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Poz. 1089

1089
U S TA W A
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.
Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060,

z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz. 984) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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1) po art. 64 dodaje si´ rozdzia∏ 10a w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 10a
Komitety wyborcze
Art. 64a. Komitety wyborcze mogà byç tworzone przez:
1) partie polityczne i koalicje partii politycznych,
2) stowarzyszenia i organizacje spo∏eczne, zwane dalej „organizacjami”,
3) wyborców.
Art. 64b. Komitety wyborcze w imieniu partii politycznych, organizacji i wyborców wykonujà czynnoÊci wyborcze, a w szczególnoÊci zg∏aszajà kandydatów na radnych oraz prowadzà, na zasadzie wy∏àcznoÊci, kampani´ wyborczà na ich
rzecz.
Art. 64c. 1. Funkcj´ komitetu wyborczego partii
politycznej pe∏ni organ upowa˝niony
do jej reprezentowania 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 zastrze˝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´ Wyborczà o utworzeniu komitetu oraz
o zamiarze samodzielnego zg∏aszania kandydatów na radnych.
4. Zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 3, mo˝e byç dokonane w terminie od dnia og∏oszenia rozporzàdzenia o zarzàdzeniu wyborów do 50
dnia przed dniem wyborów.
5. W zawiadomieniu, o którym mowa
w ust. 3, podaje si´:
1) nazw´ komitetu wyborczego oraz
skrót jego nazwy, a tak˝e adres siedziby komitetu i numer ewidencyjny, pod którym partia polityczna
jest wpisana do ewidencji partii
politycznych,
2) imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny
PESEL pe∏nomocnika wyborczego,
3) imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny
PESEL pe∏nomocnika finansowego.
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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 politycznych,
3) wyciàg ze statutu partii politycznej
wskazujàcy organ upowa˝niony
do jej reprezentowania na zewnàtrz.
Art. 64d. 1. Partie polityczne mogà tworzyç
w województwach, 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 wyborczy
partii politycznych, utworzony przez
organy partii politycznych upowa˝nione do ich reprezentowania 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 zastrze˝eniem art. 82a,
2) pe∏nomocnika finansowego, o którym mowa w art. 82a.
4. Koalicyjny komitet wyborczy obowiàzany jest zawiadomiç Paƒstwowà
Komisj´ Wyborczà o utworzeniu komitetu oraz o zamiarze wspólnego
zg∏aszania kandydatów na radnych.
5. Zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 4, mo˝e byç dokonane w terminie od dnia og∏oszenia rozporzàdzenia o zarzàdzeniu wyborów do
50 dnia przed dniem wyborów.
6. W zawiadomieniu, o którym mowa
w ust. 4, podaje si´:
1) nazw´ komitetu wyborczego oraz
skrót jego nazwy, a tak˝e adres siedziby komitetu i numery ewidencyjne, pod którymi partie polityczne sà wpisane do ewidencji partii
politycznych,
2) imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny
PESEL pe∏nomocnika wyborczego,
3) imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny
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PESEL pe∏nomocnika finansowego.
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 politycznych,
3) wyciàgi ze statutów partii politycznych wskazujàce organ upowa˝niony do ich reprezentowania na
zewnàtrz,
4) tekst umowy o zawiàzaniu koalicji.
Art. 64e. 1. Funkcj´ komitetu wyborczego organizacji pe∏ni organ organizacji upowa˝niony do reprezentowania 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˝eniem 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 wyborczego
w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´
organizacji o utworzeniu komitetu
oraz o zamiarze zg∏aszania kandydatów 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 Komisj´ Wyborczà o utworzeniu komitetu oraz o zamiarze zg∏aszania kandydatów na radnych.
5. Zawiadomienia, o których mowa
w ust. 3 i 4, mogà byç dokonane
w terminie od dnia og∏oszenia rozporzàdzenia 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 ewidencyjny, pod którym organizacja jest
wpisana do rejestru organizacji,
2) imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny
PESEL pe∏nomocnika wyborczego,
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3) imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny
PESEL pe∏nomocnika finansowego,
4) w przypadku, o którym mowa
w ust. 4 — województwa, w których komitet zamierza zg∏osiç kandydatów 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 organizacji,
3) wyciàg ze statutu organizacji
wskazujàcy organ upowa˝niony
do jej reprezentowania na zewnàtrz.
Art. 64f. 1. Obywatele, w liczbie co najmniej 5,
majàcy prawo wybierania, mogà
utworzyç komitet wyborczy wyborców, sk∏adajàc pisemne oÊwiadczenie o utworzeniu komitetu, z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów
ewidencyjnych PESEL.
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˝eniem art. 82a,
2) pe∏nomocnika finansowego, o którym mowa w art. 82a.
3. Pe∏nomocnika wyborczego komitetu
wyborczego i pe∏nomocnika finansowego komitetu wyborczego powo∏uje si´ spoÊród osób wchodzàcych
w sk∏ad komitetu wyborczego wyborców.
4. Po zebraniu co najmniej 20 podpisów obywateli majàcych prawo wybierania, popierajàcych utworzenie
komitetu, pe∏nomocnik wyborczy zawiadamia komisarza wyborczego
w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´
komitetu, o utworzeniu komitetu,
z zastrze˝eniem ust. 5. Zawiadomienie mo˝e byç dokonane w terminie
od dnia og∏oszenia rozporzàdzenia
o zarzàdzeniu wyborów do 50 dnia
przed dniem wyborów.
5. W imieniu obywateli, którzy zamierzajà zg∏osiç kandydatów na radnych
w wi´cej ni˝ w dwóch województwach, po zebraniu co najmniej 1000
podpisów obywateli majàcych prawo wybierania, popierajàcych utwo-
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rzenie komitetu, pe∏nomocnik wyborczy zawiadamia Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà o utworzeniu komitetu. Zawiadomienie mo˝e byç dokonane w terminie od dnia og∏oszenia
rozporzàdzenia o zarzàdzeniu wyborów 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 numer ewidencyjny
PESEL pe∏nomocnika wyborczego,
3) imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny
PESEL pe∏nomocnika finansowego,
4) w przypadku, o którym mowa
w ust. 5 — województwa, w których komitet zamierza zg∏osiç kandydatów 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 zamieszkania i numery ewidencyjne
PESEL oraz w∏asnor´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∏àcza 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
politycznej zawiera wyrazy „komitet
wyborczy” oraz nazw´ partii politycznej. Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej mo˝e zawieraç
równie˝ skrót nazwy tej partii.
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2. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego partii politycznych zawiera
wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy” oraz nazw´ koalicji wyborczej.
3. Nazwa komitetu wyborczego organizacji zawiera wyrazy „komitet wyborczy” oraz nazw´ organizacji. Nazwa komitetu wyborczego organizacji mo˝e zawieraç równie˝ skrót nazwy tej organizacji.
4. Nazwa komitetu wyborczego wyborców oprócz wyrazów „komitet wyborczy wyborców” powinna zawieraç okreÊlenie odró˝niajàce od innych komitetów.
Art. 64h. 1. Je˝eli zawiadomienie o utworzeniu
komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 64c ust. 3, art. 64d ust. 4,
art. 64e ust. 4 i art. 64f ust. 5, spe∏nia
warunki okreÊlone w ustawie, Paƒstwowa Komisja Wyborcza w terminie 3 dni od dnia jego dor´czenia postanawia o przyj´ciu zawiadomienia.
Postanowienie o przyj´ciu zawiadomienia dor´cza si´ niezw∏ocznie pe∏nomocnikowi wyborczemu.
2. Je˝eli zawiadomienie wykazuje wady, Paƒstwowa Komisja Wyborcza,
w terminie 3 dni od dnia dor´czenia
zawiadomienia, wzywa pe∏nomocnika wyborczego komitetu wyborczego do ich usuni´cia w terminie 3 dni.
W przypadku nieusuni´cia wad
w terminie Paƒstwowa Komisja Wyborcza odmawia przyj´cia zawiadomienia. Postanowienie Paƒstwowej
Komisji Wyborczej o odmowie przyj´cia zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem, dor´cza si´ niezw∏ocznie
pe∏nomocnikowi wyborczemu.
3. Pe∏nomocnikowi wyborczemu s∏u˝y
prawo wniesienia 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 postanowienia o odmowie
przyj´cia zawiadomienia.
4. Sàd Najwy˝szy rozpatruje skarg´
w sk∏adzie 7 s´dziów w post´powaniu nieprocesowym i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 5
dni. Od orzeczenia Sàdu Najwy˝szego nie przys∏uguje Êrodek prawny.
Orzeczenie dor´cza si´ pe∏nomocnikowi wyborczemu i Paƒstwowej Komisji Wyborczej. Je˝eli Sàd Najwy˝szy uzna skarg´ za zasadnà, Paƒstwowa Komisja Wyborcza niezw∏ocznie wydaje postanowienie
o przyj´ciu zawiadomienia.
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Art. 64i. 1. Je˝eli zawiadomienie o utworzeniu
komitetu 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. Postanowienie o przyj´ciu zawiadomienia dor´cza si´ niezw∏ocznie pe∏nomocnikowi wyborczemu.
2. Je˝eli zawiadomienie wykazuje wady, komisarz wyborczy, w terminie
3 dni od dnia dor´czenia zawiadomienia, wzywa pe∏nomocnika wyborczego komitetu wyborczego do
ich usuni´cia w terminie 3 dni.
W przypadku nieusuni´cia wad
w terminie komisarz wyborczy odmawia przyj´cia zawiadomienia. Postanowienie komisarza wyborczego
o odmowie przyj´cia zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem, dor´cza
si´ niezw∏ocznie pe∏nomocnikowi
wyborczemu.
3. Pe∏nomocnikowi wyborczemu s∏u˝y
prawo wniesienia odwo∏ania do sàdu okr´gowego na postanowienie
komisarza wyborczego o odmowie
przyj´cia zawiadomienia. Odwo∏anie
wnosi si´ w terminie 3 dni od dnia
dor´czenia pe∏nomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie
przyj´cia zawiadomienia.
4. Sàd okr´gowy rozpatruje odwo∏anie
w post´powaniu nieprocesowym
w terminie 5 dni. Od orzeczenia sàdu
okr´gowego nie przys∏uguje Êrodek
prawny. Orzeczenie sàdu okr´gowego dor´cza si´ pe∏nomocnikowi wyborczemu i komisarzowi wyborczemu. Je˝eli sàd okr´gowy uzna odwo∏anie za zasadne, komisarz wyborczy
niezw∏ocznie wydaje postanowienie
o przyj´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 zawiadomieƒ, 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 stwierdzajàcy
utworzenie komitetu wyborczego
oraz, z wyjàtkiem 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
majàtkowe:

