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Art. 1. W ustawie z dnia 27 wrzeÊnia 1990 r. o wy-
borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z póên. zm.2)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 w ust. 3 po wyrazach „przeprowadze-
niem wyborów” dodaje si´ wyrazy „ , jak i dla ko-
mitetów wyborczych oraz nadawców telewizyj-
nych i radiowych”;

2) w art. 15:

a) w ust. 2 wyrazy „wojewódzki komisarz wybor-
czy lub zast´pca wojewódzkiego komisarza wy-
borczego, powo∏ywani” zast´puje si´ wyrazami
„komisarz wyborczy powo∏ywany”,

b) w ust. 3 wyrazy „wojewódzkiego komisarza wy-
borczego lub jego zast´pc´” zast´puje si´ wy-
razami „komisarza wyborczego”,

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

„Na sekretarza komisji powo∏uje si´ dyrektora
w∏aÊciwej miejscowo delegatury Krajowego
Biura Wyborczego albo osob´ przez niego
wskazanà.”;

3) w art. 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obwodowà komisj´ wyborczà, w sk∏adzie
od 5 do 9 osób, powo∏uje najpóêniej
w 14 dniu przed dniem wyborów wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta). Kandydatów do
komisji zg∏aszajà spoÊród wyborców danej
gminy pe∏nomocnicy komitetów wybor-
czych, które zarejestrowa∏y kandydatów lub
upowa˝nione przez nich osoby. Z urz´du
w sk∏ad komisji wchodzi, jako jej cz∏onek,
osoba wskazana przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) spoÊród pracowników
samorzàdowych gminy lub gminnych jed-
nostek organizacyjnych.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w 30 dniu” zast´puje si´ wyra-
zami „w 23 dniu”;

4) w art. 19 w ust. 2 wyrazy „ , wojewódzkim komi-
sarzom wyborczym i zast´pcom wojewódzkich ko-
misarzy wyborczych” zast´puje si´ wyrazami
„oraz komisarzom wyborczym”;

5) dodaje si´ art. 24a w brzmieniu:

„Art. 24a. Lokale obwodowych komisji wybor-
czych dostosowane do potrzeb wybor-
ców niepe∏nosprawnych zapewnia wójt
(burmistrz, prezydent miasta). Do lokali
tych stosuje si´ przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 53 ust. 2 usta-
wy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordyna-
cja wyborcza do Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190,
poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056
oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999).”;

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

7) dodaje si´ art. 30a w brzmieniu:

„Art. 30a. 1. Wyborca niepe∏nosprawny, na swój
wniosek wniesiony do urz´du gminy
najpóêniej w 5 dniu przed dniem wy-
borów, jest dopisywany do spisu wy-
borców w wybranym przez siebie ob-
wodzie g∏osowania spoÊród obwo-
dów g∏osowania, w których znajdujà
si´ lokale, o których mowa w art. 24a,
na obszarze gminy w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce jego sta∏ego za-
mieszkania.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1,
podaje si´ nazwisko i imiona, imi´ oj-
ca, dat´ urodzenia, numer ewidencyj-
ny PESEL i adres zamieszkania wy-
borcy.”;

8) w art. 40c:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Po zebraniu, zgodnie z wymaganiami okreÊ-
lonymi w art. 41 ust. 1 pkt 3, co najmniej
1 000 podpisów obywateli majàcych prawo wy-
bierania do Sejmu i popierajàcych kandydata,
pe∏nomocnik zawiadamia o utworzeniu komite-
tu Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà.”,
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b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„W zawiadomieniu o utworzeniu komitetu po-
daje si´:”,

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

„Do zawiadomienia o utworzeniu komitetu za∏à-
cza si´:”,

d) w ust. 4 wyrazy „Zg∏oszenie komitetu do zareje-
strowania” zast´puje si´ wyrazami „Zawiado-
mienie o utworzeniu komitetu”;

9) w art. 40d:

a) w ust. 1 wyrazy „postanawia o zarejestrowaniu
komitetu” zast´puje si´ wyrazami „postanawia
o przyj´ciu zawiadomienia o utworzeniu komi-
tetu”,

b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W wypadku nieusuni´cia wad w terminie Paƒ-
stwowa Komisja Wyborcza odmawia przyj´cia
zawiadomienia o utworzeniu komitetu.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pe∏nomocnikowi s∏u˝y prawo wniesienia
skargi do Sàdu Najwy˝szego na postano-
wienie Paƒstwowej Komisji Wyborczej o od-
mowie przyj´cia zawiadomienia o utworze-
niu komitetu. Skarg´ wnosi si´ w terminie
2 dni od daty dor´czenia pe∏nomocnikowi
postanowienia o odmowie przyj´cia zawia-
domienia o utworzeniu komitetu.”,

d) w ust. 4 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

„Je˝eli Sàd Najwy˝szy uzna skarg´ pe∏nomoc-
nika za zasadnà, Paƒstwowa Komisja Wyborcza
niezw∏ocznie przyjmuje zawiadomienie o utwo-
rzeniu komitetu.”;

10) w art. 40f wyrazy „informacj´ o zarejestrowanym
komitecie” zast´puje si´ wyrazami „informacj´
o utworzonym komitecie”;

11) w art. 41 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „komitetu za-
rejestrowanego zgodnie z art. 40d”;

12) dodaje si´ art. 56a w brzmieniu:

„Art. 56a. 1. Obwodowa komisja wyborcza, po
uzgodnieniu z okr´gowà komisjà wy-
borczà, mo˝e zarzàdziç stosowanie
w g∏osowaniu drugiej urny wyborczej.

