcze;

3) obwodowe komisje wyborcze.

———————
96) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 38 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
97) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 39 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
98) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 35.
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Art. 159. 1. W razie zarzàdzenia wyborów do sejmi-
ków województw na ten sam dzieƒ, na który zarzàdzo-
no wybory do rad powiatów:

1) g∏osowanie przeprowadzajà obwodowe komisje
wyborcze powo∏ane dla wyborów do rad powia-
tów, na podstawie tych samych spisów wybor-
ców;

2) powiatowe komisje wyborcze powo∏ane dla wybo-
rów do rad powiatów sporzàdzajà protoko∏y zbior-
czych wyników g∏osowania w powiecie dla wybo-
rów do sejmiku województwa. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, sporzà-
dzane sà odr´bne protoko∏y g∏osowania w obwodzie
dla wyborów do sejmików województw i dla wyborów
do rad powiatów.

3. Miejskie komisje wyborcze w miastach na pra-
wach powiatu sporzàdzajà protoko∏y zbiorczych wyni-
ków g∏osowania w mieÊcie dla wyborów do sejmiku
województwa.

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio w ra-
zie zarzàdzenia na ten sam dzieƒ wyborów do sejmi-
ków województw, rad powiatów i rad gmin.

Rozdzia∏ 28

Liczba radnych. System wyborczy

Art. 160. (skreÊlony).99)

Art. 161. 1. Radni wybierani sà w okr´gach wybor-
czych bezpoÊrednio spoÊród zg∏oszonych kandydatów.

2. Na jednego kandydata wyborca mo˝e oddaç tyl-
ko jeden g∏os.

Art. 162. 1. O wyborze radnego województwa roz-
strzyga liczba wa˝nie oddanych g∏osów na poszczegól-
ne listy kandydatów. Podzia∏u mandatów w okr´gu wy-
borczym pomi´dzy listy kandydatów dokonuje si´ pro-
porcjonalnie do ∏àcznej liczby g∏osów oddanych na
kandydatów danej listy.

2. W podziale mandatów, o którym mowa w ust. 1,
uczestniczà listy kandydatów tych komitetów wybor-
czych, na których listy oddano w skali województwa co
najmniej 5 % wa˝nie oddanych g∏osów.

Rozdzia∏ 29

Okr´gi wyborcze

Art. 163. 1. W celu przeprowadzenia wyborów ob-
szar województwa dzieli si´ na okr´gi wyborcze.

2. Okr´giem wyborczym jest jeden powiat lub jego
cz´Êç.

3. ¸àczenie powiatów w celu utworzenia okr´gu
wyborczego jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdyby
liczba radnych wybieranych w danym powiecie do sej-
miku województwa by∏a mniejsza ni˝ 5 radnych. 

3a.100) ¸àczenie powiatów nie mo˝e naruszaç wi´zi
spo∏ecznych ∏àczàcych wyborców nale˝àcych do
mniejszoÊci narodowych lub etnicznych, zamieszkujà-
cych na terytorium ∏àczonych powiatów. 

4. Przepis art. 135 ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 164. 1. Podzia∏ na okr´gi wyborcze, ich numery,
granice oraz liczb´ radnych wybieranych w okr´gu wy-
borczym ustala, na wniosek marsza∏ka, sejmik woje-
wództwa wed∏ug jednolitej normy przedstawicielstwa
obliczonej przez podzielenie liczby mieszkaƒców woje-
wództwa przez liczb´ radnych wybieranych do danej ra-
dy, z uwzgl´dnieniem art. 163 i nast´pujàcych zasad:

1) w okr´gu wyborczym wybiera si´ od 5 do 15 rad-
nych;

2) w ˝adnym z powiatów stanowiàcych jeden okr´g wy-
borczy nie mogà byç wybierani radni w liczbie rów-
nej lub wi´kszej ni˝ 3/5 ogólnej liczby danej rady.

2.101) Przepisy art. 136 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 oraz
art. 137—139a stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 30

Zg∏aszanie kandydatów na radnych

Art. 165. 1.102) Do zg∏aszania i rejestrowania list
kandydatów na radnych stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy dotyczàce zg∏aszania i rejestrowania list kandyda-
tów do rad gmin w gminach liczàcych powy˝ej 20 000
mieszkaƒców, z uwzgl´dnieniem art. 164 ust. 1 pkt 1.

2. Ka˝da zg∏aszana lista kandydatów powinna byç
poparta podpisami co najmniej 300 wyborców.

3. Listy kandydatów, odr´bnie dla ka˝dego okr´gu
wyborczego, zg∏asza si´ do wojewódzkiej komisji wy-
borczej.

Art. 166. 1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza na pod-
stawie rejestracji list kandydatów w wyborach do sej-
mików województw przyznaje w drodze losowania,
najpóêniej na 25 dni przed wyborami, jednolity numer
dla list komitetów wyborczych, o których mowa
w art. 78. O terminie losowania zawiadamia si´ pe∏no-
mocników komitetów wyborczych.

2. Paƒstwowa Komisja Wyborcza zawiadamia nie-
zw∏ocznie wojewódzkie komisje wyborcze oraz pe∏no-
mocników o wylosowanych numerach list.

———————
99) Przez art. 8 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 22.

———————
100) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 35, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

101) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 40 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

102) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 41 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.
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3. Pozosta∏e numery list przyznaje wojewódzka ko-
misja wyborcza stosujàc odpowiednio przepisy
art. 109 ust. 3 i 4.