za

zobowiàzania
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1) komitetu wyborczego partii politycznej albo organizacji ponosi partia polityczna albo organizacja, która powo∏a∏a komitet wyborczy,
2) koalicyjnego komitetu wyborczego
partii politycznych ponoszà solidarnie partie polityczne wchodzàce
w sk∏ad koalicji wyborczej,
3) komitetu wyborczego wyborców ponoszà solidarnie 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´dniajàcego albo
odrzucajàcego skarg´ lub odwo∏anie na postanowienie Paƒstwowej
Komisji Wyborczej albo postanowienie komisarza wyborczego
w przedmiocie odrzucenia sprawozdania finansowego.
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 komitetu nastàpi∏o po
zarejestrowaniu kandydatów, zawiadamia si´ o tym tak˝e w∏aÊciwà terytorialnà komisj´ wyborczà. Pe∏nomocnik finansowy komitetu wyborczego sk∏ada w terminie 14 dni od
dnia z∏o˝enia zawiadomienia o rozwiàzaniu komitetu sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 84
ust. 2.”;

2) w art. 65:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kampania wyborcza rozpoczyna si´ z dniem
og∏oszenia rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów o zarzàdzeniu wyborów i ulega zakoƒczeniu na 24 godziny przed dniem wyborów.”,
b) dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Partie polityczne, organizacje i wyborcy
oraz komitety wyborcze mogà wykonywaç
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czynnoÊci okreÊlone w ustawie od dnia
og∏oszenia rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów o zarzàdzeniu wyborów. CzynnoÊci podj´te przed tym terminem sà niewa˝ne.
1b. W okresie kampanii wyborczej prowadzi si´
agitacj´ wyborczà na zasadach, w formach,
w czasie i w miejscach okreÊlonych ustawà.”,
c) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) na terenie jednostek wojskowych i innych
jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddzia∏ów
obrony cywilnej, a tak˝e skoszarowanych
jednostek podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.”,
d) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zabronione sà jakiekolwiek formy agitacji
wyborczej na terenie szkó∏ podstawowych
i gimnazjów wobec uczniów nieposiadajàcych prawa wybierania.”;
3) w art. 66 w ust. 2 po wyrazie „pe∏nomocnika” dodaje si´ wyraz „wyborczego”;
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w okresie kampanii wyborczej agitacji zawierajà informacje nieprawdziwe, kandydat na radnego lub pe∏nomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieÊç
do sàdu okr´gowego wniosek o wydanie 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
osobiste zosta∏y naruszone,
6) nakazania uczestnikowi post´powania wp∏acenia kwoty do 10 000 z∏otych na rzecz instytucji charytatywnej.”;

10) w art. 73:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. 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.”,

4) w art. 67 po wyrazie „pe∏nomocnika” dodaje si´
wyraz „wyborczego” oraz wyrazy „bezp∏atnych infolinii” zast´puje si´ wyrazami „infolinii o bezp∏atnym dost´pie”;

b) skreÊla si´ ust. 2,

5) w art. 68:

