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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.1)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. Wybory sà bezpoÊrednie; wyborcy wybie-
rajà Prezydenta Rzeczypospolitej bezpo-
Êrednio.”;

2) dodaje si´ art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. Wyborca mo˝e g∏osowaç osobiÊcie lub
przez pe∏nomocnika.”;

3) dodaje si´ art. 49a—49h w brzmieniu:

„Art. 49a. 1. Wyborca posiadajàcy orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci albo orzecze-
nie organu rentowego bez wzgl´du
na dat´ jego wydania, równoznaczne
na mocy przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe∏nosprawnych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z póên.
zm.2)), mo˝e udzieliç pe∏nomocnictwa
do g∏osowania w jego imieniu w wy-
borach, zwanego dalej „pe∏nomoc-
nictwem do g∏osowania”.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do
wyborcy, który najpóêniej w dniu g∏o-
sowania koƒczy 75 lat.

3. G∏osowanie za poÊrednictwem pe∏-
nomocnika jest wy∏àczone w przy-
padku g∏osowania odbywajàcego si´
w: obwodach g∏osowania utworzo-
nych w szpitalach, zak∏adach pomocy
spo∏ecznej, zak∏adach karnych i aresz-
tach Êledczych oraz w oddzia∏ach ze-
wn´trznych tych zak∏adów i aresztów,
oraz w obwodach g∏osowania utwo-
rzonych za granicà i na polskich stat-
kach morskich.

Art. 49b. 1. Pe∏nomocnikiem mo˝e byç tylko oso-
ba wpisana do rejestru wyborców
w tej samej gminie, co udzielajàcy
pe∏nomocnictwa do g∏osowania, lub
posiadajàca zaÊwiadczenie o prawie
do g∏osowania, z zastrze˝eniem ust. 4.

2. Pe∏nomocnictwo do g∏osowania mo˝-
na przyjàç tylko od jednej osoby, z za-
strze˝eniem ust. 3.

3. Pe∏nomocnictwo do g∏osowania mo˝-
na przyjàç od dwóch osób, je˝eli co
najmniej jednà z nich jest wst´pny,
zst´pny, ma∏˝onek, brat, siostra lub
osoba pozostajàca w stosunku przy-
sposobienia, opieki lub kurateli w sto-
sunku do pe∏nomocnika.

4. Pe∏nomocnikiem nie mo˝e byç osoba
wchodzàca w sk∏ad komisji obwodo-
wej w∏aÊciwej dla obwodu g∏osowa-
nia osoby udzielajàcej pe∏nomocnic-
twa do g∏osowania, a tak˝e m´˝owie
zaufania zg∏aszani przez komitety, jak
równie˝ kandydaci na Prezydenta
Rzeczypospolitej.

Art. 49c. 1. Pe∏nomocnictwa do g∏osowania
udziela si´ przed wójtem (burmi-
strzem, prezydentem miasta) lub
przed innym pracownikiem urz´du
gminy upowa˝nionym przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) do
sporzàdzania aktów pe∏nomocnictwa
do g∏osowania.

2. Akt pe∏nomocnictwa do g∏osowania
sporzàdza si´ na wniosek wyborcy,
wniesiony do wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) gminy, w której wy-
borca jest wpisany do rejestru wybor-
ców, najpóêniej w 10 dniu przed
dniem wyborów. Wniosek powinien
zawieraç: nazwisko i imi´ (imiona),
imi´ ojca, dat´ urodzenia, numer ewi-
dencyjny PESEL oraz adres zamiesz-
kania zarówno wyborcy, jak i osoby,
której ma byç udzielone pe∏nomoc-
nictwo do g∏osowania, a tak˝e wyraê-
ne oznaczenie wyborów, których do-
tyczy pe∏nomocnictwo do g∏osowa-
nia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2,
za∏àcza si´:

1) kopi´ aktualnego orzeczenia w∏aÊ-
ciwego organu orzekajàcego o
ustaleniu stopnia niepe∏nospraw-
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noÊci osoby udzielajàcej pe∏no-
mocnictwa do g∏osowania; udoku-
mentowanie wieku przez osob´,
o której mowa w art. 49a ust. 2, nie
jest wymagane;

2) pisemnà zgod´ osoby majàcej byç
pe∏nomocnikiem, zawierajàcà jej
nazwisko i imi´ (imiona) oraz adres
zamieszkania, a tak˝e nazwisko
i imi´ (imiona) osoby udzielajàcej
pe∏nomocnictwa do g∏osowania;

3) kopi´ zaÊwiadczenia o prawie do
g∏osowania wydanego osobie ma-
jàcej byç pe∏nomocnikiem —
w przypadku gdy osoba ta nie jest
wpisana do rejestru wyborców
w tej samej gminie, co udzielajàcy
pe∏nomocnictwa do g∏osowania.