2. Urna, o której mowa w ust. 1, jest
urnà pomocniczà przeznaczonà wy-
∏àcznie do wrzucania kart do g∏oso-
wania przez wyborców w obwodach
g∏osowania w szpitalach i w zak∏a-
dach pomocy spo∏ecznej.

3. W wypadku wyra˝enia przez wyborc´
woli skorzystania z urny pomocniczej
wrzucenie do niej karty do g∏osowa-
nia wymaga obecnoÊci przy tej czyn-
noÊci co najmniej dwóch osób wcho-
dzàcych w sk∏ad obwodowej komisji
wyborczej, zg∏oszonych przez ró˝ne
komitety.

4. Do post´powania z urnà pomocniczà
i g∏osowania przy jej u˝yciu majà za-
stosowanie przepisy niniejszego roz-
dzia∏u.”;

13) w art. 78 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Zabrania si´ prowadzenia kampanii wyborczej:

1) na terenie urz´dów administracji rzàdowej
i administracji samorzàdu terytorialnego
oraz sàdów,

2) na terenie zak∏adów pracy w sposób i w for-
mach zak∏ócajàcych ich normalne funkcjo-
nowanie,

3) na terenie jednostek wojskowych i innych
jednostek organizacyjnych podleg∏ych Mini-
strowi Obrony Narodowej oraz oddzia∏ów
obrony cywilnej, a tak˝e skoszarowanych
jednostek podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw wewn´trznych.

2. Zabronione sà jakiekolwiek formy agitacji wy-
borczej na terenie szkó∏ podstawowych i gim-
nazjów wobec uczniów nieposiadajàcych pra-
wa wybierania.”;

14) w art. 78a dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Materia∏y wyborcze zawierajàce oznaczenie
komitetu, od którego pochodzà, podlegajà
ochronie prawnej.”;

15) dodaje si´ art. 78b w brzmieniu:

„Art. 78b. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie-
zw∏ocznie po rozpocz´ciu kampanii wy-
borczej zapewni na obszarze gminy
(miasta) odpowiednià liczb´ miejsc
przeznaczonych na bezp∏atne umiesz-
czanie urz´dowych obwieszczeƒ wybor-
czych i plakatów wszystkich komitetów
oraz poda wykaz tych miejsc do wiado-
moÊci publicznej.”;

16) w art. 79 uchyla si´ ust. 2 i 3;

17) w art. 84:

a) w ust. 2 i 3 wyrazy „od dnia zarejestrowania ko-
mitetu” zast´puje si´ wyrazami „od dnia zawia-
domienia o utworzeniu komitetu”,

b) w ust. 3 w zdaniu drugim wyraz „zarejestrowa-
nych” zast´puje si´ wyrazem „utworzonych”;

18) art. 84ba otrzymuje brzmienie:

„Art. 84ba. 1. OdpowiedzialnoÊç za zobowiàzania
majàtkowe komitetu ponoszà soli-
darnie osoby wchodzàce w sk∏ad
komitetu.

2. Zobowiàzania, o których mowa
w ust. 1, sà niezbywalne.”;

19) art. 85 i art. 86 otrzymujà brzmienie:

„Art. 85. 1. Ârodki finansowe komitetu mogà po-
chodziç jedynie z wp∏at obywateli pol-
skich majàcych miejsce sta∏ego za-
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mieszkania na terenie Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz wp∏at funduszów wy-
borczych partii politycznych tworzo-
nych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach po-
litycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 857, z póên. zm.3)), z zastrze˝e-
niem przepisów ust. 2 i 3.

2. Komitetowi nie wolno przyjmowaç
wartoÊci niepieni´˝nych, z wyjàtkiem
nieodp∏atnych us∏ug polegajàcych na
rozpowszechnianiu plakatów i ulotek
wyborczych przez osoby fizyczne.

3. Komitet mo˝e zaciàgaç kredyty banko-
we tylko na cele zwiàzane z wyborami.
Por´czycielem kredytu mo˝e byç wy-
∏àcznie obywatel polski majàcy miej-
sce sta∏ego zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, z tym ˝e zo-
bowiàzanie por´czyciela nie mo˝e byç
wy˝sze od wymienionej w art. 86 ust. 5
∏àcznej sumy wp∏at od osoby fizycznej.
Por´czenie kredytu jest niezbywalne.

Art. 86. 1. Ârodki finansowe komitetu mogà byç
gromadzone wy∏àcznie na rachunku
bankowym.