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. 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 nabycia lub kosztów wytworzenia.”;
6) w art. 69 wyrazy „Od 7 dnia przed dniem wyborów”
zast´puje si´ wyrazami „W okresie od zakoƒczenia
kampanii wyborczej”;
7) art. 70 otrzymuje brzmienie:
„Art. 70. 1. Materia∏y wyborcze powinny zawieraç
wyraêne oznaczenie, od kogo pochodzà.
2. Materia∏y wyborcze zawierajàce oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzà, podlegajà ochronie
prawnej.”;
8) w art. 71 w ust. 5 po wyrazie „pe∏nomocnicy” dodaje si´ wyraz „wyborczy”;
9) w art. 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je˝eli rozpowszechniane, w tym równie˝ w prasie, w rozumieniu prawa prasowego, materia∏y
wyborcze, a w szczególnoÊci plakaty, ulotki, has∏a i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej

„3. W razie odmowy lub niezamieszczenia sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin przez
zobowiàzanego w sposób okreÊlony w postanowieniu sàdu, sàd na wniosek zainteresowanego zarzàdza opublikowanie sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin w trybie
egzekucyjnym na koszt zobowiàzanego.”,
d) w ust. 4 wyrazy „w ust. 1—3” zast´puje si´ wyrazami „w ust. 1 i 3”;
11) po art. 81 dodaje si´ oznaczenie i tytu∏ rozdzia∏u
w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 12a
Finansowanie kampanii wyborczej”;
12) dodaje si´ art. 82a w brzmieniu:
„Art. 82a. 1. Za gospodark´ finansowà komitetu
wyborczego odpowiedzialny jest
i prowadzi jà pe∏nomocnik 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.”;
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13) art. 83 otrzymuje brzmienie:
„Art. 83. 1. Komitet wyborczy mo˝e pozyskiwaç
i wydatkowaç Êrodki jedynie na cele
zwiàzane z wyborami.
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 zawiadomienia o utworzeniu komitetu.
3. Komitet wyborczy wyborców, o którym
mowa w art. 64f ust. 8, mo˝e pozyskiwaç i wydatkowaç Êrodki 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 którym
mowa w art. 84 ust. 2.”;
14) skreÊla si´ art. 83a;
15) dodaje si´ art. 83b—83g w brzmieniu:
„Art. 83b. 1. Zabronione jest przekazywanie Êrodków finansowych i wartoÊci niepieni´˝nych przez jeden komitet wyborczy na rzecz innego komitetu wyborczego.
2. Zabronione jest przeprowadzanie
przez komitet wyborczy zbiórek publicznych.
Art. 83c. 1. Ârodki finansowe przekazywane komitetowi wyborczemu partii politycznej
mogà pochodziç wy∏àcznie z funduszu
wyborczego tej partii, tworzonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857
i Nr 154, poz. 1802).
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 politycznych 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 fizycznych.
4. Komitety wyborcze, o których mowa
w ust. 3, nie mogà przyjmowaç Êrodków finansowych pochodzàcych od:
1) osób fizycznych niemajàcych miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wy∏àczeniem
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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. 1. Ârodki finansowe komitetu wyborczego sà gromadzone wy∏àcznie na rachunku bankowym. Otwarcie rachunku w banku dokonywane jest na podstawie zaÊwiadczenia Paƒstwowej Komisji Wyborczej o przyj´ciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu albo zaÊwiadczenia komisarza wyborczego
o przyj´ciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Otwarcie rachunku 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-krotnoÊci najni˝szego miesi´cznego wynagrodzenia za
prac´ pracowników obowiàzujàcego
w dniu poprzedzajàcym dzieƒ og∏oszenia rozporzàdzenia o zarzàdzeniu
wyborów. W przypadku gdy ∏àczna
suma wp∏at od osoby fizycznej na
rzecz komitetu wyborczego przekroczy 15-krotnoÊç najni˝szego miesi´cznego wynagrodzenia za prac´ pracowników, wówczas nadwy˝ka sumy
ponad dopuszczalny limit podlega
przepadkowi na rzecz Skarbu Paƒstwa
na zasadach okreÊlonych w art. 84d.
3. Wp∏ata od osoby fizycznej mo˝e byç
dokonywana 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∏atniczà.
Art. 83e. 1. Komitety wyborcze mogà wydatkowaç na kampani´ wyborczà wy∏àcznie
kwoty ograniczone limitami wydatków okreÊlonymi na zasadach ustalonych w ust. 2 i 3.
2. Limit wydatków ustala si´ mno˝àc
kwot´, o której mowa w ust. 3, przypadajàcà na jeden mandat radnego
przez liczb´ mandatów przypadajàcych na okr´g lub okr´gi, w których
komitet wyborczy zarejestrowa∏ kandydatów.

Dziennik Ustaw Nr 127

— 8172 —

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 —
1000 z∏otych,
3) w wyborach do rady powiatu —
2000 z∏otych,
4) w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu — 3000
z∏otych,
5) w wyborach do sejmiku województwa — 5000 z∏otych.
Art. 83f. 1. W przypadku uzyskania nadwy˝ki pozyskanych Êrodków na cele kampanii
wyborczej nad poniesionymi wydatkami komitet wyborczy partii politycznej
przekazuje jà na fundusz wyborczy tej
partii. Informacj´ o przekazaniu nadwy˝ki pe∏nomocnik finansowy 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 poniesionymi wydatkami koalicyjny komitet wyborczy partii politycznych przekazuje jà na fundusze wyborcze partii wchodzàcych
w sk∏ad koalicji w proporcji ustalonej
w umowie koalicyjnej, a w razie braku
stosownych postanowieƒ w umowie
— na rzecz instytucji charytatywnej.
Informacj´ o przekazaniu nadwy˝ki
pe∏nomocnik finansowy 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.
3. W przypadku uzyskania nadwy˝ki pozyskanych Êrodków na cele kampanii
wyborczej nad poniesionymi wydatkami przez komitety wyborcze, o których mowa w art. 64e i art. 64f, komitety te przekazujà jà na rzecz instytucji
charytatywnej. Informacj´ o przekazaniu nadwy˝ki pe∏nomocnik finansowy
podaje do wiadomoÊci publicznej
w dzienniku o zasi´gu ogólnokrajowym, a w przypadku komitetu wybor-

Poz. 1089
czego, o którym mowa w art. 64f
ust. 8, w dzienniku o zasi´gu wojewódzkim,
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. Komitety wyborcze prowadzà rachunkowoÊç na zasadach okreÊlonych, w drodze rozporzàdzenia, przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, wydanego po zasi´gni´ciu opinii
Paƒstwowej 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 finansów publicznych okreÊli uproszczone zasady rachunkowoÊci. W rozporzàdzeniu okreÊla
si´ w szczególnoÊci zasady dokumentowania i ewidencji przychodów, wydatków i zobowiàzaƒ finansowych komitetu
wyborczego.”;