4. Akt pe∏nomocnictwa do g∏osowania,
po sprawdzeniu, na podstawie do-
st´pnych urz´dowo dokumentów, da-
nych zawartych we wniosku, nie-
zw∏ocznie sporzàdza si´ w trzech eg-
zemplarzach, z których po jednym
otrzymujà udzielajàcy pe∏nomocnic-
twa do g∏osowania i pe∏nomocnik,
a trzeci egzemplarz pozostaje w urz´-
dzie gminy.

5. Akt pe∏nomocnictwa do g∏osowania
jest sporzàdzany w miejscu zamiesz-
kania wyborcy udzielajàcego pe∏no-
mocnictwa do g∏osowania wskaza-
nym we wniosku, o którym mowa
w ust. 2, z zastrze˝eniem ust. 6.

6. Akt pe∏nomocnictwa do g∏osowania
mo˝e byç sporzàdzony na obszarze
gminy poza miejscem zamieszkania
wyborcy udzielajàcego pe∏nomocnic-
twa do g∏osowania, je˝eli wyborca
zwróci si´ o to we wniosku, o którym
mowa w ust. 2.

7. Gmina prowadzi wykaz sporzàdzo-
nych aktów pe∏nomocnictwa do g∏o-
sowania, w którym odnotowuje si´
fakt sporzàdzenia danego aktu.

Art. 49d. 1. Je˝eli wniosek o sporzàdzenie aktu
pe∏nomocnictwa do g∏osowania nie
spe∏nia ustawowych warunków,
o których mowa w art. 49a, art. 49b
lub art. 49c ust. 2 i 3, wójt (burmistrz,
prezydent miasta) w terminie 3 dni
od dnia otrzymania wniosku wzywa
wyborc´ do usuni´cia wad wniosku
w terminie 3 dni.

2. Je˝eli wad nie mo˝na usunàç albo nie
zosta∏y one usuni´te w terminie, wójt
(burmistrz, prezydent miasta) odma-
wia sporzàdzenia aktu pe∏nomocnic-
twa do g∏osowania. Odmow´ sporzà-
dzenia aktu pe∏nomocnictwa do g∏o-
sowania, wraz z uzasadnieniem, do-
r´cza si´ niezw∏ocznie wyborcy.

Art. 49e. 1. Wyborca ma prawo do cofni´cia
udzielonego pe∏nomocnictwa do g∏o-
sowania. Cofni´cie pe∏nomocnictwa
do g∏osowania nast´puje przez z∏o˝e-
nie najpóêniej na 2 dni przed dniem
wyborów stosownego oÊwiadczenia
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) gminy, w której sporzàdzono
akt pe∏nomocnictwa do g∏osowania,
lub dor´czenie takiego oÊwiadczenia
w∏aÊciwej obwodowej komisji wybor-
czej w dniu g∏osowania.

2. Pe∏nomocnictwo do g∏osowania wy-
gasa z mocy prawa w przypadku:

1) Êmierci lub utraty prawa wybiera-
nia przez udzielajàcego pe∏nomoc-
nictwa do g∏osowania lub pe∏no-
mocnika;

2) braku przes∏anek, o których mowa
w art. 49b ust. 1, lub wystàpienia
przes∏anki, o której mowa w art. 49b
ust. 4;

3) wczeÊniejszego g∏osowania osobis-
tego przez osob´ udzielajàcà pe∏-
nomocnictwa do g∏osowania.

3. Fakt cofni´cia lub wygaÊni´cia pe∏no-
mocnictwa do g∏osowania przed
przekazaniem spisu wyborców prze-
wodniczàcemu w∏aÊciwej obwodo-
wej komisji wyborczej odnotowuje
w spisie wyborców wójt (burmistrz,
prezydent miasta), a po przekazaniu
spisu — obwodowa komisja wybor-
cza w∏aÊciwa dla obwodu g∏osowania
osoby udzielajàcej pe∏nomocnictwa
do g∏osowania.

Art. 49f. 1. Do g∏osowania przez pe∏nomocnika
stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 51 ust. 2, art. 53 oraz art. 54, z za-
strze˝eniem ust. 3—5.