2. Komitet mo˝e gromadziç Êrodki finan-
sowe wy∏àcznie na jednym rachunku
bankowym.

3. Umowa rachunku bankowego zawarta
w imieniu komitetu musi zawieraç za-
strze˝enie o wymaganym ustawà spo-
sobie dokonywania wp∏at na rzecz ko-
mitetu oraz dopuszczalnym êródle po-
zyskiwania Êrodków finansowych
przez komitet, a tak˝e o dopuszczal-
nym terminie dokonywania wp∏at.

4. Ârodki finansowe mogà byç wp∏acane
na rzecz komitetu jedynie czekiem roz-
rachunkowym, przelewem lub kartà
p∏atniczà.

5. ¸àczna suma wp∏at od osoby fizycznej
na rzecz jednego komitetu nie mo˝e
przekraczaç 15-krotnoÊci minimalnego
wynagrodzenia za prac´, ustalanego
na podstawie odr´bnych przepisów,
obowiàzujàcego w dniu poprzedzajà-
cym dzieƒ og∏oszenia postanowienia
o zarzàdzeniu wyborów.”;

20) art. 87a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 87a. 1. Zabrania si´ pozyskiwania Êrodków
przez komitet:

1) przed dniem przyj´cia przez Paƒ-
stwowà Komisj´ Wyborczà zawia-
domienia o utworzeniu komitetu,

2) po dniu wyborów.

2. Zabrania si´ wydatkowania Êrodków
przez komitet:

1) przed dniem przyj´cia przez Paƒ-
stwowà Komisj´ Wyborczà zawia-
domienia o utworzeniu komitetu,

2) po dniu z∏o˝enia sprawozdania,
o którym mowa w art. 87g ust. 1.”;

21) w art. 87e wyrazy „art. 87f ust. 1—3, 5, 7 i 8,
art. 88f pkt 2—4 oraz art. 88g pkt 2” zast´puje si´
wyrazami „art. 87f ust. 1—4, 6, 8 i 9, art. 88f
pkt 2—5 oraz art. 88g pkt 2, 2d i 2e”;

22) w art. 87ea ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rejestry, o których mowa w ust. 1, powinny
byç umieszczone na stronie internetowej ko-
mitetu co najmniej do dnia podania przez Paƒ-
stwowà Komisj´ Wyborczà do wiadomoÊci
publicznej w trybie okreÊlonym w art. 87g
ust. 6a sprawozdania wyborczego, o którym
mowa w art. 87g ust. 1.”;

23) art. 87f otrzymuje brzmienie:

„Art. 87f. 1. KorzyÊci majàtkowe przyj´te przez ko-
mitet z naruszeniem przepisów ustawy
podlegajà przepadkowi na rzecz Skar-
bu Paƒstwa. Je˝eli korzyÊç majàtkowa
zosta∏a zu˝yta lub utracona, przepad-
kowi podlega jej równowartoÊç. 

2. KorzyÊcià majàtkowà, która podlega
przepadkowi na rzecz Skarbu Paƒstwa
jest równie˝ wartoÊç dokonanej czyn-
noÊci skutkujàcej zmniejszeniem war-
toÊci zobowiàzaƒ komitetu przez innà
osob´ ani˝eli wymieniona w art. 85
ust. 1 i 3 lub dokonanej z naruszeniem
zasad, o których mowa w art. 85 ust. 3
lub art. 86 ust. 5.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyÊci ma-
jàtkowych przekazanych komitetowi
z naruszeniem przepisów ustawy, któ-
rych komitet nie przyjà∏ lub które
zwróci∏ w terminie 30 dni od dnia
przekazania.

4. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyÊci ma-
jàtkowych przekazanych komitetowi
z naruszeniem przepisów ustawy, któ-
re to korzyÊci lub ich równowartoÊç
zosta∏y, w terminie 14 dni od dnia do-
r´czenia komitetowi postanowienia
o odrzuceniu jego sprawozdania wy-
borczego, a w przypadku z∏o˝enia
skargi, o której mowa w art. 87i ust. 1
— w terminie 14 dni od dnia uprawo-
mocnienia si´ orzeczenia wydanego
przez Sàd Najwy˝szy, dobrowolnie
wp∏acone na konto urz´du skarbowe-
go w∏aÊciwego dla siedziby komitetu.
KorzyÊci majàtkowe o charakterze nie-
pieni´˝nym komitet przekazuje temu
urz´dowi skarbowemu. Potwierdzenie
przekazania korzyÊci majàtkowej lub
jej równowartoÊci komitet przedsta-
wia Paƒstwowej Komisji Wyborczej.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398
oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 
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5. Przyj´cie korzyÊci majàtkowych z naru-
szeniem przepisów ustawy stwierdza
Paƒstwowa Komisja Wyborcza w po-
stanowieniu o odrzuceniu sprawo-
zdania wyborczego.

6. W przypadku niewykonania czynno-
Êci, o których mowa w ust. 4 zdanie
pierwsze i drugie, albo jednej z tych
czynnoÊci, Paƒstwowa Komisja Wy-
borcza wyst´puje do sàdu przeciwko
osobom, o których mowa w art. 84ba,
o orzeczenie przepadku korzyÊci ma-
jàtkowej lub jej równowartoÊci oraz
wydanie tej korzyÊci majàtkowej lub
zap∏at´ jej równowartoÊci.