16) art. 84 otrzymuje brzmienie:
„Art. 84. 1. Finansowanie kampanii wyborczej jest
jawne.
2. Pe∏nomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie 3 miesi´cy od dnia
wyborów przedk∏ada organowi, któremu komitet z∏o˝y∏ zawiadomienie
o utworzeniu komitetu, a w przypadku
komitetu, o którym mowa w art. 64f
ust. 8 — komisarzowi wyborczemu w∏aÊciwemu ze wzgl´du na siedzib´ tego
komitetu, sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego o przychodach, wydatkach i zobowiàzaniach finansowych
komitetu, zwane dalej «sprawozdaniem finansowym». Sprawozdanie finansowe powinno zawieraç informacje
o uzyskanych kredytach bankowych
i warunkach 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 wysokoÊci mo˝liwych do uzyskania cen ich
sprzeda˝y netto, nie wy˝szych od cen
nabycia lub kosztów wytworzenia 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.

Dziennik Ustaw Nr 127

— 8173 —

6. Sprawozdanie finansowe przedk∏adane Paƒstwowej Komisji Wyborczej podawane jest przez nià do wiadomoÊci
publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198), a sprawozdanie finansowe
przedk∏adane komisarzowi wyborczemu jest udost´pniane przez niego na
wniosek zainteresowanych podmiotów. Komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomoÊci, w formie komunikatu w dzienniku o zasi´gu co najmniej
wojewódzkim, informacj´ o miejscu,
czasie i sposobie ich udost´pniania 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
publicznych po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji Wyborczej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzory sprawozdaƒ finansowych dla komitetu
utworzonego jedynie w celu zg∏oszenia
kandydatów na radnych do rady gminy
w gminie liczàcej do 20 000 mieszkaƒców i pozosta∏ych komitetów wyborczych oraz szczegó∏owy zakres zawartych w nich informacji, a tak˝e wykaz
rodzajów dokumentów, jakie nale˝y za∏àczyç do sprawozdania, tak aby umo˝liwi∏y one weryfikacj´ podanych
w sprawozdaniu informacji.”;
17) dodaje si´ art. 84a—84d w brzmieniu:
„Art. 84a. 1. Organ, któremu przed∏o˝ono sprawozdanie 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 uchybienia,
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wego organ, któremu przed∏o˝ono
sprawozdanie, wzywa komitet wyborczy do usuni´cia wad sprawozdania
lub udzielenia wyjaÊnieƒ w okreÊlonym terminie.
3. Organ, któremu przed∏o˝ono sprawozdanie finansowe, badajàc sprawozdanie, mo˝e zlecaç sporzàdzenie
przez bieg∏ego rewidenta ekspertyz
lub opinii i raportów.
4. Organ, któremu przed∏o˝ono sprawozdanie finansowe, badajàc sprawozdanie, mo˝e ˝àdaç od organów
paƒstwowych niezb´dnej pomocy.
5. W przypadku odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego przez komisarza wyborczego 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 finansowego komitetu wyborczego przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà pe∏nomocnik finansowy ma prawo, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia postanowienia o odrzuceniu
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, odpowiednio
Paƒstwowa Komisja Wyborcza albo
komisarz wyborczy niezw∏ocznie postanawia o przyj´ciu sprawozdania finansowego.

3) odrzuca sprawozdanie w przypadku stwierdzenia:
a) pozyskania lub wydatkowania
Êrodków komitetu 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.

Art. 84b. 1. Partie polityczne, organizacje i komitety wyborcze wyborców, bioràce
udzia∏ w danych wyborach, albo stowarzyszenia i fundacje, które w swoich statutach przewidujà dzia∏ania
zwiàzane z analizà finansowania kampanii wyborczych, mogà wnosiç do
organu, któremu przed∏o˝ono sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego, umotywowane, pisemne zastrze˝enia do sprawozdania, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 4 miesi´cy
od dnia wyborów.

2. W razie zaistnienia wàtpliwoÊci co do
prawid∏owoÊci sprawozdania finanso-

2. Organ, do którego wniesiono zastrze˝enie, udziela pisemnej odpowiedzi
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na zastrze˝enie w terminie 6 miesi´cy
od dnia wyborów.
Art. 84c. 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 zastrze˝enia, o którym mowa
w art. 84b. W takim przypadku sprawozdanie finansowe uznaje si´ za przyj´te.
O przyj´ciu sprawozdania powiadamia
si´ pe∏nomocnika wyborczego komitetu.
Art. 84d. 1. KorzyÊci majàtkowe przyj´te przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy podlegajà przepadkowi
na rzecz Skarbu Paƒstwa. Je˝eli korzyÊç majàtkowa zosta∏a zu˝yta lub
utracona, przepadkowi 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 wnioskiem o orzeczenie przepadku korzyÊci majàtkowej.
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21) w art. 103:
a) w ust. 1 w zdaniu drugim skreÊla si´ wyrazy
„utworzony przez”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny komitetu wyborczego wyborców, komitetu wyborczego organizacji, komitetu wyborczego
partii politycznych i koalicyjnego komitetu
wyborczego partii politycznych korzystajà
z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr
osobistych.”;
22) w art. 110 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku rozwiàzania komitetu wyborczego w trybie, o którym mowa w art. 64l ust. 2,
w∏aÊciwa terytorialna komisja wyborcza uniewa˝nia listy tego komitetu.”;
23) w art. 123 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 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 otrzymanych w ten sposób ilorazów da si´
uszeregowaç tyle kolejno najwi´kszych liczb,
ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia
mi´dzy listy,”;

3. O orzeczenie przepadku korzyÊci majàtkowej wyst´puje do sàdu organ,
któremu przed∏o˝ono sprawozdanie
finansowe komitetu wyborczego.