2. Przed przystàpieniem do g∏osowania
pe∏nomocnik okazuje obwodowej ko-
misji wyborczej dokument umo˝li-
wiajàcy stwierdzenie jego to˝samoÊci
oraz akt pe∏nomocnictwa do g∏oso-
wania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odno-
towuje nazwisko i imi´ (imiona) pe∏-
nomocnika wyborcy w spisie wybor-
ców w rubryce „uwagi” odpowiada-
jàcej pozycji, pod którà umieszczono
nazwisko wyborcy, wraz z oznacze-
niem „pe∏nomocnik”, a akt pe∏no-
mocnictwa do g∏osowania za∏àcza do
spisu wyborców.

4. Pe∏nomocnik potwierdza otrzymanie
karty do g∏osowania w∏asnym czytel-
nym podpisem w rubryce spisu prze-
znaczonej na potwierdzenie otrzyma-
nia karty do g∏osowania przez wybor-
c´ udzielajàcego pe∏nomocnictwa do
g∏osowania. 



Dziennik Ustaw Nr 213 — 16954 — Poz. 1651

5. Je˝eli pe∏nomocnictwo do g∏osowa-
nia zosta∏o cofni´te lub wygas∏o, ob-
wodowa komisja wyborcza odmawia
wydania pe∏nomocnikowi karty do
g∏osowania i zatrzymuje akt pe∏no-
mocnictwa do g∏osowania. 

Art. 49g. 1. CzynnoÊci zwiàzane ze sporzàdze-
niem aktu pe∏nomocnictwa do g∏oso-
wania sà zadaniem zleconym gminy
i sà wolne od op∏at.

2. Pe∏nomocnik nie mo˝e pobieraç od
udzielajàcego pe∏nomocnictwa do
g∏osowania ˝adnych op∏at za g∏oso-
wanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pe∏nomoc-
nictwa do g∏osowania w zamian za
jakàkolwiek korzyÊç majàtkowà lub
osobistà.

Art. 49h. Minister w∏aÊciwy do spraw administra-
cji publicznej, po zasi´gni´ciu opinii
Paƒstwowej Komisji Wyborczej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
tryb post´powania w sprawie sporzà-
dzenia aktu pe∏nomocnictwa do g∏oso-
wania, wzory: wniosku o sporzàdzenie
aktu pe∏nomocnictwa do g∏osowania,
zgody na przyj´cie pe∏nomocnictwa do
g∏osowania i aktu pe∏nomocnictwa do
g∏osowania, a tak˝e wzór i sposób pro-
wadzenia oraz aktualizacji wykazu spo-
rzàdzonych aktów pe∏nomocnictwa do
g∏osowania, tak aby zapewniç spraw-
noÊç i rzetelnoÊç post´powania oraz
wiarygodnoÊç aktu pe∏nomocnictwa.”;

4) w art. 61 w ust. 1 dodaje si´ pkt 2b w brzmieniu:

„2b) liczb´ wyborców g∏osujàcych przez pe∏no-
mocnika,”;

5) dodaje si´ art. 88ia i art. 88ib w brzmieniu:

„Art. 88ia. Kto pobiera od udzielajàcego pe∏no-
mocnictwa do g∏osowania op∏at´ za
g∏osowanie w jego imieniu 

podlega karze grzywny.

Art. 88ib. Kto udziela pe∏nomocnictwa do g∏oso-
wania w zamian za jakàkolwiek korzyÊç
majàtkowà lub osobistà 

podlega karze aresztu albo grzyw-
ny.”;

6) w art. 88k wyrazy „i art. 88h” zast´puje si´ wyra-
zami „ , art. 88h, art. 88ia i art. 88ib”.

Art. 2. 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.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W wyborach do ka˝dego z organów, o któ-
rych mowa w ust. 1, g∏osowaç mo˝na tylko
jeden raz.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wyborca mo˝e g∏osowaç osobiÊcie lub
przez pe∏nomocnika.”;

2) dodaje si´ art. 40a—40h w brzmieniu:

„Art. 40a. 1. Wyborca posiadajàcy orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci albo orzecze-
nie organu rentowego bez wzgl´du
na dat´ jego wydania, równoznaczne
na mocy przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z póên. zm.4)),
mo˝e udzieliç pe∏nomocnictwa do
g∏osowania w jego imieniu w wybo-
rach, zwanego dalej „pe∏nomocnic-
twem do g∏osowania”.