7. Sàdem w∏aÊciwym do orzekania
w sprawach, o których mowa w ust. 1,
jest Sàd Okr´gowy w Warszawie.

8. Egzekucja korzyÊci majàtkowej lub jej
równowartoÊci nast´puje w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji. Organem egze-
kucyjnym jest naczelnik urz´du skar-
bowego w∏aÊciwy miejscowo dla sie-
dziby komitetu.

9. Przej´te rzeczy ruchome, wierzytelno-
Êci i inne prawa majàtkowe naczelnik
urz´du skarbowego spieni´˝a wed∏ug
przepisów o egzekucji nale˝noÊci pie-
ni´˝nych w post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji.

10. Do post´powania w sprawach, o któ-
rych mowa w ust. 1, stosuje si´ prze-
pisy o post´powaniu nieproceso-
wym.”;

24) w art. 87g:

a) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Sprawozdanie wyborcze przedk∏adane
Paƒstwowej Komisji Wyborczej podawane
jest przez nià do wiadomoÊci publicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej w termi-
nie 30 dni od dnia z∏o˝enia go Paƒstwowej
Komisji Wyborczej.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Sprawozdania wyborcze komitetów Paƒ-
stwowa Komisja Wyborcza og∏asza w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” po up∏ywie terminu, o któ-
rym mowa w ust. 1.”;

25) w art. 87h:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza, w terminie
6 miesi´cy od dnia z∏o˝enia sprawozdania
wyborczego:

1) przyjmuje sprawozdanie bez zastrze˝eƒ;

2) przyjmuje sprawozdanie, wskazujàc na
jego uchybienia, albo

3) odrzuca sprawozdanie w wypadku
stwierdzenia:

a) pozyskania lub wydatkowania Êrod-
ków komitetu z naruszeniem przepi-
sów art. 84a ust. 3 oraz art. 87a albo
limitu okreÊlonego w art. 84d,

b) przekazania komitetowi lub przyj´cia
przez komitet Êrodków finansowych
lub wartoÊci niepieni´˝nych z narusze-
niem przepisów art. 85 ust. 1—3,

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

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Odrzucenie sprawozdania nast´puje rów-
nie˝ w przypadku por´czenia kredytu z na-
ruszeniem przepisów art. 85 ust. 3, a tak˝e
dokonania czynnoÊci skutkujàcej zmniej-
szeniem wartoÊci zobowiàzaƒ komitetu
przez innà osob´ ani˝eli wymieniona
w art. 85 ust. 1 i 3 lub dokonanej z naru-
szeniem limitu wp∏at, o którym mowa
w art. 86 ust. 5.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organy administracji publicznej udzielajà
Paƒstwowej Komisji Wyborczej, na jej
˝àdanie, pomocy niezb´dnej w badaniu
sprawozdania wyborczego.”,

d) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„W terminie 30 dni od dnia og∏oszenia sprawo-
zdania wyborczego, o którym mowa w art. 87g
ust. 7:”;

26) dodaje si´ art. 88ca w brzmieniu:

„Art. 88ca. 1. Kto, w ramach kampanii wyborczej
na rzecz kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej, prowadzi agitacj´
wyborczà:

1) w siedzibach urz´dów administra-
cji rzàdowej lub administracji
samorzàdu terytorialnego bàdê
sàdów,

2) na terenie zak∏adów pracy w spo-
sób i w formach zak∏ócajàcych ich
normalne funkcjonowanie,

3) na terenie jednostek wojskowych
i innych jednostek organizacyj-
nych podleg∏ych Ministrowi
Obrony Narodowej lub oddzia∏ów
obrony cywilnej bàdê skoszaro-
wanych jednostek podleg∏ych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
wewn´trznych,

4) w lokalu wyborczym lub na tere-
nie budynku, w którym lokal si´
znajduje

— podlega karze grzywny.
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2. Tej samej karze podlega, kto prowa-
dzi agitacj´ wyborczà na terenie
szkó∏ podstawowych lub gimnazjów
wobec uczniów nieposiadajàcych
prawa wybierania.”;

27) dodaje si´ art. 88ea w brzmieniu:

„Art. 88ea. Kto, w ramach kampanii wyborczej na
rzecz kandydata na Prezydenta Rzeczy-
pospolitej nie umieszcza w materia-
∏ach wyborczych oznaczenia od kogo
pochodzà 

podlega karze grzywny.”;

28) w art. 88f:

a) w pkt 3 wyrazy „limity okreÊlone” zast´puje si´
wyrazami „limit okreÊlony”,

b) w pkt 4 na koƒcu dodaje si´ przecinek i dodaje
si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) dokonuje czynnoÊci skutkujàcej zmniejsze-
niem wartoÊci zobowiàzaƒ komitetu z naru-
szeniem limitu wp∏at, o którym mowa
w art. 86 ust. 5”;