24) w art. 144 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

4. Do post´powania w sprawie przepadku korzyÊci majàtkowej stosuje si´
przepisy o post´powaniu nieprocesowym.”;

25) w art. 151 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

18) w art. 95:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo zg∏aszania kandydatów na radnych
przys∏uguje komitetom wyborczym.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku utworzenia koalicji wyborczej
partia wchodzàca w jej sk∏ad nie mo˝e zg∏aszaç kandydatów do danej rady samodzielnie albo w innej koalicji, je˝eli zosta∏a zg∏oszona wspólna lista kandydatów.”;
19) skreÊla si´ art. 96 i art. 97;
20) w art. 99:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do zg∏oszenia listy kandydatów nale˝y do∏àczyç dokument stwierdzajàcy utworzenie komitetu wyborczego oraz — z wy∏àczeniem
komitetu, o którym mowa w art. 64f ust. 8 —
dokument potwierdzajàcy przyj´cie przez
w∏aÊciwy organ wyborczy zawiadomienia
o utworzeniu komitetu wyborczego.”,
b) skreÊla si´ ust. 5 i 6;

„Przepis art. 95 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.”;

„1) 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 otrzymanych w ten sposób ilorazów da si´
uszeregowaç tyle kolejno najwi´kszych liczb,
ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia
mi´dzy listy,”;
26) w art. 155 w ust. 2 wyrazy „wojewódzki komisarz
wyborczy lub jego zast´pca” zast´puje si´ wyrazami „komisarz wyborczy”;
27) w art. 163 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. ¸àczenie powiatów nie mo˝e naruszaç wi´zi
spo∏ecznych ∏àczàcych wyborców nale˝àcych
do mniejszoÊci narodowych lub etnicznych,
zamieszkujàcych na terytorium ∏àczonych powiatów.”;
28) w art. 169 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Przepis art. 95 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.”;
29) w art. 178 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 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 otrzymanych w ten sposób ilorazów da si´
uszeregowaç tyle kolejno najwi´kszych liczb,
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ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia
mi´dzy listy,”;
30) w art. 187 po wyrazach „z wyborów” dodaje si´ wyrazy „organów jednostek samorzàdu terytorialnego”;
31) art. 199 otrzymuje brzmienie:
„Art. 199. 1. Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, prowadzi agitacj´ wyborczà:
1) w siedzibach urz´dów administracji
rzàdowej lub administracji samorzàdu terytorialnego bàdê sàdów,
2) na terenie zak∏adów pracy w sposób i w formach zak∏ócajàcych ich
normalne funkcjonowanie,
3) na terenie jednostek wojskowych
i innych jednostek organizacyjnych
podleg∏ych Ministrowi Obrony 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 którym lokal si´ znajduje
— podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi
agitacj´ wyborczà na terenie szkó∏
podstawowych lub gimnazjów wobec
uczniów nieposiadajàcych prawa wybierania.”;
32) dodaje si´ art. 199a i art. 199b w brzmieniu:
„Art. 199a. 1. Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików
województw:
1) umieszcza plakaty i has∏a wyborcze na Êcianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urzàdzeniach
energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody w∏aÊciciela lub zarzàdcy nieruchomoÊci,
2) przy ustawianiu w∏asnych urzàdzeƒ og∏oszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza 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, który w terminie 30
dni po dniu wyborów nie usunie
plakatów i hase∏ wyborczych oraz
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urzàdzeƒ og∏oszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej,
2) osoba b´dàca redaktorem w rozumieniu prawa prasowego, która
nie dopuszcza do wykonania obowiàzku umieszczenia w informacjach, komunikatach, 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. 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.”;
33) art. 200—202 otrzymujà brzmienie:
„Art. 200. 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 jakàkolwiek innà form´ nacisków zmierzajàcych do uzyskania
podpisów
— podlega grzywnie od 1000 do
10 000 z∏otych.
2. Tej samej karze podlega, kto zbiera
podpisy osób popierajàcych zg∏oszenie kandydata lub listy kandydatów na
terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej albo oddzia∏ów obrony cywilnej
lub skoszarowanych jednostek podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych.
3. Kto udziela wynagrodzenia pieni´˝nego w zamian za zbieranie lub z∏o˝enie
podpisu pod zg∏oszeniem kandydata
lub list kandydatów
— podlega grzywnie od 10 000 do
50 000 z∏otych.
Art. 201. 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, organizuje pochody lub manifestacje, wyg∏asza przemówienia, rozdaje ulotki lub
w jakikolwiek inny sposób prowadzi agitacj´ na rzecz kandydatów lub list kandydatów
— podlega karze grzywny.
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Art. 202. 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 kandydatów albo komitetów wyborczych lub ich
materia∏ów propagandowych o charakterze reklamy rozpowszechnianej dla celów kampanii wyborczej za pomocà
Êrodków masowego przekazu, plakatów,
broszur lub ulotek o masowym nak∏adzie, lub za poÊrednictwem infolinii
o bezp∏atnym dost´pie
— podlega karze grzywny.”;
34) dodaje si´ art. 202a—202k w brzmieniu:
„Art. 202a. Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, w okresie od zakoƒczenia
kampanii wyborczej a˝ do zakoƒczenia
g∏osowania, podaje do wiadomoÊci publicznej 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. Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, prowadzàc agitacj´ wyborczà na rzecz komitetów wyborczych lub
kandydatów organizuje podczas kampanii wyborczej loterie fantowe lub innego rodzaju gry losowe albo konkursy, w których wygranymi sà nagrody
pieni´˝ne lub przedmioty o wartoÊci
wy˝szej ni˝ wartoÊç przedmiotów zwyczajowo u˝ywanych w celach reklamowych lub promocyjnych
— podlega grzywnie od 5 000 do 50 000
z∏otych.
Art. 202c. Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, podaje lub dostarcza, w ramach prowadzonej kampanii wyborczej, napoje alkoholowe nieodp∏atnie
lub po cenach 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. Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, przekazuje Êrodki finansowe
lub wartoÊci niepieni´˝ne jednego ko-
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mitetu na rzecz innego komitetu wyborczego
— podlega karze grzywny od 1000 do
10 000 z∏otych.
Art. 202e. Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw, organizuje zbiórki publiczne
na cele kampanii wyborczej
— podlega grzywnie od 1000 do
100 000 z∏otych.
Art. 202f. 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 rachunku bankowym
— podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto nie
wprowadza zastrze˝enia do umowy
rachunku bankowego zawartej przez
niego w imieniu komitetu wyborczego o wymaganym ustawà sposobie
dokonywania wp∏at na rzecz komitetu
wyborczego.
Art. 202g. Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików województw:
1) pozyskuje Êrodki finansowe lub wartoÊci niepieni´˝ne na rzecz komitetu
wyborczego lub wydatkuje Êrodki finansowe komitetu wyborczego na
cele inne ni˝ zwiàzane z wyborami,
2) pozyskuje Êrodki finansowe lub wartoÊci niepieni´˝ne na rzecz komitetu
wyborczego lub wydatkuje Êrodki finansowe komitetu wyborczego
przed dniem, od którego zezwala na
to ustawa,
3) pozyskuje Êrodki finansowe lub wartoÊci niepieni´˝ne na rzecz komitetu
wyborczego po dniu wyborów,
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 albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje
w imieniu tych komitetów Êrodki finansowe lub wartoÊci niepieni´˝ne
pochodzàce z innych êróde∏ ni˝ od
osób fizycznych
— podlega grzywnie od 1000 do
100 000 z∏otych.
Art. 202h. Kto, w zwiàzku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów lub sejmików wo-
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jewództw, po uzyskaniu informacji, z jakich êróde∏ pochodzà, przyjmuje i przeznacza na kampani´ wyborczà Êrodki finansowe lub wartoÊci niepieni´˝ne pochodzàce:

dope∏nienie obowiàzku sporzàdzenia
i przed∏o˝enia komisarzowi wyborczemu albo Paƒstwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego,
o którym mowa w ust. 1.