Art. 167. Wojewódzka komisja wyborcza zarzàdza
wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych li-
stach kandydatów. Przepisy art. 109 ust. 5 i 6 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 168. W razie skreÊlenia nazwiska kandydata
wskutek jego Êmierci, powodujàcego sytuacj´, o której
mowa w art. 110 ust. 2, wojewódzka komisja wyborcza
informuje pe∏nomocnika komitetu wyborczego o mo˝-
liwoÊci zg∏oszenia nowego kandydata najpóêniej
w 10 dniu przed dniem wyborów. Przepisy art. 110
ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 169. 1.103) W razie zarzàdzenia wyborów do sej-
mików województw na ten sam dzieƒ, na który zarzà-
dzono wybory do rad powiatów, komitety wyborcze
zg∏aszajàce kandydatów w wyborach do sejmiku woje-
wództwa mogà zg∏aszaç równie˝ kandydatów na rad-
nych do rad powiatów. Przepis art. 95 ust. 3 stosuje si´
odpowiednio.

2. Ka˝dy komitet wyborczy mo˝e zg∏osiç w wybo-
rach do danej rady w okr´gu wyborczym tylko jednà li-
st´ kandydatów.

Art. 170. W razie zarzàdzenia wyborów do sejmi-
ków województw na ten sam dzieƒ , na który zarzàdzo-
no wybory do rad powiatów i rad gmin, przepisy 
art. 169 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 31

Karty do g∏osowania

Art. 171. 1. Wojewódzka komisja wyborcza zarzà-
dza wydrukowanie, odr´bnie dla ka˝dego okr´gu wy-
borczego, kart do g∏osowania i zapewnia ich przekaza-
nie obwodowym komisjom wyborczym.

2. Na karcie do g∏osowania drukuje si´ odcisk pie-
cz´ci wojewódzkiej komisji wyborczej.

Art. 172. W razie skreÊlenia nazwiska kandydata z li-
sty lub uniewa˝nienia listy kandydatów po wydruko-
waniu kart do g∏osowania stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 113 ust. 2 i 3.

Rozdzia∏ 32

Sposób g∏osowania i warunki wa˝noÊci g∏osu

Art. 173. 1. Wyborca g∏osuje tylko na okreÊlonà li-
st´ kandydatów, stawiajàc znak „x” w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy,
przez co wskazuje jego pierwszeƒstwo do uzyskania
mandatu.

2. Je˝eli znak „x” postawiono w kratce z lewej stro-
ny wy∏àcznie przy nazwisku kandydata z jednej tylko li-
sty w sytuacji okreÊlonej w art. 113 ust. 2, g∏os uznaje
si´ za wa˝ny i oddany na t´ list´.

3. Je˝eli znak „x” postawiono w kratce z lewej
strony obok nazwisk dwóch lub wi´cej kandydatów,
ale z tej samej listy, g∏os uznaje si´ za wa˝ny i oddany
na wskazanà list´ z przyznaniem pierwszeƒstwa do
uzyskania mandatu temu kandydatowi, przy którego
nazwisku znak „x” jest umieszczony w pierwszej ko-
lejnoÊci.

Art. 174. Za niewa˝ny uznaje si´ g∏os, je˝eli na kar-
cie do g∏osowania postawiono znak „x” w kratce z le-
wej strony obok nazwisk dwóch lub wi´cej kandyda-
tów z ró˝nych list lub nie postawiono tego znaku
w kratce z lewej strony obok nazwiska ˝adnego kandy-
data z którejkolwiek z list.

Art. 175.104) Dopisanie na karcie do g∏osowania
dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie in-
nych dopisków poza kratkà nie wp∏ywa na wa˝noÊç
g∏osu.

Rozdzia∏ 33

Ustalanie wyników wyborów

Art. 176. 1.105) Powiatowa komisja wyborcza, na
podstawie otrzymanych od obwodowych komisji wy-
borczych protoko∏ów g∏osowania w obwodach w wy-
borach do sejmików województw, ustala wyniki g∏oso-
wania na poszczególne listy kandydatów i sporzàdza,
w trzech egzemplarzach, protokó∏ wyników g∏osowa-
nia na obszarze powiatu.

2. (skreÊlony).106)

3. W protokole wymienia si´ liczby:

1) osób uprawnionych do g∏osowania;

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

3) oddanych kart do g∏osowania;

4) kart niewa˝nych;

5) kart wa˝nych;

6) g∏osów niewa˝nych, z podaniem przyczyny ich nie-
wa˝noÊci;

7) g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dà z list kandyda-
tów, z uwzgl´dnieniem art. 173 ust. 2;

8) g∏osów wa˝nie oddanych na poszczególnych kan-
dydatów z ka˝dej z list.

———————
103) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 35.

———————
104) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 42 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
105) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 82 pkt 12 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 18.
106) Przez art. 82 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 18.
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4. Przy ustalaniu wyników mogà byç obecni pe∏no-
mocnicy.

5. Przepisy art. 124 ust. 5 i 6, art. 125 i 126 stosuje
si´ odpowiednio.

Art. 177.107) Po otrzymaniu protoko∏ów, o których
mowa w art. 176, wojewódzka komisja wyborcza do-
konuje sprawdzenia prawid∏owoÊci ustalenia wyni-
ków g∏osowania na obszarze powiatu. Przepis art. 127
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 178. 1.107) Na podstawie protoko∏ów wyników
g∏osowania na obszarze powiatu wojewódzka komisja
wyborcza sporzàdza zestawienie wyników g∏osowania
w okr´gu wyborczym na poszczególne listy kandyda-
tów, na urz´dowym formularzu, w trzech egzempla-
rzach.

2. W zestawieniu wymienia si´ liczby:

1) osób uprawnionych do g∏osowania;

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

3) oddanych kart do g∏osowania;

4) kart niewa˝nych;

5) kart wa˝nych;

6) g∏osów niewa˝nych, z podaniem przyczyny ich nie-
wa˝noÊci;

7) g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dà z list kandyda-
tów, z uwzgl´dnieniem art. 173 ust. 2;

8) g∏osów wa˝nie oddanych na poszczególnych kan-
dydatów z ka˝dej z list.