29) w art. 88g:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatkuje Êrodki komitetu z naruszeniem
limitu okreÊlonego w art. 84d,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekazuje komitetowi lub przyjmuje w imie-
niu komitetu Êrodki finansowe z naruszeniem
zasad, o których mowa w art. 85 ust. 1,”,

c) pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) pozyskuje lub wydatkuje Êrodki komi-
tetu z naruszeniem zakazów okreÊlonych
w art. 87a,”,

d) dodaje si´ pkt 2b—2e w brzmieniu:
„2b) organizuje zbiórki publiczne na cele kam-

panii wyborczej,
2c) pozyskuje Êrodki finansowe lub wartoÊci

niepieni´˝ne na rzecz komitetu lub wydat-
kuje Êrodki finansowe komitetu na cele
inne ni˝ zwiàzane z wyborami,

2d) przekazuje komitetowi lub przyjmuje w je-
go imieniu wartoÊci niepieni´˝ne inne ni˝
nieodp∏atne us∏ugi polegajàce na rozpo-
wszechnianiu plakatów i ulotek wybor-
czych przez osoby fizyczne,

2e) nie b´dàc osobà wymienionà w art. 85
ust. 1 i 3, dokonuje czynnoÊci skutkujàcej
zmniejszeniem wartoÊci zobowiàzaƒ komi-
tetu”;

30) dodaje si´ art. 88ja w brzmieniu:

„Art. 88ja. 1. Kto nie dopuszcza do wykonywania
lub utrudnia dope∏nienie przez bieg-
∏ego rewidenta obowiàzków przy
sporzàdzaniu opinii lub raportu doty-
czàcego sprawozdania wyborczego

podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.

2. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 1,
dzia∏a nieumyÊlnie

podlega grzywnie.”;

31) w art. 88k wyrazy „art. 88e” zastàpiç wyrazami
„art. 88ca, art. 88e, art. 88ea”.

Art. 2. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o par-
tiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857,
z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Partii politycznej mogà byç przekazywane
Êrodki finansowe jedynie przez obywateli
polskich majàcych sta∏e miejsce zamieszka-
nia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
z zastrze˝eniem przepisów art. 24 ust. 4 i 7,
art. 28 ust. 1 oraz przepisów ustaw dotyczà-
cych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego w zakresie dotacji podmioto-
wej.”,

b) uchyla si´ ust. 2 i 3,

c) dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Przepisy ust. 1 i 4 stosuje si´ odpowiednio
do wartoÊci niepieni´˝nych.”,

d) w ust. 5 wyrazy „czekiem, przelewem lub kartà
p∏atniczà” zast´puje si´ wyrazami „czekiem
rozrachunkowym, przelewem lub kartà p∏atni-
czà”;

2) dodaje si´ art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. Por´czycielem kredytu, o którym mo-
wa w art. 24 ust. 7, mo˝e byç wy∏àcz-
nie obywatel polski majàcy miejsce
sta∏ego zamieszkania na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej, z tym ˝e zobo-
wiàzanie por´czyciela nie mo˝e byç
wy˝sze od wymienionej w art. 25
ust. 4 ∏àcznej sumy wp∏at od osoby
fizycznej.

2. Por´czenie kredytu, o którym mowa
w ust. 1, jest niezbywalne.”;

3) w art. 34a:

a) w ust. 1 wyrazy „w terminie 4 miesi´cy” zast´-
puje si´ wyrazami „w terminie 6 miesi´cy”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organy administracji publicznej udzielajà
Paƒstwowej Komisji Wyborczej, na jej ˝àda-
nie, pomocy niezb´dnej w badaniu informa-
cji.”,

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398
oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 
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c) dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Organy kontroli, rewizji i inspekcji, dzia∏ajà-
ce w administracji rzàdowej i samorzàdzie
terytorialnym, wspó∏pracujà z Paƒstwowà
Komisjà Wyborczà i sà obowiàzane do udo-
st´pniania Paƒstwowej Komisji Wyborczej,
na jej wniosek, wyników post´powaƒ kon-
trolnych prowadzonych przez te organy.”,

d) w ust. 5 wyrazy „W terminie 14 dni” zast´puje
si´ wyrazami „W terminie 30 dni”;

4) w art. 38a:

a) w ust. 1 wyrazy „w terminie 4 miesi´cy” zast´-
puje si´ wyrazami „w terminie 6 miesi´cy”,

b) w ust. 2:

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przyjmowania lub pozyskiwania Êrodków
finansowych z innych êróde∏ niedozwolo-
nych,”,

— w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) przyjmowania wartoÊci niepieni´˝nych
z naruszeniem przepisów art. 25 ust. 4a.”,

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Odrzucenie sprawozdania nast´puje rów-
nie˝ w przypadku por´czenia kredytu z naru-
szeniem przepisów art. 25a, a tak˝e dokona-
nia czynnoÊci skutkujàcej zmniejszeniem
wartoÊci zobowiàzaƒ partii politycznej przez
innà osob´ ani˝eli wymieniona w art. 25
ust. 1 i art. 25a ust. 1 lub dokonanej z naru-
szeniem limitu wp∏at, o którym mowa
w art. 25 ust. 4.”;