1) od osób fizycznych niemajàcych
miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wy∏àczeniem obywateli polskich zamieszka∏ych za granicà,

3. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 2,
dzia∏a nieumyÊlnie — podlega grzywnie.

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 politycznej
lub z funduszów wyborczych partii
politycznych tworzàcych koalicyjny
komitet wyborczy partii politycznych
— podlega grzywnie od 1000 do
100 000 z∏otych.
Art. 202i. 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 komitet wyborczy na rzecz instytucji charytatywnej osiàgni´tej
przez komitet wyborczy nadwy˝ki pozyskanych Êrodków finansowych nad
poniesionymi wydatkami
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do wykonania lub utrudnia
dope∏nienie obowiàzku przekazania
przez komitet wyborczy na rzecz instytucji charytatywnej nadwy˝ki pozyskanych Êrodków finansowych nad
poniesionymi wydatkami, o którym
mowa w ust. 1.
3. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 2,
dzia∏a nieumyÊlnie — podlega grzywnie.
Art. 202j. 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 komisarzowi wyborczemu albo Paƒstwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego
albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do wykonania lub utrudnia

Art. 202k. 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 sporzàdzaniu opinii lub raportu dotyczàcego sprawozdania finansowego
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.
2. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 1,
dzia∏a nieumyÊlnie — podlega grzywnie.”;
35) art. 203 otrzymuje brzmienie:
„Art. 203. Do post´powania w sprawach, o których
mowa w art. 199, art. 199a, art. 199b,
art. 201, art. 202, art. 202d i art. 202f, stosuje si´ przepisy o post´powaniu
w sprawach o wykroczenia.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857
i Nr 154, poz. 1802) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 24 w ust. 8 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ wyrazy „z zastrze˝eniem art. 26a.”;
2) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. ¸àczna suma wp∏at od osoby fizycznej na rzecz
partii politycznej, z wy∏àczeniem sk∏adek cz∏onkowskich w kwocie nieprzekraczajàcej w jednym roku najni˝szego miesi´cznego wynagrodzenia za prac´ pracowników obowiàzujàcego
w dniu poprzedzajàcym wp∏at´ oraz wp∏at na
Fundusz Wyborczy partii politycznej, nie mo˝e
przekraczaç w jednym roku 15-krotnoÊci najni˝szego miesi´cznego wynagrodzenia za prac´
pracowników obowiàzujàcego w dniu poprzedzajàcym wp∏at´.”;
3) dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:
„Art. 26a. Obowiàzek gromadzenia Êrodków pieni´˝nych przez parti´ politycznà na rachunkach bankowych nie dotyczy kwot
ze sk∏adek cz∏onkowskich w wysokoÊci
nieprzekraczajàcej od jednego cz∏onka
w jednym roku najni˝szego miesi´cznego wynagrodzenia za prac´ pracowników obowiàzujàcego w dniu poprzedzajàcym wp∏at´, pozostawionych w terenowych jednostkach organizacyjnych
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partii — z przeznaczeniem na pokrycie
wydatków zwiàzanych z bie˝àcà dzia∏alnoÊcià.”;
4) w art. 34:
a) w ust. 3 po wyrazach „wzór informacji” dodaje
si´ wyrazy „ , wraz z niezb´dnymi wyjaÊnieniami co do sposobu jej sporzàdzania,”
b) w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy „przez parti´
politycznà” zast´puje si´ wyrazami „przez Krajowe Biuro Wyborcze”,

„3a. Sprawozdanie sk∏ada si´ na piÊmie oraz na
noÊniku elektronicznym, którego rodzaj
i format oprogramowania okreÊla minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 2.”;
8) art. 38a otrzymuje brzmienie:
„Art. 38a. 1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza w terminie 4 miesi´cy od dnia z∏o˝enia
sprawozdania:
1) przyjmuje sprawozdanie bez zastrze˝eƒ,

c) dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Informacj´ sk∏ada si´ na piÊmie oraz na
noÊniku elektronicznym, którego rodzaj
i format oprogramowania okreÊla minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 3.”;

2) przyjmuje sprawozdanie ze wskazaniem uchybieƒ,
3) odrzuca sprawozdanie.
Przepisy art. 34a ust. 2—6 stosuje si´
odpowiednio.
2. Odrzucenie sprawozdania nast´puje
w przypadku:

5) w art. 34a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza w terminie
4 miesi´cy od dnia z∏o˝enia informacji:
1) przyjmuje informacj´ bez zastrze˝eƒ,
2) przyjmuje
uchybieƒ,
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informacj´

ze

wskazaniem

3) odrzuca informacj´.”,
b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Odrzucenie informacji nast´puje w razie
stwierdzenia wykorzystania przez parti´ politycznà Êrodków z otrzymanej subwencji
na cele niezwiàzane z dzia∏alnoÊcià statutowà.”;
6) w art. 35:
a) w ust. 1 po wyrazie „tworzy” dodaje si´ wyraz
„sta∏y”,
b) w ust. 2 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:
„W tym celu Êrodki pieni´˝ne przekazywane sà
na odr´bny rachunek bankowy odpowiedniego
komitetu wyborczego lub komitetu referendalnego.”;
7) w art. 38:
a) w ust. 1 po wyrazie „uzyskania” skreÊla si´ wyrazy „ , przez parti´ politycznà i Fundusz Wyborczy”,
b) w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach „wzór
sprawozdania” dodaje si´ wyrazy „ , wraz z niezb´dnymi wyjaÊnieniami co do sposobu jego
sporzàdzenia, oraz wykaz do∏àczanych dokumentów”,
c) w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy „przez parti´
politycznà” zast´puje si´ wyrazami „przez Krajowe Biuro Wyborcze”,
d) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