2. W przypadku wyborcy obywatela
Unii Europejskiej nieb´dàcego oby-
watelem polskim z uprawnienia,
o którym mowa w ust. 1, skorzystaç
mo˝e osoba uznana w paƒstwie po-
chodzenia za niepe∏nosprawnà
w stopniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do
wyborcy, który najpóêniej w dniu
g∏osowania koƒczy 75 lat.

4. G∏osowanie za poÊrednictwem pe∏-
nomocnika jest wy∏àczone w przy-
padku g∏osowania odbywajàcego si´
w: obwodach g∏osowania utworzo-
nych w szpitalach, zak∏adach pomo-
cy spo∏ecznej, zak∏adach karnych
i aresztach Êledczych oraz w oddzia-
∏ach zewn´trznych tych zak∏adów
i aresztów, oraz w obwodach g∏oso-
wania utworzonych za granicà i na
polskich statkach morskich.

Art. 40b. 1. Pe∏nomocnikiem mo˝e byç tylko oso-
ba wpisana do rejestru wyborców
w tej samej gminie, co udzielajàcy
pe∏nomocnictwa do g∏osowania, z za-
strze˝eniem ust. 4.

2. Pe∏nomocnictwo do g∏osowania
mo˝na przyjàç tylko od jednej osoby,
z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Pe∏nomocnictwo do g∏osowania
mo˝na przyjàç od dwóch osób, je˝eli
co najmniej jednà z nich jest wst´p-
ny, zst´pny, ma∏˝onek, brat, siostra

———————
3) 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 oraz z 2008 r.
Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227,
poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.
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lub osoba pozostajàca w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
w stosunku do pe∏nomocnika.

4. Pe∏nomocnikiem nie mo˝e byç osoba
wchodzàca w sk∏ad komisji obwodo-
wej w∏aÊciwej dla obwodu g∏osowa-
nia osoby udzielajàcej pe∏nomocnic-
twa do g∏osowania, a tak˝e m´˝owie
zaufania zg∏aszani przez komitety
wyborcze, jak równie˝ kandydaci na
radnych.

Art. 40c. 1. Pe∏nomocnictwa do g∏osowania
udziela si´ przed wójtem (burmi-
strzem, prezydentem miasta) lub
przed innym pracownikiem urz´du
gminy upowa˝nionym przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) do
sporzàdzania aktów pe∏nomocnictwa
do g∏osowania.

2. Akt pe∏nomocnictwa do g∏osowania
sporzàdza si´ na wniosek wyborcy,
wniesiony do wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) gminy, w której wy-
borca jest wpisany do rejestru wy-
borców, najpóêniej w 10 dniu przed
dniem wyborów. Wniosek powinien
zawieraç: nazwisko i imi´ (imiona),
imi´ ojca, dat´ urodzenia, numer
ewidencyjny PESEL oraz adres za-
mieszkania zarówno wyborcy, jak
i osoby, której ma byç udzielone pe∏-
nomocnictwo do g∏osowania, a tak˝e
wyraêne oznaczenie wyborów, któ-
rych dotyczy pe∏nomocnictwo do
g∏osowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2,
za∏àcza si´:

1) kopi´ aktualnego orzeczenia w∏aÊ-
ciwego organu orzekajàcego
o ustaleniu stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci osoby udzielajàcej
pe∏nomocnictwa do g∏osowania,
a w przypadku wyborców obywa-
teli Unii Europejskiej nieb´dàcych
obywatelami polskimi t∏umacze-
nie przysi´g∏e aktualnego doku-
mentu potwierdzajàcego uznanie
za osob´ niepe∏nosprawnà w stop-
niu, o którym mowa w art. 40a
ust. 1; udokumentowanie wie-
ku przez osob´, o której mowa
w art. 40a ust. 3, nie jest wymaga-
ne;

2) pisemnà zgod´ osoby majàcej byç
pe∏nomocnikiem, zawierajàcà jej
nazwisko i imi´ (imiona) oraz ad-
res zamieszkania, a tak˝e nazwisko
i imi´ (imiona) osoby udzielajàcej
pe∏nomocnictwa do g∏osowania.

4. Akt pe∏nomocnictwa do g∏osowania,
po sprawdzeniu, na podstawie do-
st´pnych urz´dowo dokumentów,
danych zawartych we wniosku, nie-
zw∏ocznie sporzàdza si´ w trzech eg-

zemplarzach, z których po jednym
otrzymujà udzielajàcy pe∏nomocnic-
twa do g∏osowania i pe∏nomocnik,
a trzeci egzemplarz pozostaje w urz´-
dzie gminy.