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

„1a. KorzyÊcià majàtkowà, która podlega przepad-
kowi na rzecz Skarbu Paƒstwa jest równie˝
wartoÊç dokonanej czynnoÊci skutkujàcej
zmniejszeniem wartoÊci zobowiàzaƒ partii
politycznej przez innà osob´ ani˝eli wymie-
niona w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 lub do-
konanej z naruszeniem zasad, o których mo-
wa w art. 25 ust. 4 lub art. 25a.”;

6) w art. 49c dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) dokonuje czynnoÊci skutkujàcej zmniejsze-
niem wartoÊci zobowiàzaƒ partii politycznej
b´dàc osobà innà ani˝eli wymieniona w art. 25
ust. 1 i art. 25a ust. 1 lub z naruszeniem limitu
wp∏at, o którym mowa w art. 25 ust. 4,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.5)) w art. 297 dodaje si´ § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Naczelnicy urz´dów skarbowych udost´pniajà
Paƒstwowej Komisji Wyborczej, w zwiàzku
z badaniem sprawozdania komitetu wyborcze-
go, informacji, o której mowa w art. 34 ust. 1,
lub sprawozdania, o którym mowa w art. 38
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach po-
litycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857,
z póên. zm.6)), akta, o których mowa w § 1.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z póên.
zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 11 w ust. 2 po wyrazach „przeprowadze-
niem wyborów” dodaje si´ wyrazy „ , jak i dla ko-
mitetów wyborczych oraz nadawców telewizyj-
nych i radiowych”;

2) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obwodowà komisj´ wyborczà powo∏uje,
najpóêniej w 14 dniu przed dniem wyborów,
gminna komisja wyborcza spoÊród wybor-
ców zg∏oszonych przez pe∏nomocników,
o których mowa w art. 101 ust. 2, z zastrze-
˝eniem ust. 1a i 2. Zg∏oszenia kandydatów
na cz∏onków obwodowej komisji wyborczej
dokonuje si´ najpóêniej w 23 dniu przed
dniem wyborów.”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kandydatów na cz∏onków obwodowej ko-
misji wyborczej mogà zg∏aszaç wy∏àcznie
pe∏nomocnicy komitetów wyborczych, któ-
re majà zarejestrowanà list´ kandydatów
w okr´gu wyborczym, dla którego w∏aÊciwa
jest dana obwodowa komisja wyborcza.”;

3) dodaje si´ art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. Lokale obwodowych komisji wybor-
czych dostosowane do potrzeb wybor-
ców niepe∏nosprawnych zapewnia wójt
(burmistrz, prezydent miasta). Do lokali
tych stosuje si´ przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 53 ust. 2 usta-
wy — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4) dodaje si´ art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a. 1. Wyborca niepe∏nosprawny, na swój
wniosek wniesiony do urz´du gminy
najpóêniej w 5 dniu przed dniem wy-

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075,
Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323. 

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1652. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,
Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25,
poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96,
poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213 , poz. 1651.
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borów, jest dopisywany do spisu wy-
borców w wybranym przez siebie ob-
wodzie g∏osowania spoÊród obwo-
dów g∏osowania, w których znajdujà
si´ lokale, o których mowa w art. 32a,
na obszarze gminy w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce jego sta∏ego za-
mieszkania.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1,
podaje si´ nazwisko i imiona, imi´ oj-
ca, dat´ urodzenia, numer ewidencyj-
ny PESEL i adres zamieszkania wy-
borcy.”;

5) w art. 40:

a) w ust. 1 wyrazy „mi´dzy godzinà 6 a 20” zast´-
puje si´ wyrazami „mi´dzy godzinà 8 a 22”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. O godzinie 22 przewodniczàcy komisji za-
rzàdza zakoƒczenie g∏osowania. Od tej
chwili mogà g∏osowaç tylko wyborcy, któ-
rzy przybyli do lokalu wyborczego przed go-
dzinà 22.”;

6) dodaje si´ art. 42a w brzmieniu:

„Art. 42a. 1. Obwodowa komisja wyborcza, po
uzgodnieniu z komisjà wyborczà, mo-
˝e zarzàdziç stosowanie w g∏osowa-
niu drugiej urny wyborczej.

2. Urna, o której mowa w ust. 1, jest
urnà pomocniczà przeznaczonà wy-
∏àcznie do wrzucania kart do g∏oso-
wania przez wyborców w obwodach
g∏osowania w szpitalach i w zak∏a-
dach pomocy spo∏ecznej.

3. W wypadku wyra˝enia przez wyborc´
woli skorzystania z urny pomocniczej
wrzucenie do niej karty do g∏osowa-
nia wymaga obecnoÊci przy tej czyn-
noÊci co najmniej dwóch osób wcho-
dzàcych w sk∏ad obwodowej komisji
wyborczej, zg∏oszonych przez ró˝ne
komitety wyborcze.