1) prowadzenia przez parti´ politycznà dzia∏alnoÊci gospodarczej,
2) pozyskiwania Êrodków finansowych ze zbiórek publicznych,
3) gromadzenia Êrodków finansowych poza rachunkiem bankowym
z naruszeniem przepisów art. 24
ust. 8,
4) przyjmowania Êrodków finansowych od osób fizycznych, o których
mowa w art. 25 ust. 2, lub pozyskiwania Êrodków z innych êróde∏ niedozwolonych,
5) gromadzenia lub dokonywania wydatków na kampanie wyborcze lub
referendalne z pomini´ciem Funduszu Wyborczego z naruszeniem
przepisu art. 36 ust. 1,
6) gromadzenia Êrodków finansowych Funduszu Wyborczego poza
oddzielnym rachunkiem bankowym z naruszeniem przepisu art. 36
ust. 3.”;
9) w art. 38d skreÊla si´ zdanie drugie;
10) w art. 39a w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:
„KorzyÊci majàtkowe przyj´te przez parti´ politycznà lub Fundusz Wyborczy z naruszeniem przepisów art. 24 ust. 3, 6 i 8, art. 25 ust. 1—3 i 5, art. 36
ust. 1 i 3 lub art. 36a podlegajà przepadkowi na
rzecz Skarbu Paƒstwa.”;
11) art. 41 otrzymuje brzmienie:
„Art. 41. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji Wyborczej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zasady prowa-
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dzenia rachunkowoÊci przez parti´ politycznà, a w szczególnoÊci dokumentowania i ewidencji przychodów, wydatków,
rozrachunków i sk∏adników majàtkowych
oraz sporzàdzania sprawozdaƒ finansowych — w tym ewidencji i rozliczania
otrzymanych Êrodków publicznych.”
Art. 3. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 oraz
z 2002 r. Nr 14, poz. 128 i Nr 113, poz. 984) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 127 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „przekazane
albo” oraz wyrazy „ , art. 113, art. 114 ust. 1 albo
art. 115” zast´puje si´ wyrazami „albo art. 113”;
2) w art. 166 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) liczb´ g∏osów wa˝nych oddanych na ka˝dà
z tych list w okr´gu wyborczym dzieli si´ kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby a˝ do
chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da si´ uszeregowaç tyle kolejno najwi´kszych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia mi´dzy te listy,”;
3) w art. 223 w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „ pozyskuje
lub” oraz wyrazy „przepisu art. 110 ust. 4 albo”.
Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Wybory wójtów zarzàdza Prezes Rady
Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
∏àcznie z wyborami do rad gmin, w trybie okreÊlonym w art. 25 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2.
2. Przedterminowe wybory wójta zarzàdza
Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, w trybie okreÊlonym w art. 26
ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2.”;
2) w art. 7 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Prezes Rady Ministrów, po zasi´gni´ciu opinii
Paƒstwowej Komisji Wyborczej, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wzór wykazu osób popierajàcych zg∏oszenie kandydata, o którym mowa
w ust. 4.”;
3) w art. 23 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji Wyborczej, tryb post´powania w sprawach podzia∏u czasu nieodp∏atnego rozpowszechniania audycji wyborczych,
sposób przygotowania i emisji tych audycji
oraz sposób upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych.”;
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4) w art. 24:
a) w ust. 1 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „z tym ˝e limity wydatków w przypadku komitetów wyborczych, które
zarejestrowa∏y kandydata na wójta, ulegajà powi´kszeniu o kwot´ ustalonà na zasadach okreÊlonych w ust. 5.”,
b) w ust. 2 po wyrazie „Pe∏nomocnik” dodaje si´
wyraz „finansowy”,
c) w ust. 3 po wyrazie „Pe∏nomocnik” dodaje si´
wyraz „finansowy”,
d) dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:
„4. Wzór ∏àcznego sprawozdania finansowego,
o którym mowa w ust. 3, ustala minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii
Paƒstwowej Komisji Wyborczej.
5. Limit wydatków zwiàzanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta w gminach do 500 000 mieszkaƒców ustala si´ mno˝àc liczb´ mieszkaƒców danej gminy przez kwot´ 50 groszy, a w gminach powy˝ej 500 000 mieszkaƒców mno˝àc pierwsze 500 000 mieszkaƒców przez kwot´ 50
groszy, a nadwy˝k´ ponad 500 000 mieszkaƒców — przez kwot´ 25 groszy.
6. Komisarz wyborczy w terminie 7 dni od dnia
og∏oszenia rozporzàdzenia o zarzàdzeniu
wyborów podaje do wiadomoÊci publicznej,
w formie komunikatu w dzienniku o zasi´gu
wojewódzkim, liczb´ mieszkaƒców w poszczególnych gminach wed∏ug stanu na koniec roku poprzedzajàcego rok, w którym
wybory sà przeprowadzane.”;
5) po art. 27 dodaje si´ rozdzia∏ 5a w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 5a.
Przepisy karne
Art. 27a. 1. Kto, w zwiàzku z wyborami wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta,
prowadzi agitacj´ wyborczà:
1) w siedzibach urz´dów administracji rzàdowej lub administracji samorzàdu terytorialnego bàdê sàdów,
2) na terenie zak∏adów pracy w sposób i w formach zak∏ócajàcych ich
normalne funkcjonowanie,
3) na terenie jednostek wojskowych
i innych jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony 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 którym lokal si´
znajduje
— podlega karze grzywny.

Dziennik Ustaw Nr 127

— 8180 —

2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitacj´ wyborczà na terenie
szkó∏ podstawowych lub gimnazjów
wobec uczniów nieposiadajàcych
prawa wybierania.
Art. 27b. 1. Kto, w zwiàzku z wyborami wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta:
1) umieszcza plakaty i has∏a wyborcze na Êcianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urzàdzeniach
energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody w∏aÊciciela lub zarzàdcy nieruchomoÊci,
2) przy ustawianiu w∏asnych urzàdzeƒ og∏oszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza 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, który w terminie 30
dni po dniu wyborów nie usunie
plakatów i hase∏ wyborczych oraz
urzàdzeƒ og∏oszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii,
2) osoba b´dàca redaktorem w rozumieniu prawa prasowego, która
nie dopuszcza do wykonania obowiàzku umieszczenia w informacjach, komunikatach, 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. 27c. Kto, w zwiàzku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, nie
umieszcza w materia∏ach wyborczych
oznaczenia od kogo pochodzà
— podlega karze grzywny.
Art. 27d. 1. Kto, w zwiàzku z wyborami wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta,
zbiera podpisy osób popierajàcych
zg∏oszenie kandydata, stosujàc groêb´, podst´p lub jakàkolwiek innà form´ nacisków zmierzajàcych do uzyskania podpisów
— podlega grzywnie od 1000 do
10 000 z∏otych.
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2. Tej samej karze podlega, kto zbiera
podpisy osób popierajàcych zg∏oszenie kandydata na terenie jednostek
wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej albo oddzia∏ów obrony cywilnej lub skoszarowanych jednostek podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.
3. Kto udziela wynagrodzenia pieni´˝nego w zamian za zbieranie lub z∏o˝enie podpisu pod zg∏oszeniem kandydata
— podlega grzywnie od 10 000 do
50 000 z∏otych.
Art. 27e. Kto, w zwiàzku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,
w okresie od zakoƒczenia kampanii wyborczej a˝ do zakoƒczenia g∏osowania,
zwo∏uje zgromadzenia, organizuje pochody lub manifestacje, wyg∏asza przemówienia, rozdaje ulotki lub w jakikolwiek inny sposób prowadzi agitacj´ na
rzecz kandydatów
— podlega karze grzywny.
Art. 27f. Kto, w zwiàzku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, bez
uprzedniej zgody pe∏nomocnika wyborczego komitetu wyborczego prowadzi
agitacj´ wyborczà polegajàcà na organizowaniu wieców wyborczych kandydatów, rozpowszechnianiu programów
wyborczych kandydatów, albo komitetów wyborczych, lub ich materia∏ów
propagandowych o charakterze reklamy rozpowszechnianej dla celów kampanii wyborczej za pomocà Êrodków
masowego przekazu, plakatów, broszur
lub ulotek o masowym nak∏adzie, lub za
poÊrednictwem infolinii o bezp∏atnym
dost´pie
— podlega karze grzywny.
Art. 27g. Kto, w zwiàzku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,
w okresie od zakoƒczenia kampanii wyborczej a˝ do zakoƒczenia g∏osowania,
podaje do wiadomoÊci publicznej 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. 27h. Kto, w zwiàzku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, prowadzàc agitacj´ wyborczà na rzecz komitetów wyborczych lub kandydatów
organizuje podczas kampanii wybor-
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czej loterie fantowe lub innego rodzaju
gry losowe albo konkursy, w których
wygranymi sà nagrody pieni´˝ne lub
przedmioty o wartoÊci wy˝szej ni˝ wartoÊç przedmiotów zwyczajowo u˝ywanych w celach reklamowych lub promocyjnych

3) pozyskuje Êrodki finansowe lub
wartoÊci niepieni´˝ne na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów,

— podlega grzywnie od 5000 do 50 000
z∏otych.

5) wydatkuje Êrodki finansowe komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków okreÊlonych dla
komitetów wyborczych,

Art. 27i. Kto, w zwiàzku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, podaje
lub dostarcza, w ramach prowadzonej
kampanii wyborczej, napoje alkoholowe nieodp∏atnie lub po cenach 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. 27j. Kto, w zwiàzku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, przekazuje Êrodki finansowe lub wartoÊci niepieni´˝ne jednego komitetu na rzecz innego komitetu wyborczego
— podlega karze grzywny od 1000 do
10 000 z∏otych.
Art. 27k. Kto, w zwiàzku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, organizuje zbiórki publiczne na cele kampanii wyborczej
— podlega grzywnie od 1000 do 100 000
z∏otych.
Art. 27l. 1. Pe∏nomocnik finansowy komitetu
wyborczego, który w zwiàzku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta miasta nie dope∏nia obowiàzku
gromadzenia Êrodków finansowych
na rachunku bankowym
— podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto nie
wprowadza zastrze˝enia do umowy
rachunku bankowego zawartej przez
niego w imieniu komitetu wyborczego o wymaganym ustawà sposobie
dokonywania wp∏at na rzecz komitetu
wyborczego.
Art. 27m. Kto, w zwiàzku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta miasta:
1) pozyskuje Êrodki finansowe lub
wartoÊci niepieni´˝ne na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje
Êrodki finansowe komitetu wyborczego na cele inne ni˝ zwiàzane
z wyborami,
2) pozyskuje Êrodki finansowe lub
wartoÊci niepieni´˝ne na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje
Êrodki finansowe komitetu wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa,

4) wydatkuje Êrodki finansowe komitetu wyborczego po dniu z∏o˝enia
sprawozdania finansowego,

6) przekazuje komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi
wyborczemu wyborców lub przejmuje w imieniu tych komitetów
Êrodki finansowe lub wartoÊci niepieni´˝ne pochodzàce z innych êróde∏ ni˝ od osób fizycznych
— podlega grzywnie od 1000 do
100 000 z∏otych.
Art. 27n. Kto, w zwiàzku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, po
uzyskaniu informacji, z jakich êróde∏
pochodzà, przyjmuje i przeznacza na
kampani´ wyborczà Êrodki finansowe
lub wartoÊci niepieni´˝ne pochodzàce:
1) od osób fizycznych niemajàcych
miejsca zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, z wy∏àczeniem obywateli polskich zamieszka∏ych za granicà,
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 politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzàcych koalicyjny komitet wyborczy
partii politycznych
— podlega grzywnie od 1000 do
100 000 z∏otych.
Art. 27o. 1. Pe∏nomocnik finansowy komitetu
wyborczego, który w zwiàzku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta miasta nie dope∏nia w terminie obowiàzku przekazania przez komitet wyborczy na rzecz instytucji
charytatywnej osiàgni´tej przez komitet wyborczy nadwy˝ki pozyskanych Êrodków finansowych nad poniesionymi wydatkami
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do wykonania lub utrudnia
dope∏nienie obowiàzku przekazania
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przez komitet wyborczy na rzecz instytucji charytatywnej nadwy˝ki pozyskanych Êrodków finansowych
nad poniesionymi wydatkami, o którym mowa w ust. 1.

nie dopuszcza do wykonywania lub
utrudnia dope∏nienie przez bieg∏ego
rewidenta obowiàzków przy sporzàdzaniu opinii lub raportu dotyczàcego sprawozdania finansowego

3. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 2,
dzia∏a nieumyÊlnie — podlega
grzywnie.

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.

Art. 27p. 1. Pe∏nomocnik finansowy komitetu
wyborczego, który w zwiàzku z wyborami wójta, burmistrza albo prezydenta miasta nie dope∏nia obowiàzku sporzàdzenia i przed∏o˝enia
w terminie komisarzowi wyborczemu albo Paƒstwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego
o êród∏ach pozyskania funduszy
oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze albo podaje w tym
sprawozdaniu nieprawdziwe dane

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

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do wykonania lub utrudnia
dope∏nienie obowiàzku sporzàdzenia i przed∏o˝enia komisarzowi wyborczemu albo Paƒstwowej Komisji
Wyborczej sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1.
3. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 2,
dzia∏a nieumyÊlnie — podlega
grzywnie.
Art. 27r. 1. Kto, w zwiàzku z wyborami wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta,

Art. 27s. Do post´powania w sprawach, o których mowa w art. 27a—27c, art. 27e,
art. 27f, art. 27j i art. 27l, stosuje si´
przepisy o post´powaniu w sprawach
o wykroczenia.”
Art. 5. 1. Do post´powania ze z∏o˝onymi za 2001 r.
sprawozdaniami, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 2, stosuje si´ przepisy dotychczasowe, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. W przypadku odrzucenia sprawozdania za 2001 r.
partii politycznej, która uzyska∏a prawo do subwencji,
o której mowa w art. 28 i art. 29 ustawy, o której mowa
w art. 2, nie stosuje si´ przepisów art. 38d tej˝e ustawy,
a przypadajàca — zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 3 — subwencja na 2002 r. wyp∏acona
zostanie w kwocie pomniejszonej o 30%.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia,
z wyjàtkiem art. 1 pkt 27, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