5. Akt pe∏nomocnictwa do g∏osowania
jest sporzàdzany w miejscu zamiesz-
kania wyborcy udzielajàcego pe∏no-
mocnictwa do g∏osowania wskaza-
nym we wniosku, o którym mowa
w ust. 2, z zastrze˝eniem ust. 6.

6. Akt pe∏nomocnictwa do g∏osowania
mo˝e byç sporzàdzony na obszarze
gminy poza miejscem zamieszkania
wyborcy udzielajàcego pe∏nomocnic-
twa do g∏osowania, je˝eli wyborca
zwróci si´ o to we wniosku, o którym
mowa w ust. 2.

7. Gmina prowadzi wykaz sporzàdzo-
nych aktów pe∏nomocnictwa do g∏o-
sowania, w którym odnotowuje si´
fakt sporzàdzenia danego aktu.

Art. 40d. 1. Je˝eli wniosek o sporzàdzenie aktu
pe∏nomocnictwa do g∏osowania nie
spe∏nia ustawowych warunków,
o których mowa w art. 40a, art. 40b
lub art. 40c ust. 2 i 3, wójt (burmistrz,
prezydent miasta) w terminie 3 dni
od dnia otrzymania wniosku wzywa
wyborc´ do usuni´cia wad wniosku
w terminie 3 dni.

2. Je˝eli wad nie mo˝na usunàç albo
nie zosta∏y one usuni´te w terminie,
wójt (burmistrz, prezydent miasta)
odmawia sporzàdzenia aktu pe∏no-
mocnictwa do g∏osowania. Odmow´
sporzàdzenia aktu pe∏nomocnictwa
do g∏osowania, wraz z uzasadnie-
niem, dor´cza si´ niezw∏ocznie wy-
borcy.

Art. 40e. 1. Wyborca ma prawo do cofni´cia
udzielonego pe∏nomocnictwa do g∏o-
sowania. Cofni´cie pe∏nomocnictwa
do g∏osowania nast´puje przez z∏o˝e-
nie najpóêniej na 2 dni przed dniem
wyborów stosownego oÊwiadczenia
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) gminy, w której sporzàdzono
akt pe∏nomocnictwa do g∏osowania,
lub dor´czenie takiego oÊwiadczenia
w∏aÊciwej obwodowej komisji wybor-
czej w dniu g∏osowania.

2. Pe∏nomocnictwo do g∏osowania wy-
gasa z mocy prawa w przypadku:

1) Êmierci lub utraty prawa wybiera-
nia przez udzielajàcego pe∏nomoc-
nictwa do g∏osowania lub pe∏no-
mocnika;

2) braku przes∏anek, o których mowa
w art. 40b ust. 1, lub wystàpie-
nia przes∏anki, o której mowa
w art. 40b ust. 4;
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3) wczeÊniejszego g∏osowania osobi-
stego przez osob´ udzielajàcà pe∏-
nomocnictwa do g∏osowania.

3. Fakt cofni´cia lub wygaÊni´cia pe∏-
nomocnictwa do g∏osowania przed
przekazaniem spisu wyborców prze-
wodniczàcemu w∏aÊciwej obwodo-
wej komisji wyborczej odnotowuje
w spisie wyborców wójt (burmistrz,
prezydent miasta), a po przekazaniu
spisu — obwodowa komisja wybor-
cza w∏aÊciwa dla obwodu g∏osowa-
nia osoby udzielajàcej pe∏nomocnic-
twa do g∏osowania.

Art. 40f. 1. Do g∏osowania przez pe∏nomocnika
stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 45 ust. 4 i 5 oraz art. 46, z zastrze-
˝eniem ust. 3—5.

2. Przed przystàpieniem do g∏osowania
pe∏nomocnik okazuje obwodowej ko-
misji wyborczej dokument umo˝li-
wiajàcy stwierdzenie jego to˝samo-
Êci oraz akt pe∏nomocnictwa do g∏o-
sowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odno-
towuje nazwisko i imi´ (imiona) pe∏-
nomocnika wyborcy w spisie wybor-
ców w rubryce „uwagi” odpowiada-
jàcej pozycji, pod którà umieszczono
nazwisko wyborcy, wraz z oznacze-
niem „pe∏nomocnik”, a akt pe∏no-
mocnictwa do g∏osowania za∏àcza do
spisu wyborców.