4. Do post´powania z urnà pomocniczà
i g∏osowania przy jej u˝yciu majà za-
stosowanie przepisy niniejszego roz-
dzia∏u.”;

7) dodaje si´ art. 70a w brzmieniu:

„Art. 70a. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie-
zw∏ocznie po rozpocz´ciu kampanii wy-
borczej zapewni na obszarze gminy
(miasta) odpowiednià liczb´ miejsc
przeznaczonych na bezp∏atne umiesz-
czanie urz´dowych obwieszczeƒ wybor-
czych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych oraz poda wykaz tych
miejsc do wiadomoÊci publicznej.”;

8) w art. 83:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabrania si´ pozyskiwania Êrodków przez
komitet:

1) przed dniem wydania przez w∏aÊciwy or-
gan postanowienia o przyj´ciu zawiado-
mienia o utworzeniu komitetu,

2) po dniu wyborów.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zabrania si´ wydatkowania Êrodków przez
komitet:

1) przed dniem wydania przez w∏aÊciwy or-
gan postanowienia o przyj´ciu zawiado-
mienia o utworzeniu komitetu,

2) po dniu z∏o˝enia sprawozdania finanso-
wego, o którym mowa w art. 84 ust. 2.”;

9) w art. 83c:

a) w ust. 3 cz´Êç wspólna koƒczàca wyliczenie
otrzymuje brzmienie:

„— mogà pochodziç wy∏àcznie z wp∏at obywa-
teli polskich majàcych miejsce sta∏ego zamiesz-
kania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
kredytów bankowych zaciàganych na cele zwià-
zane z wyborami.”,

b) uchyla si´ ust. 4,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Por´czycielem kredytu, o którym mowa
w ust. 3, mo˝e byç wy∏àcznie obywatel pol-
ski majàcy miejsce sta∏ego zamieszkania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z tym ˝e
zobowiàzanie por´czyciela nie mo˝e byç
wy˝sze od wymienionej w art. 83d ust. 2
∏àcznej sumy wp∏at od osoby fizycznej. Po-
r´czenie kredytu jest niezbywalne.”;

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

„3. Ârodki finansowe mogà byç wp∏acane na rzecz
komitetu wyborczego jedynie czekiem rozra-
chunkowym, przelewem lub kartà p∏atniczà.”;

11) art. 83g otrzymuje brzmienie:

„Art. 83g. Komitety wyborcze prowadzà rachun-
kowoÊç na zasadach okreÊlonych od-
r´bnymi przepisami dotyczàcymi jed-
nostek nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci
gospodarczej, z uwzgl´dnieniem przepi-
sów ustawy.”;

12) w art. 84a:

a) w ust. 1 wyrazy „od dnia wyborów” zast´puje
si´ wyrazami „od dnia z∏o˝enia sprawozdania”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Odrzucenie sprawozdania nast´puje rów-
nie˝ w przypadku por´czenia kredytu z na-
ruszeniem przepisów art. 83c ust. 6, a tak-
˝e dokonania czynnoÊci skutkujàcej zmniej-
szeniem wartoÊci zobowiàzaƒ komitetu
wyborczego przez innà osob´ ani˝eli wy-
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mieniona w art. 83c ust. 3 i 6 lub dokona-
nej z naruszeniem limitu wp∏at, o którym
mowa w art. 83d ust. 2.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organy administracji publicznej udzielajà
organowi, któremu przed∏o˝ono sprawozda-
nie finansowe, na jego ˝àdanie, pomocy
niezb´dnej w badaniu sprawozdania.”,

d) dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Organy kontroli, rewizji i inspekcji, dzia∏a-
jàce w administracji rzàdowej i samorzà-
dzie terytorialnym, wspó∏pracujà z orga-
nem, któremu przed∏o˝ono sprawozdanie
finansowe, i sà obowiàzane do udost´pnia-
nia temu organowi, na jego wniosek, wyni-
ków post´powaƒ kontrolnych prowadzo-
nych przez te organy.”; 

13) w art. 84b:

a) w ust. 1 wyrazy „w terminie 4 miesi´cy od dnia
wyborów” zast´puje si´ wyrazami „w termi-
nie 30 dni od dnia publikacji, odpowiednio,
sprawozdania finansowego przez Paƒstwowà
Komisj´ Wyborczà lub komunikatu komisarza
wyborczego, o których mowa w art. 84 ust. 6”,

b) w ust. 2 wyrazy „w terminie 6 miesi´cy od dnia
wyborów” zast´puje si´ wyrazami „w terminie
60 dni od dnia zg∏oszenia zastrze˝enia”;

14) w art. 84d:

a) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. KorzyÊcià majàtkowà, która podlega prze-
padkowi na rzecz Skarbu Paƒstwa jest rów-
nie˝ wartoÊç dokonanej czynnoÊci skutku-
jàcej zmniejszeniem wartoÊci zobowiàzaƒ
komitetu wyborczego przez innà osob´
ani˝eli wymieniona w art. 83c ust. 3 i 6 lub
dokonanej z naruszeniem zasad, o których
mowa w art. 83c ust. 6 i art. 83d ust. 2.”,

b) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:

„9. Do post´powania w sprawach, o których
mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy o post´-
powaniu nieprocesowym.”;

15) art. 202 otrzymuje brzmienie:

„Art. 202. Kto:

1) w zwiàzku z wyborami do rad gmin,
rad powiatów lub sejmików woje-
wództw, prowadzi kampani´ wybor-
czà bez uprzedniej zgody pe∏nomoc-
nika wyborczego komitetu wyborcze-
go, a koszt takiego dzia∏ania wynosi
od 500 do 50 000 z∏otych
— podlega grzywnie nie mniejszej
ni˝ koszt takiego dzia∏ania,

2) prowadzi dzia∏ania, o których mowa
w pkt 1, a ich koszt przekracza 50 000
z∏otych
— podlega grzywnie nie mniejszej
ni˝ koszt takiego dzia∏ania oraz karze
ograniczenia wolnoÊci albo pozba-
wienia wolnoÊci do lat 2.”;

16) w art. 202g:

a) w pkt 6 wyrazy „osób fizycznych” zast´puje si´
wyrazami „obywateli polskich majàcych sta∏e
miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospoli-
tej Polskiej”,

b) w pkt 6 na koƒcu dodaje si´ przecinek i dodaje
si´ pkt 7 i 8 w brzmieniu: 

„7) przekazuje komitetowi wyborczemu partii
politycznej albo koalicyjnemu komitetowi
wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych
komitetów Êrodki finansowe lub wartoÊci
niepieni´˝ne z innego êród∏a ni˝ z funduszu
wyborczego partii politycznej tworzàcej ko-
mitet wyborczy partii politycznej lub z fun-
duszów wyborczych partii politycznych two-
rzàcych koalicyjny komitet wyborczy,

8) nie b´dàc osobà wymienionà w art. 83c
ust. 3 i 6, dokonuje czynnoÊci skutkujàcej
zmniejszeniem wartoÊci zobowiàzaƒ komi-
tetu wyborczego”;

17) uchyla si´ art. 202h;

18) w art. 203 skreÊla si´ wyrazy „ , art. 202”.

Art. 5. W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bez-
poÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z póên. zm.8)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„Art. 23a. 1. Zabrania si´ prowadzenia kampanii
wyborczej:

1) na terenie urz´dów administracji
rzàdowej i administracji samorzà-
du terytorialnego oraz sàdów;

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

3) na terenie jednostek wojskowych
i innych jednostek organizacyjnych
podleg∏ych Ministrowi Obrony Na-
rodowej oraz oddzia∏ów obrony cy-
wilnej, a tak˝e skoszarowanych jed-
nostek podleg∏ych ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw wewn´trznych.

2. Zabronione sà jakiekolwiek formy
agitacji wyborczej na terenie szkó∏
podstawowych i gimnazjów wobec
uczniów nieposiadajàcych prawa wy-
bierania.

Art. 23b. 1. Materia∏y wyborcze powinny zawie-
raç wyraêne oznaczenie, od kogo po-
chodzà.

2. Materia∏y wyborcze zawierajàce
oznaczenie komitetu wyborczego, od
którego pochodzà, podlegajà ochro-
nie prawnej.”;

———————
8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48,
poz. 327, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213,
poz. 1651.
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2) art. 27f otrzymuje brzmienie:

„Art. 27f. Kto:

1) w zwiàzku z wyborami wójta, burmi-
strza albo prezydenta miasta, prowa-
dzi kampani´ wyborczà bez uprzed-
niej zgody pe∏nomocnika wyborczego
komitetu wyborczego, a koszt takiego
dzia∏ania wynosi od 500 do 50 000
z∏otych

— podlega grzywnie nie mniejszej
ni˝ koszt takiego dzia∏ania,

2) prowadzi dzia∏ania, o których mowa
w pkt 1, a ich koszt przekracza 50 000
z∏otych

— podlega grzywnie nie mniejszej
ni˝ koszt takiego dzia∏ania oraz ka-
rze ograniczenia wolnoÊci albo po-
zbawienia wolnoÊci do lat 2.”;

3) w art. 27m:

a) w pkt 6 wyrazy „osób fizycznych” zast´puje si´
wyrazami „obywateli polskich majàcych sta∏e
miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospoli-
tej Polskiej”,

b) w pkt 6 na koƒcu dodaje si´ przecinek i dodaje
si´ pkt 7 i 8 w brzmieniu: 

„7) przekazuje komitetowi wyborczemu partii
politycznej albo koalicyjnemu komitetowi

wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych
komitetów Êrodki finansowe lub wartoÊci
niepieni´˝ne z innego êród∏a ni˝ z funduszu
wyborczego partii politycznej tworzàcej ko-
mitet wyborczy partii politycznej lub z fun-
duszów wyborczych partii politycznych two-
rzàcych koalicyjny komitet wyborczy,

8) nie b´dàc obywatelem polskim majàcym
miejsce sta∏ego zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje czynno-
Êci skutkujàcej zmniejszeniem wartoÊci zo-
bowiàzaƒ komitetu wyborczego”;

4) uchyla si´ art. 27n;

5) w art. 27s skreÊla si´ wyrazy „ , art. 27f”.

Art. 6. 1. Przepisy ustaw zmienianych w art. 4 i 5,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´
od kadencji organów jednostek samorzàdu terytorial-
nego nast´pujàcej po kadencji, w trakcie której niniej-
sza ustawa wesz∏a w ˝ycie.

2. Do kadencji organów jednostek samorzàdu te-
rytorialnego, w trakcie której niniejsza ustawa wesz∏a
w ˝ycie, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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