3. Na podstawie zestawieƒ, o których mowa
w ust. 2, wojewódzka komisja wyborcza dokonuje po-
dzia∏u mandatów w ka˝dym okr´gu wyborczym po-
mi´dzy listy kandydatów, o których mowa w art. 162
ust. 2, w sposób nast´pujàcy:

1)108) liczb´ g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dà z list
w okr´gu wyborczym dzieli si´ kolejno przez 1; 2; 3;
4; 5 i dalsze kolejne liczby, a˝ do chwili, gdy z otrzy-
manych w ten sposób ilorazów da si´ uszeregowaç
tyle kolejno najwi´kszych liczb, ile wynosi liczba
mandatów do rozdzielenia mi´dzy listy;

2) ka˝dej liÊcie przyznaje si´ tyle mandatów, ile spo-
Êród ustalonego w powy˝szy sposób szeregu ilora-
zów przypada jej liczb kolejno najwi´kszych.

4. Je˝eli kilka list uzyska∏o ilorazy równe ostatniej
liczbie z liczb uszeregowanych w podany wy˝ej spo-
sób, a list tych jest wi´cej ni˝ mandatów do rozdzie-
lenia, pierwszeƒstwo majà listy w kolejnoÊci ogólnej
liczby oddanych na nie g∏osów. Gdyby na dwie lub

wi´cej list oddano równà liczb´ g∏osów, o pierw-
szeƒstwie rozstrzyga liczba obwodów g∏osowania,
w których na danà list´ oddano wi´kszà liczb´ g∏o-
sów.

5. Mandaty przypadajàce danej liÊcie kandydatów
uzyskujà kandydaci w kolejnoÊci wynikajàcej z otrzy-
manej liczby g∏osów.

6. Je˝eli równà liczb´ g∏osów uprawniajàcà do uzy-
skania mandatu otrzyma∏o dwóch lub wi´cej kandyda-
tów z danej listy, o wyborze rozstrzyga kolejnoÊç
umieszczenia nazwisk kandydatów na liÊcie. W przy-
padku gdy kolejnoÊç na liÊcie by∏a ustalona zgodnie
z porzàdkiem alfabetycznym, o uzyskaniu mandatu
rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez woje-
wódzkà komisj´ wyborczà w obecnoÊci pe∏nomocni-
ków.

Art. 179. 1. Po ustaleniu wyników wyborów we
wszystkich okr´gach wyborczych, zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w art. 178, wojewódzka komisja wyborcza
sporzàdza w trzech egzemplarzach protokó∏ z wybo-
rów do sejmiku województwa.

2.109) W protokole podaje si´, wed∏ug okr´gów wy-
borczych, liczb´ radnych wybieranych w okr´gu oraz
nazwiska i imiona wybranych radnych z podaniem
oznaczenia listy, z której zostali wybrani; w protokole
podaje si´ równie˝ ewentualnà liczb´ nieobsadzonych
mandatów.

3. W protokole podaje si´ równie˝ przebieg losowa-
nia, o którym mowa w art. 178 ust. 6.

4. Do protoko∏u za∏àcza si´ zestawienia wyników
g∏osowania w okr´gach wyborczych.

5. Protokó∏ podpisujà i ka˝dà ze stron parafujà
wszystkie osoby wchodzàce w sk∏ad komisji wyborczej
obecne przy jego sporzàdzaniu. Protokó∏ opatruje si´
piecz´cià komisji.

6. Pe∏nomocnikom i cz∏onkom komisji przys∏uguje
prawo wniesienia do protoko∏u uwag z wymienieniem
konkretnych zarzutów. Przepis art. 54 ust. 6 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 180. 1.110) Wojewódzka komisja wyborcza nie-
zw∏ocznie podaje do publicznej wiadomoÊci wyniki
g∏osowania i wyniki wyborów w okr´gach wyborczych
poprzez wywieszenie w swojej siedzibie w miejscu ∏a-
two dost´pnym dla wyborców jednego z egzemplarzy
protoko∏u z wyborów do sejmiku województwa wraz
z zestawieniem, o którym mowa w art. 178 ust. 1 i 2. Je-
den z egzemplarzy protoko∏u przekazuje Paƒstwowej
Komisji Wyborczej w trybie przez nià okreÊlonym.

2. Przepisy art. 154 i 155 stosuje si´ odpowiednio.

———————
107) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 82 pkt 13 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 18.
108) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 35.

———————
109) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 44 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
110) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 45 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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Art. 181.85) Wojewódzka komisja wyborcza wydaje
radnym zaÊwiadczenia o wyborze. Wzór zaÊwiadczenia
okreÊla Paƒstwowa Komisja Wyborcza.

DZIA¸ V

Og∏aszanie wyników wyborów

Rozdzia∏ 34

Og∏aszanie wyników wyborów na obszarze 
województwa

Art. 182. 1. Komisarz wyborczy2), na podstawie
protoko∏ów z wyborów sporzàdzonych przez w∏aÊciwe
organy wyborcze, podaje do publicznej wiadomoÊci,
w formie obwieszczenia, wyniki wyborów do rad na
obszarze województwa.

2.111) W obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 1,
zamieszcza si´ zbiorczà informacj´ o wynikach g∏oso-
wania i wynikach wyborów do rad, do których wybory
zosta∏y przeprowadzone, oraz — odr´bnie dla ka˝dej
rady — w szczególnoÊci dane o liczbie mandatów uzy-
skanych przez listy kandydatów poszczególnych komi-
tetów wyborczych oraz nazwiska i imiona wybranych
radnych z podaniem oznaczenia listy, z której zostali
wybrani. Paƒstwowa Komisja Wyborcza mo˝e okreÊliç
wzór obwieszczenia.

Art. 183. Obwieszczenie komisarza wyborczego2) po-
daje si´ do publicznej wiadomoÊci, przez rozplakatowa-
nie odpowiedniego wyciàgu z obwieszczenia, na obsza-
rze ka˝dej gminy oraz og∏asza w wojewódzkim dzienni-
ku urz´dowym. Jeden egzemplarz obwieszczenia prze-
sy∏a si´ niezw∏ocznie do Paƒstwowej Komisji Wyborczej.

Rozdzia∏ 35

Og∏aszanie wyników wyborów na obszarze kraju

Art. 184. 1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza podaje
do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia,
zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, publi-
kuje si´ w dzienniku o zasi´gu ogólnokrajowym oraz
og∏asza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 185.112) Paƒstwowa Komisja Wyborcza przed-
stawia Prezesowi Rady Ministrów informacj´ o realiza-
cji przepisów ustawy i ewentualne propozycje ich
zmian. Informacj´ t´ przekazuje si´ równie˝ Prezyden-
towi Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza∏kowi Sejmu
i Marsza∏kowi Senatu.

Art. 186. Paƒstwowa Komisja Wyborcza publikuje
opracowanie statystyczne zawierajàce szczegó∏owe in-
formacje o wynikach g∏osowania i wynikach wyborów.

Art. 187.113) Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i dziedzictwa narodowego114) na wniosek Paƒstwowej
Komisji Wyborczej, z∏o˝ony po porozumieniu z Naczel-
nym Dyrektorem Archiwów Paƒstwowych, okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, sposób przekazywania, prze-
chowywania i udost´pniania dokumentów z wyborów
organów jednostek samorzàdu terytorialnego.

DZIA¸ VI

Wybory do organów stanowiàcych 
jednostek samorzàdu terytorialnego.

Przepisy szczególne

Rozdzia∏ 36

Obsadzenie mandatów bez g∏osowania

Art. 188.115) Je˝eli w okr´gu wyborczym w wybo-
rach do rady gminy, rady powiatu lub sejmiku woje-
wództwa zarejestrowana liczba kandydatów jest równa
liczbie radnych wybieranych w danym okr´gu wybor-
czym lub od niej mniejsza, g∏osowania nie przeprowa-
dza si´, a za wybranych na radnych terytorialna komisja
wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów, a od-
powiednio pozosta∏e mandaty pozostajà nieobsadzone.

Art. 189. 1. W przypadku, o którym mowa
w art. 188, w∏aÊciwa terytorialna komisja wyborcza
niezw∏ocznie zawiadamia wyborców danego okr´gu
wyborczego o przyczynach obsadzenia mandatów bez
g∏osowania, w formie obwieszczenia, którego druk
i rozplakatowanie zapewnia odpowiednio marsza∏ek
województwa, starosta i wójt (burmistrz, prezydent
miasta). Jeden egzemplarz obwieszczenia przekazuje
si´ niezw∏ocznie komisarzowi wyborczemu2).

2.116) Komisja wyborcza sporzàdza odpowiedni
protokó∏ z obsadzenia mandatu radnego bez g∏osowa-
nia w okr´gu wyborczym, którego wzór ustala Paƒ-

———————
111) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 46 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
112) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 47 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
113) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 4 pkt 48 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1, i art. 1 pkt 30 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 35.

114) Obecnie: minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5
pkt 9 i art. 14 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach
administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550,
Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109,
poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18,
Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73,
poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102,
poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129,
poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130,
poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450,
Nr 64, poz. 592, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 96,
poz. 874 i Nr 137, poz. 1302), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 1999 r.

115) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 49 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

116) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 50 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.
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stwowa Komisja Wyborcza. Przepisy art. 123—127 sto-
suje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 37

WygaÊni´cie mandatu radnego

Art. 190. 1. WygaÊni´cie mandatu radnego nast´-
puje wskutek:

1) odmowy z∏o˝enia Êlubowania;

2) pisemnego zrzeczenia si´ mandatu;

2a)117) naruszenia ustawowego zakazu ∏àczenia man-
datu radnego z wykonywaniem okreÊlonych w od-
r´bnych przepisach funkcji lub dzia∏alnoÊci;

3) utraty prawa wybieralnoÊci lub braku tego prawa
w dniu wyborów;

4)118) prawomocnego skazujàcego wyroku sàdu, orze-
czonego za przest´pstwo umyÊlne;

5) Êmierci.

2. WygaÊni´cie mandatu radnego w przypadkach
okreÊlonych w ust. 1 stwierdza rada w drodze uchwa-
∏y, najpóêniej w 3 miesiàce od wystàpienia przyczyny
wygaÊni´cia mandatu.

3. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 pkt 1 i 3
przed podj´ciem uchwa∏y o wygaÊni´ciu mandatu na-
le˝y umo˝liwiç radnemu z∏o˝enie wyjaÊnieƒ.

4. Uchwa∏´ rady o wygaÊni´ciu mandatu radnego
dor´cza si´ niezw∏ocznie zainteresowanemu i przesy∏a
wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu2).

5.119) Je˝eli radny przed dniem wyboru wykonywa∏
funkcj´ lub prowadzi∏ dzia∏alnoÊç, o której mowa
w ust. 1 pkt 2a, obowiàzany jest do zrzeczenia si´ funk-
cji lub zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci w ciàgu 
3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia Êlubowania.

6.119) W przypadku niezrzeczenia si´ funkcji lub nie-
zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci przez radnego
w terminie, o którym mowa w ust. 5, rada stwierdza
wygaÊni´cie mandatu radnego, w drodze uchwa∏y,
najpóêniej po up∏ywie miesiàca od up∏ywu tego termi-
nu.

Art. 191. 1. Od uchwa∏y rady o wygaÊni´ciu man-
datu radnego z przyczyn, o których mowa w art. 190
ust. 1 pkt 3, zainteresowanemu przys∏uguje odwo∏anie
do w∏aÊciwego sàdu okr´gowego12) w terminie 7 dni
od dnia jej dor´czenia. Przepisy art. 60 i 61 stosuje si´
odpowiednio.

2. WygaÊni´cie mandatu radnego nast´puje
z dniem wydania przez sàd orzeczenia oddalajàcego
odwo∏anie. 

Rozdzia∏ 38

Wybory uzupe∏niajàce

Art. 192. 1. W przypadku nieobsadzenia mandatów
lub wygaÊni´cia mandatu radnego rady w gminie li-
czàcej do 20 000 mieszkaƒców, wojewoda zarzàdza wy-
bory uzupe∏niajàce.

2. Przepisy art. 25 stosuje si´ odpowiednio, z tym
˝e w zarzàdzeniu wojewody o wyborach podaje si´ licz-
b´ wybieranych radnych.

Art. 193. 1. Wybory uzupe∏niajàce, o których mowa
w art. 192 ust. 1, przeprowadza si´ na zasadach i w try-
bie przepisów niniejszej ustawy w ciàgu 3 miesi´cy od
daty stwierdzenia przez rad´ wygaÊni´cia mandatu.

2. Je˝eli w wyniku wyborów, o których mowa
w ust. 1, mandat pozostaje nieobsadzony, wybory
uzupe∏niajàce powtarza si´ mi´dzy 6 a 9 miesiàcem, li-
czàc od daty tych wyborów.

3. Kadencja radnych wybranych w wyborach uzu-
pe∏niajàcych up∏ywa z dniem up∏ywu kadencji rad wy-
branych w wyborach zarzàdzonych na podstawie
art. 25.

4. Wyborów uzupe∏niajàcych nie przeprowadza si´,
je˝eli ich data przypada∏aby w okresie 6 miesi´cy przed
zakoƒczeniem kadencji rad.

Art. 194. 1.120) W przypadku wygaÊni´cia manda-
tu radnego wybranego w okr´gu wyborczym dla wy-
boru rady w gminie liczàcej powy˝ej 20 000 mieszkaƒ-
ców oraz mandatu radnego powiatu lub wojewódz-
twa, w∏aÊciwa rada, po stwierdzeniu wygaÊni´cia
mandatu radnego, podejmuje na nast´pnej sesji
uchwa∏´ o wstàpieniu na jego miejsce kandydata z tej
samej listy, który w wyborach uzyska∏ kolejno naj-
wi´kszà liczb´ g∏osów, a nie utraci∏ prawa wybieralno-
Êci i nie zachodzi wobec niego przes∏anka, o której
mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4. Przy równej liczbie g∏o-
sów decyduje kolejnoÊç umieszczenia nazwiska kan-
dydata na liÊcie. Przepis art. 193 ust. 4 stosuje si´ od-
powiednio.

2. Kandydat mo˝e zrzec si´ pierwszeƒstwa przy ob-
sadzeniu mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy,
który uzyska∏ kolejno najwi´kszà liczb´ g∏osów.
OÊwiadczenie to powinno byç zg∏oszone radzie na pi-
Êmie w ciàgu trzech dni od daty dor´czenia zawiado-
mienia o przys∏ugujàcym mu mandacie.

———————
117) Dodany przez art. 8 pkt 9 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 22.
118) W brzmieniu ustalonym przez art. 82 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 18.
119) Dodany przez art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r.

o zmianie ustawy o samorzàdzie gminnym oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1806),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

———————
120) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 2 ustawy z dnia

17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorzàdzie woje-
wództwa oraz ustawy — Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
Nr 160, poz. 1060), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 28 grud-
nia 1998 r., i art. 82 pkt 15 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 18.
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3. Je˝eli wskutek wygaÊni´cia mandatów, których
obsadzenie w trybie ust. 1 i 2 nie by∏o mo˝liwe, sk∏ad
rady zmniejszy∏ si´ wi´cej ni˝ o 1/5, przeprowadza si´
wybory uzupe∏niajàce do danej rady, chyba ˝e do za-
koƒczenia kadencji rady zosta∏o mniej ni˝ 6 miesi´cy.

Rozdzia∏ 39

Wybory przedterminowe

Art. 195. W przypadkach okreÊlonych ustawami
przeprowadza si´ wybory przedterminowe. 

Art. 196. 1. Wybory przedterminowe przeprowadza
si´ na zasadach i w trybie przepisów niniejszej ustawy.

2. Kadencja radnych i rad wybranych w wyborach
przedterminowych up∏ywa z dniem zakoƒczenia ka-
dencji rad wybranych w wyborach zarzàdzonych na
podstawie art. 25.

3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza
si´, je˝eli ich data przypada∏aby w okresie 6 miesi´cy
przed zakoƒczeniem kadencji rad.

Rozdzia∏ 40

Zmiany w podziale terytorialnym paƒstwa

Art. 197. 1. Zmiany w podziale terytorialnym paƒ-
stwa zachodzàce w toku kadencji rad powodujà nast´-
pujàce skutki:

1)121) je˝eli z jednostki samorzàdu terytorialnego zo-
staje wy∏àczony obszar stanowiàcy cz´Êç okr´gu
wyborczego, okr´g lub wi´cej okr´gów wybor-
czych dla wyborów danej rady w celu w∏àczenia te-
go obszaru do tworzonej nowej jednostki, to man-
dat radnego stale zamieszka∏ego lub wybranego
na tym obszarze wygasa z mocy prawa;

2) je˝eli z jednostki zostaje wy∏àczony obszar stano-
wiàcy okr´g wyborczy dla wyboru danej rady i zo-
staje on w∏àczony do sàsiedniej jednostki, radny
stale zamieszka∏y i wybrany w tym okr´gu staje si´
radnym rady w jednostce powi´kszonej; mandat
radnego niespe∏niajàcego tych warunków wygasa
z mocy prawa;

3) je˝eli z jednostki zostaje wy∏àczony obszar stano-
wiàcy cz´Êç okr´gu wyborczego dla wyboru rady
i zostaje on w∏àczony do sàsiedniej jednostki, rad-
ny stale zamieszka∏y na tym obszarze i wybrany
w tym okr´gu staje si´ radnym w jednostce po-
wi´kszonej; mandat radnego niespe∏niajàcego
tych warunków wygasa z mocy prawa;

4) je˝eli jednostka zostaje w∏àczona do innej jednost-
ki albo dwie jednostki lub wi´cej ∏àczy si´ w nowà

jednostk´, rady tych jednostek zostajà z mocy pra-
wa rozwiàzane.

1a.122) Zmiany w podziale terytorialnym, skutkujà-
ce wygaÊni´ciem praw powiatu posiadanych dotych-
czas przez miasto, nie powodujà rozwiàzania rady tego
miasta. 

2.123) Przepisy ust. 1 pkt 1—3 stosuje si´ odpowied-
nio w przypadku radnego stale zamieszka∏ego na ob-
szarze okr´gu wyborczego lub jego cz´Êci w∏àczanego
do sàsiedniej jednostki, a wybranego w innym okr´gu
wyborczym w∏àczanym tak˝e w ca∏oÊci lub w cz´Êci do
tej jednostki.

3.124) W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 1 — w odniesieniu do tworzonych nowych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego oraz w pkt 4, przepro-
wadza si´ wybory do nowych rad w trybie i na zasa-
dach okreÊlonych niniejszà ustawà.

4.125) W przypadku zmiany sk∏adu rady z przyczyn,
o których mowa w ust. 1 pkt 1—3 oraz w ust. 2, rada
dzia∏a w zmienionym sk∏adzie do koƒca kadencji, z za-
strze˝eniem ust. 5. Zmiany w sk∏adach rad og∏asza,
w formie obwieszczenia, komisarz wyborczy w woje-
wódzkim dzienniku urz´dowym.

5. Je˝eli w wyniku zmian, o których mowa w ust. 4,
sk∏ad rady zmniejszy∏ si´ poni˝ej 3/5 ustawowej liczby
radnych, rada jednostki zostaje z mocy prawa rozwià-
zana. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

6.126) Komisarz wyborczy2) podaje do publicznej
wiadomoÊci oraz og∏asza w wojewódzkim dzienniku
urz´dowym, w formie obwieszczenia, informacj´ o roz-
wiàzaniu z mocy prawa rady jednostki z przyczyn,
o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz w ust. 5.

7.123) WygaÊni´cie mandatu radnego z przyczyn,
o których mowa w ust.1 pkt 1—3 oraz w ust. 2, nast´pu-
je w dniu wejÊcia w ˝ycie zmiany w podziale terytorial-
nym. WygaÊni´cie mandatu stwierdza w∏aÊciwa rada,
w drodze uchwa∏y, podj´tej w ciàgu 3 miesi´cy od ich
wystàpienia. Przepis ust. 6 stosuje si´ odpowiednio.

8.127) Wyborów nowych rad nie przeprowadza si´,
je˝eli ich data przypada∏aby w okresie 6 miesi´cy przed
zakoƒczeniem kadencji rad.

Art. 198. Kadencja rad i radnych wybranych w wy-
borach, o których mowa w art. 197, up∏ywa z dniem

———————
121) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 lit. a ustawy z dnia

22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracownikach sa-
morzàdowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 89, poz. 971), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
12 wrzeÊnia 2001 r.

———————
122) Dodany przez art. 8 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 22.
123) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 5 lit. b ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 121.
124) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 lit. c ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 121.
125) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 51 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
126) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 5 lit. d ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 121.
127) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 lit. e ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 121.
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up∏ywu kadencji rad wybranych w wyborach zarzàdzo-
nych na podstawie art. 25.

DZIA¸ VII

Przepisy karne

Art. 199.128) 1. Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, pro-
wadzi agitacj´ wyborczà:

1) w siedzibach urz´dów administracji rzàdowej lub
administracji samorzàdu terytorialnego bàdê sà-
dów,

2) na terenie zak∏adów pracy w sposób i w formach
zak∏ócajàcych ich normalne funkcjonowanie,

3) na terenie jednostek wojskowych i innych jedno-
stek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obro-
ny Narodowej lub oddzia∏ów obrony cywilnej bàdê
skoszarowanych jednostek podleg∏ych ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych,

4) w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w któ-
rym lokal si´ znajduje

— podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitacj´
wyborczà na terenie szkó∏ podstawowych lub gimna-
zjów wobec uczniów nieposiadajàcych prawa wybiera-
nia.

Art. 199a.129) 1. Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw:

1) umieszcza plakaty i has∏a wyborcze na Êcianach bu-
dynków, ogrodzeniach, latarniach, urzàdzeniach
energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez
zgody w∏aÊciciela lub zarzàdcy nieruchomoÊci,

2) przy ustawianiu w∏asnych urzàdzeƒ og∏oszenio-
wych w celu prowadzenia kampanii wyborczej na-
rusza obowiàzujàce przepisy porzàdkowe,

3) umieszcza plakaty i has∏a wyborcze w taki sposób,
˝e nie mo˝na ich usunàç bez powodowania szkód

— podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega:

1) pe∏nomocnik wyborczy komitetu wyborczego, któ-
ry w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie
plakatów i hase∏ wyborczych oraz urzàdzeƒ og∏o-
szeniowych ustawionych w celu prowadzenia kam-
panii wyborczej,

2) osoba b´dàca redaktorem w rozumieniu prawa
prasowego, która nie dopuszcza do wykonania

obowiàzku umieszczenia w informacjach, komuni-
katach, apelach i has∏ach wyborczych, og∏aszanych
w prasie drukowanej lub w telewizji bàdê radiu na
koszt komitetów wyborczych, partii politycznej lub
organizacji popierajàcych kandydatów, a tak˝e na
koszt samych kandydatów, wskazania przez kogo
sà op∏acane i od kogo pochodzà.

Art. 199b.129) Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, nie
umieszcza w materia∏ach wyborczych oznaczenia od
kogo pochodzà 

— podlega karze grzywny.

Art. 200.130) 1. Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, zbiera
podpisy osób popierajàcych zg∏oszenie kandydata lub
list kandydatów, stosujàc groêb´, podst´p lub jakàkol-
wiek innà form´ nacisków zmierzajàcych do uzyskania
podpisów 

— podlega grzywnie od 1 000 do 10 000 z∏otych.

2. Tej samej karze podlega, kto zbiera podpisy osób
popierajàcych zg∏oszenie kandydata lub listy kandyda-
tów na terenie jednostek wojskowych lub innych jed-
nostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony
Narodowej albo oddzia∏ów obrony cywilnej lub sko-
szarowanych jednostek podleg∏ych ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych.

3. Kto udziela wynagrodzenia pieni´˝nego w za-
mian za zbieranie lub z∏o˝enie podpisu pod zg∏osze-
niem kandydata lub list kandydatów

— podlega grzywnie od 10 000 do 50 000 z∏otych.

Art. 201.130) Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw
w okresie od zakoƒczenia kampanii wyborczej a˝ do
zakoƒczenia g∏osowania, zwo∏uje zgromadzenia, or-
ganizuje pochody lub manifestacje, wyg∏asza przemó-
wienia, rozdaje ulotki lub w jakikolwiek inny sposób
prowadzi agitacj´ na rzecz kandydatów lub list kandy-
datów

— podlega karze grzywny. 

Art. 202.130) Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, bez
uprzedniej zgody pe∏nomocnika wyborczego komitetu
wyborczego prowadzi agitacj´ wyborczà polegajàcà
na organizowaniu wieców wyborczych kandydatów,
rozpowszechnianiu programów wyborczych kandyda-
tów albo komitetów wyborczych lub ich materia∏ów
propagandowych o charakterze reklamy rozpowszech-
nianej dla celów kampanii wyborczej za pomocà Êrod-
ków masowego przekazu, plakatów, broszur lub ulotek
o masowym nak∏adzie, lub za poÊrednictwem infolinii
o bezp∏atnym dost´pie 

— podlega karze grzywny.———————
128) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 35.
129) Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 35.

———————
130) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 35.
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Art. 202a.131) Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw,
w okresie od zakoƒczenia kampanii wyborczej a˝ do za-
koƒczenia g∏osowania, podaje do wiadomoÊci publicz-
nej wyniki przedwyborczych badaƒ (sonda˝y) opinii
publicznej dotyczàcych przewidywanych zachowaƒ
wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów,
lub wyniki sonda˝y wyborczych przeprowadzanych
w dniu g∏osowania

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

Art. 202b.131) Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, pro-
wadzàc agitacj´ wyborczà na rzecz komitetów wybor-
czych lub kandydatów organizuje podczas kampanii
wyborczej loterie fantowe lub innego rodzaju gry loso-
we albo konkursy, w których wygranymi sà nagrody
pieni´˝ne lub przedmioty o wartoÊci wy˝szej ni˝ war-
toÊç przedmiotów zwyczajowo u˝ywanych w celach re-
klamowych lub promocyjnych

— podlega grzywnie od 5 000 do 50 000 z∏otych. 

Art. 202c.131) Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, poda-
je lub dostarcza, w ramach prowadzonej kampanii wy-
borczej, napoje alkoholowe nieodp∏atnie lub po ce-
nach sprzeda˝y netto mo˝liwych do uzyskania, nie
wy˝szych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia

— podlega grzywnie od 5 000 do 50 000 z∏otych.

Art. 202d.131) Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, prze-
kazuje Êrodki finansowe lub wartoÊci niepieni´˝ne
jednego komitetu na rzecz innego komitetu wybor-
czego

— podlega karze grzywny od 1 000 do 10 000 z∏otych.

Art. 202e.131) Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, orga-
nizuje zbiórki publiczne na cele kampanii wyborczej

— podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 z∏otych.

Art. 202f.131) 1. Pe∏nomocnik finansowy komitetu
wyborczego, który w zwiàzku z wyborami do rad gmin,
rad powiatów lub sejmików województw nie dope∏nia
obowiàzku gromadzenia Êrodków finansowych na ra-
chunku bankowym 

— podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto nie wprowadza za-
strze˝enia do umowy rachunku bankowego zawartej
przez niego w imieniu komitetu wyborczego o wyma-
ganym ustawà sposobie dokonywania wp∏at na rzecz
komitetu wyborczego.

Art. 202g.131) Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw:

1) pozyskuje Êrodki finansowe lub wartoÊci niepie-
ni´˝ne na rzecz komitetu wyborczego lub wydatku-
je Êrodki finansowe komitetu wyborczego na cele
inne ni˝ zwiàzane z wyborami,

2) pozyskuje Êrodki finansowe lub wartoÊci niepie-
ni´˝ne na rzecz komitetu wyborczego lub wydatku-
je Êrodki finansowe komitetu wyborczego przed
dniem, od którego zezwala na to ustawa,

3) pozyskuje Êrodki finansowe lub wartoÊci niepie-
ni´˝ne na rzecz komitetu wyborczego po dniu wy-
borów,

4) wydatkuje Êrodki finansowe komitetu wyborczego
po dniu z∏o˝enia sprawozdania finansowego,

5) wydatkuje Êrodki finansowe komitetu wyborczego
z naruszeniem limitów wydatków okreÊlonych dla
komitetów wyborczych,

6) przekazuje komitetowi wyborczemu organizacji al-
bo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyj-
muje w imieniu tych komitetów Êrodki finansowe
lub wartoÊci niepieni´˝ne pochodzàce z innych êró-
de∏ ni˝ od osób fizycznych

— podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 z∏otych.

Art. 202h.131) Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, po
uzyskaniu informacji, z jakich êróde∏ pochodzà, przyj-
muje i przeznacza na kampani´ wyborczà Êrodki finan-
sowe lub wartoÊci niepieni´˝ne pochodzàce:

1) od osób fizycznych niemajàcych miejsca zamiesz-
kania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wy∏à-
czeniem obywateli polskich zamieszka∏ych za gra-
nicà,

2) od cudzoziemców majàcych miejsce zamieszkania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

3) z innego êród∏a ni˝ z funduszu wyborczego partii
politycznej tworzàcej komitet wyborczy partii poli-
tycznej lub z funduszów wyborczych partii politycz-
nych tworzàcych koalicyjny komitet wyborczy par-
tii politycznych

— podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 z∏otych.

Art. 202i.131) 1. Pe∏nomocnik finansowy komitetu
wyborczego, który w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw nie
dope∏nia w terminie obowiàzku przekazania przez ko-
mitet wyborczy na rzecz instytucji charytatywnej osià-
gni´tej przez komitet wyborczy nadwy˝ki pozyska-
nych Êrodków finansowych nad poniesionymi wydat-
kami

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do
wykonania lub utrudnia dope∏nienie obowiàzku prze-
kazania przez komitet wyborczy na rzecz instytucji cha-
rytatywnej nadwy˝ki pozyskanych Êrodków finanso-

———————
131) Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 35.
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wych nad poniesionymi wydatkami, o którym mowa
w ust. 1.

3. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 2, dzia∏a nie-
umyÊlnie — podlega grzywnie.

Art. 202j.131) 1. Pe∏nomocnik finansowy komitetu
wyborczego, który w zwiàzku z wyborami do rad gmin,
rad powiatów lub sejmików województw nie dope∏nia
obowiàzku sporzàdzenia i przed∏o˝enia w terminie ko-
misarzowi wyborczemu albo Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej sprawozdania finansowego albo podaje w tym
sprawozdaniu nieprawdziwe dane

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do
wykonania lub utrudnia dope∏nienie obowiàzku spo-
rzàdzenia i przed∏o˝enia komisarzowi wyborczemu al-
bo Paƒstwowej Komisji Wyborczej sprawozdania fi-
nansowego, o którym mowa w ust. 1.

3. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 2, dzia∏a nie-
umyÊlnie — podlega grzywnie.

Art. 202k.131) 1. Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, nie
dopuszcza do wykonywania lub utrudnia dope∏nienie
przez bieg∏ego rewidenta obowiàzków przy sporzàdza-
niu opinii lub raportu dotyczàcego sprawozdania fi-
nansowego

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

2. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 1, dzia∏a nie-
umyÊlnie — podlega grzywnie.

Art. 203.132) Do post´powania w sprawach, o któ-
rych mowa w art. 199, art. 199a, art. 199b, art. 201,
art. 202, art. 202d i art. 202f, stosuje si´ przepisy o po-
st´powaniu w sprawach o wykroczenia.

DZIA¸ VIII

Przepisy szczególne, 
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 203a.133) 1. Je˝eli w∏aÊciwe organy gminy nie
wykonujà w terminie, w sposób zgodny z prawem, za-
daƒ dotyczàcych utworzenia obwodów g∏osowania,
powo∏ania obwodowych komisji wyborczych, sporzà-

dzenia spisów wyborców lub podzia∏u gminy na okr´-
gi wyborcze, w∏aÊciwy miejscowo komisarz wyborczy
wzywa te organy do wykonania zadaƒ w sposób zgod-
ny z prawem w wyznaczonym terminie, a w razie bez-
skutecznego up∏ywu terminu wyst´puje do wojewody
o zast´pcze ich wykonanie.

2. Wojewoda niezw∏ocznie wykonuje zadanie,
o którym mowa w ust. 1, je˝eli wczeÊniej nie wykona∏
go w∏aÊciwy organ gminy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio, je˝e-
li w∏aÊciwy organ nie dokona∏ podzia∏u powiatu lub
województwa na okr´gi wyborcze w sposób zgodny
z prawem.

Art. 204. Wszelkie pisma oraz post´powanie sàdo-
we i administracyjne w sprawach wyborczych sà wol-
ne od op∏at.

Art. 205. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o up∏ywie
terminu do wniesienia skargi lub odwo∏ania do sàdu
albo organu wyborczego, nale˝y przez to rozumieç
dzieƒ z∏o˝enia skargi lub odwo∏ania w sàdzie lub orga-
nowi wyborczemu.

2. Je˝eli koniec terminu do wykonania czynnoÊci
okreÊlonej w ustawie przypada na dzieƒ ustawowo
wolny od pracy, termin up∏ywa pierwszego roboczego
dnia po tym dniu.

3. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, czynnoÊci wy-
borcze okreÊlone kalendarzem wyborczym oraz czyn-
noÊci, o których mowa w ust. 1, dokonywane sà w go-
dzinach urz´dowania sàdów i organów wyborczych.

Art. 206. Do przeprowadzenia wyborów do orga-
nów stanowiàcych obligatoryjnych zwiàzków komu-
nalnych oraz do organów stanowiàcych jednostek sa-
morzàdu terytorialnego wchodzàcych w sk∏ad tych
zwiàzków stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy, chyba
˝e ustawa o utworzeniu zwiàzku komunalnego stanowi
inaczej.

Art. 207—211. (pomini´te).134)

Art. 212. Traci moc ustawa z dnia 8 marca 1990 r. —
Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. z 1996 r. Nr 84,
poz. 387 oraz z 1998 r. Nr 50, poz. 311).

Art. 213. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 207, który wchodzi
w ˝ycie z dniem og∏oszenia.135)

———————
132) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 35.
133) Dodany przez art. 4 pkt 52 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.

———————
134) Zamieszczone w obwieszczeniu.
135) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 27 lipca 1998 r.