4. Pe∏nomocnik potwierdza otrzymanie
karty do g∏osowania w∏asnym czytel-
nym podpisem w rubryce spisu prze-
znaczonej na potwierdzenie otrzyma-
nia karty do g∏osowania przez wybor-
c´ udzielajàcego pe∏nomocnictwa do
g∏osowania. 

5. Je˝eli pe∏nomocnictwo do g∏osowa-
nia zosta∏o cofni´te lub wygas∏o, ob-
wodowa komisja wyborcza odmawia
wydania pe∏nomocnikowi karty do
g∏osowania i zatrzymuje akt pe∏no-
mocnictwa do g∏osowania.

Art. 40g. 1. CzynnoÊci zwiàzane ze sporzàdze-
niem aktu pe∏nomocnictwa do g∏oso-
wania sà zadaniem zleconym gminy
i sà wolne od op∏at.

2. Pe∏nomocnik nie mo˝e pobieraç od
udzielajàcego pe∏nomocnictwa do
g∏osowania ˝adnych op∏at za g∏oso-
wanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pe∏nomoc-
nictwa do g∏osowania w zamian za
jakàkolwiek korzyÊç majàtkowà lub
osobistà.

Art. 40h. Minister w∏aÊciwy do spraw administra-
cji publicznej, po zasi´gni´ciu opinii
Paƒstwowej Komisji Wyborczej, okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
tryb post´powania w sprawie sporzà-
dzenia aktu pe∏nomocnictwa do g∏oso-
wania, wzory: wniosku o sporzàdzenie
aktu pe∏nomocnictwa do g∏osowania,
zgody na przyj´cie pe∏nomocnictwa do
g∏osowania i aktu pe∏nomocnictwa do
g∏osowania, a tak˝e wzór i sposób pro-
wadzenia oraz aktualizacji wykazu spo-
rzàdzonych aktów pe∏nomocnictwa do
g∏osowania, tak aby zapewniç spraw-
noÊç i rzetelnoÊç post´powania oraz
wiarygodnoÊç aktu pe∏nomocnictwa.”;

3) w art. 54 w ust. 1 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wyborców, którzy g∏osowali przez pe∏nomoc-
nika;”;

4) w art. 121 w ust. 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wyborców, którzy g∏osowali przez pe∏nomoc-
nika;”;

5) w art. 150 w ust. 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wyborców, którzy g∏osowali przez pe∏nomoc-
nika;”;

6) w art. 176 w ust. 3 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wyborców, którzy g∏osowali przez pe∏nomoc-
nika;”;

7) w art. 178 w ust. 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wyborców, którzy g∏osowali przez pe∏nomoc-
nika;”;

8) dodaje si´ art. 202l i art. 202m w brzmieniu:

„Art. 202l. Kto pobiera od udzielajàcego pe∏no-
mocnictwa do g∏osowania op∏at´ za
g∏osowanie w jego imieniu 

— podlega karze grzywny.

Art. 202m. Kto udziela pe∏nomocnictwa do g∏o-
sowania w zamian za jakàkolwiek ko-
rzyÊç majàtkowà lub osobistà 

— podlega karze aresztu albo
grzywny.”;

9) w art. 203 wyrazy „i art. 202f” zast´puje si´ wyra-
zami „ , art. 202f, art. 202l i art. 202m”.

Art. 3. 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.5)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 19 w ust. 1 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wyborców, którzy g∏osowali przez pe∏nomoc-
nika,”;

———————
5) 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
oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.
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2) w art. 20 w ust. 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wyborców, którzy g∏osowali przez pe∏nomoc-
nika,”;

3) dodaje si´ art. 27ra i art. 27rb w brzmieniu:

„Art. 27ra. Kto pobiera od udzielajàcego pe∏no-
mocnictwa do g∏osowania op∏at´ za
g∏osowanie w jego imieniu 

— podlega karze grzywny.

Art. 27rb. Kto udziela pe∏nomocnictwa do g∏oso-
wania w zamian za jakàkolwiek korzyÊç
majàtkowà lub osobistà 

— podlega karze aresztu albo
grzywny.”;

4) w art. 27s wyrazy „i art. 27l” zast´puje si´ wyraza-
mi „ , art. 27l, art. 27ra i art. 27rb”.

Art. 4. 1. Przepisy ustaw zmienianych w art. 2
i art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosu-
je si´ od kadencji organów jednostek samorzàdu tery-
torialnego nast´pujàcej po kadencji, w trakcie której
niniejsza 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. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski




