
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 16 marca 2023 r. 

Poz. 497 

 

USTAWA 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 5: 

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) numerze ewidencyjnym PESEL – należy przez to rozumieć numer PESEL nadawany w trybie ustawy z dnia 

24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191);”, 

b) uchyla się pkt 13, 

c) dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

„14) adresie zamieszkania – należy przez to rozumieć adres, pod którym dana osoba faktycznie stale zamieszkuje 

i pod tym adresem ujęta jest w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania zgodnie 

z adresem zameldowania na pobyt stały albo adresem stałego zamieszkania.”; 

2) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. § 1. W przypadku niedokonania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach albo 

niedokonania zgłoszenia listy kandydatów lub kandydata w wyborach pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego 

dokonuje protokolarnego zniszczenia kart wykazu podpisów obywateli popierających utworzenie komitetu wybor-

czego albo zgłoszenie listy kandydatów lub kandydata. 

§ 2. Zniszczenie kart, o których mowa w § 1, powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni po upływie terminu 

na dokonanie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego albo zgłoszenia listy kandydatów lub kandydata. 

§ 3. Z czynności, o której mowa w § 1, sporządzany jest protokół potwierdzający zniszczenie, który pełnomoc-

nik wyborczy niezwłocznie przekazuje organowi wyborczemu właściwemu do przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu 

komitetu wyborczego albo komisji właściwej do przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów lub kandydata.”; 

3) w art. 10 w § 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) rady gminy – obywatel polski, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjedno-

czonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz 

stale zamieszkuje na obszarze tej gminy,”; 

 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Kra-

jowym Rejestrze Karnym, ustawę z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o referendum 

ogólnokrajowym, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 

z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawę z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności. 
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4) w art. 11 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, pozbawiony prawa wybieralności odpowiednio 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem, albo w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej.”; 

5) w art. 12: 

a) w § 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Stały obwód głosowania obejmuje od 200 do 4000 mieszkańców.”, 

b) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. W wyborach do rady gminy lub w wyborach wójta odrębny obwód głosowania w jednostce, o której 

mowa w § 4, położonej na obszarze gminy, w której są przeprowadzane wybory, tworzy się, jeżeli w dniu wybo-

rów będzie w niej przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałych 

obwodach głosowania na obszarze gminy, na terenie której położona jest dana jednostka.”, 

c) po § 5 dodaje się § 5a i 5b w brzmieniu: 

„§ 5a. W wyborach do rady powiatu odrębny obwód głosowania w jednostce, o której mowa w § 4, położo-

nej na obszarze powiatu, w którym są przeprowadzane wybory, tworzy się, jeżeli w dniu wyborów będzie w niej 

przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałych obwodach głosowania 

gmin położonych na terenie tego powiatu. 

§ 5b. W wyborach do sejmiku województwa odrębny obwód głosowania w jednostce, o której mowa w § 4, 

położonej na obszarze województwa, w którym są przeprowadzane wybory, tworzy się, jeżeli w dniu wyborów 

będzie w niej przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałych obwo-

dach głosowania gmin położonych na terenie tego województwa.”, 

d) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania następuje najpóźniej w 34 dniu przed dniem wyborów.”, 

e) w § 11 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Granice obwodów głosowania ustala się z uwzględnieniem krajowego rejestru urzędowego podziału terytorial-

nego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 459 i 830).”, 

f) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. Na postanowienia komisarza wyborczego, o których mowa w § 2, 4 i 9, wyborcom w liczbie co naj-

mniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty 

podania ich do publicznej wiadomości. Skargę wnosi się za pośrednictwem komisarza wyborczego. Komisarz 

wyborczy w terminie 2 dni przekazuje skargę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wraz z kompletnymi i uporząd-

kowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę oraz informacją o posiadaniu praw wyborczych przez wnoszących 

skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę na posiedzeniu 

niejawnym w składzie trzech sędziów nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jej wpływu i wydaje orzeczenie, doręczając 

je niezwłocznie wnoszącym skargę oraz komisarzowi wyborczemu. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Administra-

cyjnego nie przysługuje środek prawny. Przepis art. 420 § 3 stosuje się.”, 

g) uchyla się § 14, 

h) dodaje się § 15 w brzmieniu: 

„§ 15. Postanowienie komisarza wyborczego o utworzeniu obwodów głosowania jest podstawą dla właści-

wego dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego do wprowadzenia danych o obwodach głosowania, 

o których mowa w § 11, do Centralnego Rejestru Wyborców.”; 

6) w art. 13: 

a) po § 1a dodaje się § 1aa w brzmieniu: 

„§ 1aa. Komisarz wyborczy może dokonać podziału stałego obwodu głosowania z urzędu, na wniosek co naj-

mniej 5% wyborców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w tym obwodzie głosowania lub na wniosek 

wójta, jeżeli na obszarze stałego obwodu głosowania utworzonego w wyniku podziału jest możliwość zorganizo-

wania lokalu obwodowej komisji wyborczej. Przepis art. 12 § 3 stosuje się.”, 
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b) § 1b otrzymuje brzmienie: 

„§ 1b. O wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 1 i § 1aa, wójt informuje niezwłocznie komisarza 

wyborczego.”, 

c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Do zmian w podziale na stałe obwody głosowania przepisy art. 12 § 11–15 stosuje się odpowiednio.”; 

7) w art. 13a § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Do zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych przepisy art. 12 § 11–13 i 15 stosuje się odpowiednio, 

przy czym w przypadku, o którym mowa w § 2a, nie stosuje się przepisu art. 12 § 13.”; 

8) art. 13b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13b. Jeżeli w lokalu, w którym w ostatnich wyborach do Sejmu i do Senatu, wyborach Prezydenta Rzeczy-

pospolitej, wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej albo wyborach do organów jednostek 

samorządu terytorialnego przeprowadzanych w związku z zakończeniem kadencji rad przeprowadzano głosowanie, 

w dniu wyborów nie przeprowadza się głosowania lub ma w nim siedzibę obwodowa komisja wyborcza właściwa dla 

obwodu głosowania o zmienionych granicach, w dniu wyborów wójt umieszcza w miejscu łatwo dostępnym przy wejściu 

do tego lokalu informację umożliwiającą wyborcom dotarcie do właściwego lokalu wyborczego.”; 

9) w art. 14 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie § 2, są podstawą dla ministra właściwego do spraw zagranicz-

nych do wprowadzenia danych o obwodach głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą do Central-

nego Rejestru Wyborców.”; 

10) w art. 15 dodaje się § 5 w brzmieniu: 

„§ 5. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie § 3, są podstawą dla ministra właściwego do spraw informa-

tyzacji do wprowadzenia danych o obwodach głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach mor-

skich do Centralnego Rejestru Wyborców.”; 

11) skreśla się użyte w art. 16 w § 1 w pkt 3, w art. 26 w § 12, w art. 37c w § 2, w art. 39 w § 1, w § 4 w zdaniu pierwszym 

i w § 7 w zdaniu pierwszym i trzecim, w art. 40 w § 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 42 w § 1, w art. 44 w § 1 i 3, 

w art. 47 w § 1 w zdaniu drugim i trzecim, w § 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 3 w zdaniu pierwszym, w § 4 i 6, 

w art. 49 w § 1–3, w art. 51 w § 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w § 3 w zdaniu pierwszym, w art. 52 w § 1, 2a, 

w § 3 zdaniu pierwszym i w § 6a, w art. 53e w § 9, w art. 53g w § 1a, 4 i 6a, w art. 53h w § 1 i 4–6, w art. 53i w § 1, 

w art. 53j w § 1 w pkt 2, w § 3 w pkt 1 i 2, w art. 58 w § 1 w zdaniu drugim i w § 3, w art. 59 w § 2, 3 i 5, w art. 72 

w § 2, w art. 73, w art. 80 w § 1 i 2, w art. 162 w § 1 w pkt 3, w art. 223, w art. 266, w art. 307, w art. 437 w § 1, w art. 452 

w § 1, w art. 458a, w art. 461 w § 1 w pkt 1, w art. 467a i w art. 484 wyrazy „ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie”; 

12) w art. 16: 

a) w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Jeden egzemplarz obwieszczenia przekazywany jest niezwłocznie komisarzowi wyborczemu.”, 

b) w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Wykonanie tego obowiązku powinno nastąpić najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów.”; 

13) w dziale I tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: 

„Centralny Rejestr Wyborców”; 

14) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. § 1. Centralny Rejestr Wyborców obejmuje: 

1) osoby, którym przysługuje prawo wybierania; 

2) osoby, które ukończyły 17 lat; 

3) osoby niemające prawa wybierania z powodów wskazanych w art. 10 § 2; 

4) informacje o stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych. 
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§ 2. Centralny Rejestr Wyborców potwierdza prawo wybierania. 

§ 3. Centralny Rejestr Wyborców służy do: 

1) sporządzania spisów wyborców; 

2) sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum; 

3) ustalania liczby wyborców; 

4) sprawdzania posiadania prawa wybierania lub prawa udziału w referendum w związku z weryfikacją podpisów 

złożonych właściwemu organowi w związku z zamiarem przeprowadzenia referendum lub zgłoszeniem inicja-

tywy ustawodawczej przez obywateli lub obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców gminy, 

powiatu lub województwa; 

5) ustalania liczby mieszkańców dla potrzeb określonych w art. 12 § 3, art. 182 § 1a, art. 202 § 1, art. 203 § 4, art. 260 

§ 3, art. 261 § 1 i 2, art. 373 § 2, art. 375 § 1, art. 378 § 3, art. 419 § 2, art. 463 § 1, art. 476 § 4 i art. 478 § 4; 

6) realizacji innych zadań wynikających z przepisów kodeksu, ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokal-

nym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 851) i ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2120). 

§ 4. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi w systemie teleinformatycznym Centralny Rejestr 

Wyborców, a także zapewnia jego utrzymanie i rozwój w celu realizacji zadań określonych w kodeksie, w tym: 

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Centralnego Rejestru Wyborców; 

2) zapewnia integralność danych w Centralnym Rejestrze Wyborców; 

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym Centralny Rejestr Wyborców jest prowadzony, 

dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze; 

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym Centralny Rejestr Wyborców jest prowa-

dzony; 

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych; 

6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych; 

7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców; 

8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców. 

§ 5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej 

dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców organom, o których mowa w § 8 pkt 1–4. 

§ 6. Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej 

konsulom dostęp do Centralnego Rejestru Wyborczego. 

§ 7. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)). 

§ 8. W celu realizacji zadań określonych w kodeksie dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców posiadają: 

1) wójtowie; 

2) Państwowa Komisja Wyborcza i komisarze wyborczy, za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego; 

3) minister właściwy do spraw informatyzacji; 

4) minister właściwy do spraw zagranicznych; 

5) konsulowie. 

§ 9. Sprawdzenia posiadania prawa wybierania przez mieszkańców powiatu lub województwa, w przypadku zadań 

wykonywanych przez powiatową lub wojewódzką komisję wyborczą oraz przez organy powiatu lub województwa, 

dokonuje się za pośrednictwem wójta. 

§ 10. Aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców przez gminę jest zadaniem zleconym 

gminie. 

§ 11. Zapisy w dziennikach systemów (logach) Centralnego Rejestru Wyborców przechowywane są przez 5 lat 

od dnia ich utworzenia.”; 

 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, 

str. 35. 
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15) po art. 18 dodaje się art. 18a–18e w brzmieniu: 

„Art. 18a. § 1. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A gromadzi się dane obywateli polskich, o których 

mowa w art. 18 § 1 pkt 1–3, w zakresie obejmującym: 

1) imię (imiona); 

2) nazwisko; 

3) numer ewidencyjny PESEL; 

4) datę urodzenia; 

5) adres zameldowania na pobyt stały; 

6) adres stałego zamieszkania zarejestrowany w związku ze złożeniem wniosku w trybie określonym w art. 19; 

7) adres przebywania zarejestrowany w związku ze złożeniem wniosku w trybie określonym w art. 28, art. 28a, 

art. 30, art. 34, art. 35 lub w związku z ujęciem danego wyborcy w wykazie sporządzanym na podstawie art. 29; 

8) informację o pozbawieniu prawa wybierania z powodów wskazanych w art. 10 § 2, okres pozbawienia prawa 

wybierania, oznaczenie sądu lub Trybunału Stanu, sygnaturę akt, datę wydania oraz datę uprawomocnienia się 

orzeczenia, na podstawie którego nastąpiło pozbawienie prawa wybierania; 

9) informację o okręgu wyborczym właściwym w wyborach do Sejmu i do Senatu, wyborach do Parlamentu Euro-

pejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorial-

nego; 

10) informację o obwodzie głosowania właściwym ze względu na adres, o którym mowa w pkt 5 albo 6; 

11) informację o obwodzie głosowania, w którym wyborca ma zostać ujęty w spisie wyborców sporządzonym dla 

danych wyborów, jeżeli jest to obwód inny niż wskazany w pkt 10; 

12) informację o zgłoszeniu chęci głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez 

inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. 

§ 2. Dane, o których mowa w § 1 pkt 1–5, są przekazywane do Centralnego Rejestru Wyborców z rejestru PESEL, 

po ukończeniu przez osobę 17 lat. 

§ 3. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części B gromadzi się dane obywateli Unii Europejskiej niebędących 

obywatelami polskimi oraz dane obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, upraw-

nionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym: 

1) imię (imiona); 

2) nazwisko; 

3) numer ewidencyjny PESEL; 

4) datę urodzenia; 

5) obywatelstwo; 

6) numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

7) adres stałego zamieszkania zarejestrowany w związku ze złożeniem wniosku w trybie określonym w art. 19a; 

8) adres przebywania zarejestrowany w związku ze złożeniem wniosku w trybie określonym w art. 28, art. 28a, 

art. 34, art. 35 lub w związku z ujęciem danego wyborcy w wykazie sporządzanym na podstawie art. 29; 

9) informację o pozbawieniu prawa wybierania z powodów wskazanych w art. 10 § 2, okres pozbawienia prawa 

wybierania, oznaczenie sądu, sygnaturę akt, datę wydania oraz datę uprawomocnienia się orzeczenia, na podsta-

wie którego nastąpiło pozbawienie prawa wybierania; 

10) informację o okręgu wyborczym właściwym w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Pol-

skiej i w wyborach do rad gmin; 

11) informację o obwodzie głosowania właściwym zgodnie z adresem stałego zamieszkania wskazanym we wniosku, 

o którym mowa w § 19a; 

12) informację o obwodzie głosowania, w którym wyborca ma zostać ujęty w spisie wyborców sporządzonym dla 

danych wyborów, jeżeli jest to obwód inny niż wskazany w pkt 11; 

13) informację o zgłoszeniu chęci głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez 

inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. 
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§ 4. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części dotyczącej mieszkańców przetwarza się dane obywateli pol-

skich, którzy nie ukończyli 17 lat, oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi i obywateli 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nieujętych w części B rejestru, w zakresie obejmują-

cym adres zameldowania na pobyt stały. 

§ 5. Adres zameldowania, o którym mowa w § 4, jest przekazywany do Centralnego Rejestru Wyborców z rejestru 

PESEL. 

Art. 18b. § 1. Dane, o których mowa w art. 18a § 1 pkt 6 oraz § 3 pkt 1–7, są wprowadzane do Centralnego 

Rejestru Wyborców przez wójta bezpośrednio w systemie teleinformatycznym. 

§ 2. Dane, o których mowa w art. 18a § 1 pkt 7 i § 3 pkt 8, są wprowadzane do Centralnego Rejestru Wyborców 

przez organ sporządzający spis wyborców lub burmistrza dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy w przy-

padku, o którym mowa w art. 34, bezpośrednio w systemie teleinformatycznym. 

§ 3. Dane, o których mowa w art. 18a § 1 pkt 12 i § 3 pkt 13, są wprowadzane do Centralnego Rejestru Wyborców 

przez ministra właściwego do spraw informatyzacji bezpośrednio w systemie teleinformatycznym. 

Art. 18c. § 1. Dane, o których mowa w art. 18a § 1, usuwa się niezwłocznie w przypadku: 

1) śmierci; 

2) utraty obywatelstwa polskiego. 

§ 2. Usunięcie danych w przypadkach, o których mowa w § 1, następuje na podstawie przekazanej przez rejestr 

PESEL informacji o zarejestrowaniu zdarzenia zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności. 

§ 3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 18a § 1 pkt 1–5, w rejestrze PESEL następuje ich auto-

matyczna aktualizacja w Centralnym Rejestrze Wyborców. 

Art. 18d. § 1. Dane, o których mowa w art. 18a § 3, usuwa się niezwłocznie w przypadku: 

1) śmierci; 

2) utraty obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska lub obywa-

telstwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; 

3) złożenia wniosku o skreślenie z Centralnego Rejestru Wyborców. 

§ 2. Usunięcie danych w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 lub 2, następuje na podstawie przekazanej 

przez rejestr PESEL informacji o zarejestrowaniu zdarzenia zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. 

o ewidencji ludności. 

§ 3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 18a § 3 pkt 1–6, w rejestrze PESEL następuje ich auto-

matyczna aktualizacja w Centralnym Rejestrze Wyborców. 

Art. 18e. Do weryfikacji prawidłowości danych osobowych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz 

stwierdzania niezgodności tych danych ze stanem faktycznym stosuje się art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. 

o ewidencji ludności.”; 

16) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. § 1. W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głoso-

wania. 

§ 2. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej 

gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały. 

§ 3. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldo-

wania na pobyt stały w tej gminie są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamiesz-

kania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania. 

§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do wyborcy stale zamieszkałego na obszarze gminy pod innym adresem 

aniżeli adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie. 

§ 5. We wniosku, o którym mowa w § 3, zamieszcza się: nazwisko, imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL 

wnioskodawcy oraz oświadczenie co do adresu stałego zamieszkania. 

§ 6. Wyborca, we wniosku, o którym mowa w § 3, może zamieścić adres poczty elektronicznej lub numer tele-

fonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób 

fizycznych. 
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§ 7. Wniosek, o którym mowa w § 3, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci: 

1) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem; 

2) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem oso-

bistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po 

uwierzytelnieniu wnioskodawcy w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-

tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57). 

§ 8. Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na 

pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zamel-

dowania na pobyt stały. 

§ 9. Przepisy § 1–8 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze 

gminy, z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie 

możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy.”; 

17) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. § 1. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części B wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy są 

ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wnio-

sek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania. 

§ 2. We wniosku, o którym mowa w § 1, zamieszcza się: nazwisko, imię (imiona), obywatelstwo, numer paszportu 

lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy oraz 

oświadczenie co do adresu stałego zamieszkania. 

§ 3. Wyborca, we wniosku, o którym mowa w § 1, może zamieścić adres poczty elektronicznej lub numer tele-

fonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób 

fizycznych. 

§ 4. Jeżeli w chwili złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, wnioskodawca nie ma nadanego numeru ewiden-

cyjnego PESEL, w celu nadania numeru ewidencyjnego PESEL wniosek zawiera dodatkowo dane, o których mowa 

w art. 8 pkt 9 i 24a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, oraz, jeżeli są dostępne, dane, o których 

mowa w art. 8 pkt 3–5, 7, 8, 12 i 13 tej ustawy. 

§ 5. Wniosek, o którym mowa w § 1, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci: 

1) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem; 

2) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, przy użyciu 

usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu 

wnioskodawcy w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 6. Wyborca, którego dane są zamieszczone w Centralnym Rejestrze Wyborców w części B, może na swój 

wniosek złożony do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania zostać skreślony z Centralnego Rejestru 

Wyborców. 

§ 7. We wniosku, o którym mowa w § 6, zamieszcza się: nazwisko, imię (imiona) oraz numer ewidencyjny PESEL 

wnioskodawcy. 

§ 8. Wniosek, o którym mowa w § 6, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci: 

1) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem; 

2) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, przy wykorzy-

staniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-

matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 9. W przypadku rozbieżności danych we wniosku, o którym mowa w § 1, z danymi w rejestrze PESEL wójt 

wyjaśnia rozbieżności w terminie 7 dni. 

§ 10. Przepisy § 1–9 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na 

obszarze gminy, z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym 

będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy.”; 

18) w art. 20 § 1–4 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje wójt w terminie 5 dni od 

dnia wniesienia wniosku, o którym mowa w art. 19 § 3 i art. 19a § 1, lub w terminie 5 dni od dnia wyjaśnienia rozbież-

ności w trybie określonym w art. 19a § 9. 
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§ 2. Wójt przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 1, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek 

o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku. 

§ 3. Decyzja uwzględniająca wniosek skutkuje ujęciem wyborcy w stałym obwodzie głosowania. Decyzję o od-

mowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy. 

§ 4. Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi 

do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta w terminie 3 dni od dnia doręcze-

nia decyzji. Wójt przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Wójt może też niezwłocznie 

zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.”; 

19) art. 21–23 otrzymują brzmienie: 

„Art. 21. § 1. Informacje o pozbawieniu prawa wybierania z powodów wskazanych w art. 10 § 2 wprowadza się 

do Centralnego Rejestru Wyborców na podstawie przekazywanych gminom zawiadomień sądu albo Trybunału Stanu. 

§ 2. Wprowadzenia informacji, o której mowa w § 1, dokonuje wójt właściwy ze względu na siedzibę sądu wyda-

jącego orzeczenie skutkujące pozbawieniem prawa wybierania albo burmistrz dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego 

Warszawy w odniesieniu do orzeczenia Trybunału Stanu. 

§ 3. W przypadku czasowego pozbawienia prawa wybierania wyborcy nie są ujmowani w spisach wyborców do 

czasu wygaśnięcia przyczyny pozbawienia prawa wybierania. 

§ 4. Wprowadzenia informacji do Centralnego Rejestru Wyborców o wygaśnięciu przyczyny pozbawienia prawa 

wybierania dokonuje wójt właściwy ze względu na siedzibę sądu przekazującego tę informację albo burmistrz dzielnicy 

Śródmieście miasta stołecznego Warszawy w odniesieniu do orzeczenia Trybunału Stanu. 

§ 5. Wprowadzenie informacji, o której mowa w § 4, powoduje usunięcie z Centralnego Rejestru Wyborców 

informacji o pozbawieniu prawa wybierania. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozpo-

rządzenia, tryb i terminy przekazywania zawiadomień o pozbawieniu prawa wybierania i okresie pozbawienia prawa 

wybierania danej osoby oraz o wygaśnięciu przyczyny pozbawienia prawa wybierania, oraz ich wzory, tak aby zapewnić 

bieżącą aktualizację informacji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych o osobach pozbawionych prawa wybiera-

nia i posiadających prawo wybierania. 

Art. 22. § 1. Wyborca może wnieść do właściwego miejscowo wójta reklamację na nieprawidłowości w Central-

nym Rejestrze Wyborców, jeżeli nie został on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujęto go w żadnym 

obwodzie głosowania albo został on nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania. 

§ 2. Reklamację wnosi się: 

1) ustnie do protokołu, 

2) na piśmie utrwalonym w postaci: 

a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, 

b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

– do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub zamieszkania. 

§ 3. Wójt jest obowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. 

§ 4. W celu rozpatrzenia reklamacji dane wyborcy wnoszącego reklamację mogą być sprawdzane w rejestrze 

PESEL. 

§ 5. Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy wnoszącemu reklamację. 

§ 6. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z obwodu głosowania wyborca wnoszący 

reklamację może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta do właściwego 

miejscowo sądu rejonowego. Przepisy art. 20 § 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

Art. 23. § 1. Dane o obywatelach Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, korzystających z praw 

wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze zgłoszeniem wniosku, o którym mowa w art. 19a § 1, minister 

właściwy do spraw informatyzacji przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej nie póź-

niej niż na 5 dni przed dniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. Dane przekazywane w trybie § 1 obejmują dane, o których mowa w art. 18a § 3 pkt 1, 2 i 4–6. 
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§ 3. Minister właściwy do spraw informatyzacji przesyła właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej informację o skreśleniu z Centralnego Rejestru Wyborców osoby, o ile przesłał uprzednio do tego organu 

informację, o której mowa w § 1. 

§ 4. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii 

Europejskiej, na ich wniosek, dane dotyczące obywateli polskich chcących korzystać z praw wyborczych na terytorium 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym do korzystania z tych praw. 

§ 5. Informacje, o których mowa w § 1–4, przesyła się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”; 

20) uchyla się art. 24 i art. 25; 

21) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu: 

„Art. 25a. § 1. W celu organizacji wyborów do organów jednostek pomocniczych i jednostek niższego rzędu, o których 

mowa w art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), przed organizacją 

tych wyborów z Centralnego Rejestru Wyborców mogą być przekazywane do systemu teleinformatycznego prowadzo-

nego przez gminę: 

1) dane, o których mowa w art. 18a § 1 i 3, dotyczące osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie 

danej gminy lub posiadają adres stałego zamieszkania w tej gminie; 

2) numery i granice stałych obwodów głosowania ustalone dla tej gminy oraz numery i granice okręgów wybor-

czych ustalone na potrzeby wyborów do rady gminy. 

§ 2. Dane, o których mowa w § 1, są udostępniane w trybie teletransmisji danych, po złożeniu wniosku przez 

wójta do ministra właściwego do spraw informatyzacji. Do wniosku wójt załącza oświadczenie o posiadaniu przez 

gminę zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych właściwych dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności 

uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych nie-

zgodnie z celem ich uzyskania oraz dokumenty, z których wynika data planowanego przeprowadzenia wyborów. 

§ 3. Dane, o których mowa w § 1, po przeprowadzeniu wyborów do organów jednostek pomocniczych i jedno-

stek niższego rzędu gmina usuwa z systemu teleinformatycznego.”; 

22) w art. 26 § 1–11 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Central-

nym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba jest ujęta z urzędu lub na wniosek. 

§ 2. Spis wyborców jest sporządzany i aktualizowany przez gminę jako zadanie zlecone odrębnie na każde 

zarządzone wybory, z zastrzeżeniem art. 34 § 1 i art. 35 § 1. 

§ 3. Spis wyborców służy do przeprowadzania głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. 

§ 4. Wyborca może być ujęty tylko w jednym spisie wyborców. 

§ 5. Spis wyborców składa się z: 

1) części A – w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do rad 

powiatów i sejmików województw; 

2) części A i części B – w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do rad 

gmin oraz w wyborach wójtów. 

§ 6. W spisie wyborców, w części A, zamieszcza się dane obywateli polskich w zakresie: 

1) nazwiska; 

2) imienia (imion); 

3) numeru ewidencyjnego PESEL; 

4) adresu zamieszkania. 

§ 7. W spisie wyborców, w części B, zamieszcza się dane obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 

polskimi, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w wyborach, które zostały zarządzone w Rzeczypospolitej 

Polskiej, w zakresie: 

1) nazwiska; 

2) imienia (imion); 

3) numeru ewidencyjnego PESEL; 

4) obywatelstwa; 

5) adresu zamieszkania. 
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§ 8. W wyborach do rad gmin i w wyborach wójtów przepis § 7 stosuje się odpowiednio również do obywateli 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych 

w Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 9. Spis wyborców sporządza się nie później niż w drugim dniu przed dniem wyborów w dwóch egzemplarzach 

w formie wydruku, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania. Po upływie trzeciego dnia przed dniem wyborów spis 

sporządzany w Centralnym Rejestrze Wyborców sporządza się według stanu na trzeci dzień przed dniem wyborów. 

§ 10. Od 44 dnia przed dniem wyborów w Centralnym Rejestrze Wyborców generuje się w sposób automa-

tyczny, jednak nie częściej niż raz na dobę, spisy wyborców dla każdego obwodu głosowania w formie elektronicznej, 

które są udostępniane gminom przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

§ 11. W przypadku gdy z przyczyn technicznych gmina nie ma możliwości sporządzenia spisu wyborców zgodnie 

z § 9 do przeprowadzania głosowania w wyborach, które zostały zarządzone, wykorzystuje się ostatnio udostępniony 

spis zgodnie z § 10.”; 

23) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28. § 1. Wyborca może zmienić miejsce głosowania w danych wyborach. Wniosek w sprawie zmiany miej-

sca głosowania składa w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz 

w wyborach wójtów. 

§ 3. W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszka-

łych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające. 

§ 4. Wniosek, o którym mowa w § 1, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci: 

1) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu 

głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów; 

2) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem oso-

bistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po 

uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 5. Wniosek, o którym mowa w § 1, zawiera nazwisko, imię (imiona), obywatelstwo, numer ewidencyjny PESEL 

wnioskodawcy i adres przebywania w dniu wyborów. 

§ 6. Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie w obwodzie głosowania 

właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu 

zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania. 

§ 7. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, w których przeprowadza się głosowanie ponowne, w okresie 

między 13 a 3 dniem przed ponownym głosowaniem, wyborca może zmienić miejsce głosowania na swój wniosek 

złożony w sposób określony w § 4. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.”; 

24) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: 

„Art. 28a. § 1. Wyborca niepełnosprawny ujmowany jest, po złożeniu wniosku o zmianę miejsca głosowania, 

w spisie wyborców w wybranym przez wyborcę stałym obwodzie głosowania gminy właściwej dla adresu zameldo-

wania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, w którym lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany jest 

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla adresu zameldo-

wania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania wyborcy nie spełnia tych warunków. Przepisy art. 28 § 1 i 4–7 

stosuje się odpowiednio. 

§ 2. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wniosek, o którym mowa w § 1, 

może dotyczyć wyłącznie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnospraw-

nych położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego za-

mieszkania wyborcy. Jedynie w przypadku gdy w tym okręgu wyborczym nie ma takiego lokalu wyborczego, wniosek 

może dotyczyć lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych poło-

żonego w innym okręgu wyborczym. 

§ 3. W wyborach wójta, w których przeprowadza się ponowne głosowanie, przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio, 

z tym że wniosek o zmianę miejsca głosowania składa się w okresie między 13 a 3 dniem przed ponownym głosowa-

niem.”; 
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25) w art. 29: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Spis wyborców w jednostkach, o których mowa w art. 12 § 4 i 7, sporządza się na podstawie wykazów 

osób, które będą w nich przebywać w dniu wyborów, z zastrzeżeniem § 2. W wykazie zamieszcza się imię (imiona), 

nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL każdej z osób ujętych w wykazie. Adres zamieszkania w spisie wyborców 

zamieszcza się, jeżeli wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodzie głosowania.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Wykazy osób, o których mowa w § 1, osoba kierująca daną jednostką przekazuje do urzędu gminy 

najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.”, 

c) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. W wykazie osób, które będą przebywały w zakładzie karnym, areszcie śledczym oraz oddziale zewnętrz-

nym takiego zakładu i aresztu, nie umieszcza się osób pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzecze-

niem sądu.”; 

26) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu: 

„Art. 29a. Wyborcy ujęci w spisie sporządzonym przez gminę dla obwodu odrębnego, wyborcy, o których mowa 

w art. 30, oraz wyborcy ujęci w spisach sporządzanych na podstawie art. 34 i art. 35 zostają skreśleni ze spisu w stałym 

obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.”; 

27) w art. 30 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową albo odbywający ćwiczenia wojskowe, a także ratownicy 

odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania na wniosek o zmianę miejsca 

głosowania są ujmowani w spisie wyborców gminy, w której odbywają służbę. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.”; 

28) uchyla się art. 31; 

29) art. 32 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 32. § 1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje, na wniosek złożony do 

dowolnie wybranego urzędu gminy, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. 

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własno-

ręcznym podpisem w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów. 

§ 3. Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez wójta wybranej gminy następuje przez wy-

borcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek. 

§ 4. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślany ze spisu wyborców, w którym 

został on ujęty. 

§ 5. Zaświadczenie o prawie do głosowania zawiera dane wyborcy: 

1) imię (imiona); 

2) nazwisko; 

3) numer ewidencyjny PESEL; 

4) adres zamieszkania; 

5) wskazanie, w jakich wyborach wyborca jest uprawniony do głosowania; 

6) obywatelstwo, jeżeli zaświadczenie jest wydawane obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem 

polskim uprawnionym do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

§ 6. Przepisu § 1 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz 

w wyborach wójtów. 

§ 7. W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszka-

łych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające. 

§ 8. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów 

otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania 

w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania. 

§ 9. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, 

a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem 

prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.”; 
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30) po art. 32 dodaje się art. 32a i art. 32b w brzmieniu: 

„Art. 32a. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór spisu wyborców, 

2) sposób i tryb sporządzania spisu wyborców oraz jego aktualizacji, 

3) wzór wykazu wyborców przebywających w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych 

i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także domach studenckich 

i zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania 

– uwzględniając zakres danych wymaganych w spisie wyborców oraz konieczność zapewnienia ochrony danych oso-

bowych. 

Art. 32b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór wniosku o ujęcie w obwodzie głosowania, o którym mowa w art. 19 § 3, 

2) wzór wniosku o ujęcie w obwodzie głosowania, o którym mowa w art. 19a § 1, 

3) wzór wniosku o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, o którym mowa w art. 19a § 6, 

4) wzór wniosku o zmianę miejsca głosowania, o którym mowa w art. 28 § 1, 

5) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób ewidencjonowania tych zaświadczeń 

– uwzględniając zakres danych wymaganych we wnioskach i w zaświadczeniu oraz konieczność zabezpieczenia za-

świadczenia przed sfałszowaniem.”; 

31) uchyla się art. 33; 

32) w art. 34: 

a) § 1–3 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Wyborcy przebywający na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów 

są ujmowani w spisie wyborców sporządzanym i aktualizowanym przez kapitana statku. 

§ 2. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców sporządzanym przez kapitana statku składa się do 5 dnia przed 

dniem wyborów. We wniosku zamieszcza się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL oraz adres 

zamieszkania. 

§ 3. Przepisy art. 32 § 1, 4, 5, 8 i 9 stosuje się odpowiednio do wyborców przebywających na polskich stat-

kach morskich, z tym że zaświadczenie wydaje kapitan statku, który sporządził spis wyborców.”, 

b) po § 3 dodaje się § 3a i 3b w brzmieniu: 

„§ 3a. Kapitan statku powiadamia o ujęciu wyborcy w spisie wyborców burmistrza dzielnicy Śródmieście 

miasta stołecznego Warszawy. Powiadomienie zawiera nazwisko i imię (imiona) oraz numer ewidencyjny PESEL 

wyborcy. 

§ 3b. Burmistrz dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy niezwłocznie zamieszcza w Central-

nym Rejestrze Wyborców informację o ujęciu wyborcy w spisie wyborców sporządzonym przez kapitana statku.”, 

c) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wybor-

czej, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór spisu wyborców, o którym mowa w § 1, oraz sposób jego sporządzania i aktualizacji, 

2) wzór powiadomienia, o którym mowa w § 3a, 

3) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i ewidencjonowania tych zaświadczeń 

– mając na względzie konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji danych zawartych w spisie wyborców, 

bezpieczeństwa wprowadzania i przetwarzania tych danych, ich przekazywania i odbioru, zabezpieczenia zaświad-

czenia przed sfałszowaniem oraz zasadę, zgodnie z którą można być ujętym tylko w jednym spisie wyborców.”; 
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33) w art. 35: 

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty lub w przypadku obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdza-

jący tożsamość są ujmowani w spisie wyborców sporządzanym i aktualizowanym przez właściwego terytorialnie 

konsula. 

§ 2. Ujęcie wyborcy w spisie wyborców sporządzanym przez konsula następuje na podstawie wniosku 

wyborcy wniesionego do 5 dnia przed dniem wyborów: 

1) na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem; 

2) przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

3) na adres poczty elektronicznej konsula jako odwzorowanie cyfrowe wniosku opatrzonego własnoręcznym 

podpisem.”, 

b) po § 2 dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu: 

„§ 2a. Wniosek, o którym mowa w § 2, zawiera nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL, numer 

ważnego polskiego paszportu, adres pobytu wyborcy za granicą oraz dane kontaktowe w zakresie adresu poczty 

elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego. W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących oby-

watelami polskimi, zgłoszenie zawiera numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także 

miejsce i datę jego wydania. 

§ 2b. W celu weryfikacji danych wyborcy konsul posiada dostęp do danych zawartych w rejestrze PESEL, 

o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, oraz w rejestrze dokumentów pasz-

portowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 410).”, 

c) § 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„§ 3. Przepisy art. 32 § 1, 4, 5, 8 i 9 stosuje się odpowiednio do wyborców, o których mowa w § 1, z tym że 

zaświadczenie wydaje konsul, który sporządził spis wyborców. 

§ 4. Minister właściwy do spraw zagranicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw infor-

matyzacji, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór spisu wyborców, o którym mowa w § 1, oraz sposób jego sporządzania i aktualizacji, 

2) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania, sposób wydawania, odbioru i ewidencjonowania tych zaświadczeń 

– mając na względzie konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji danych zawartych w spisie wyborców, 

bezpieczeństwa wprowadzania i przetwarzania tych danych, zabezpieczenia zaświadczenia przed sfałszowaniem, 

określenia sposobów bezpiecznego odbioru zaświadczenia oraz zasadę, zgodnie z którą można być wpisanym 

tylko do jednego spisu wyborców.”; 

34) art. 36 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36. § 1. Osobie, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców, umożliwia się wgląd do 

rejestru w zakresie danych, o których mowa w art. 18a § 1 i 3, dotyczących tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej 

udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony 

w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pub-

liczne, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Zakres udostępnianych danych o osobie, o której mowa w § 1, w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów 

do dnia wyborów ulega rozszerzeniu o dane przetwarzane w spisie wyborców, ze wskazaniem obwodu, w którym spis 

został sporządzony. 

§ 3. Osobie, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców, umożliwia się pobranie z Central-

nego Rejestru Wyborców informacji o danych przetwarzanych w tym rejestrze, zawierającej dane określone w § 1 lub 2. 

Pobranie informacji następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informaty-

zacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 4. Informacja pobrana przy użyciu usługi, o której mowa w § 3, jest opatrywana zaawansowaną pieczęcią elek-

troniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej. 
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§ 5. Osobie, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców, na wniosek tej osoby złożony na 

piśmie utrwalonym w postaci: 

1) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, 

2) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem oso-

bistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

– wójt obowiązany jest udostępnić informację zawierającą dane określone w § 1 lub 2, zwaną dalej „informacją o danych”. 

§ 6. W przypadku zarządzonych wyborów wniosek o udostępnienie informacji o danych może być złożony nie 

później niż do 5 dnia przed dniem wyborów. 

§ 7. Informacja o danych jest udostępniana, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowa-

nym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

§ 8. Informacja o danych może mieć postać wydruku z systemu teleinformatycznego. 

§ 9. W okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 5 dnia przed dniem wyborów każdy wyborca może złożyć 

pisemny wniosek utrwalony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem w urzędzie gminy, w której 

spis wyborców został sporządzony, o udzielenie informacji, czy został w spisie ujęty. 

§ 10. Udostępnianie informacji, o której mowa w § 9, następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana 

we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja 

jest potwierdzana przez wójta na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem. 

§ 11. Przepisy § 9 i 10 stosuje się odpowiednio do innych organów, które sporządziły spis wyborców.”; 

35) w dziale I tytuł rozdziału 5a otrzymuje brzmienie: 

„Działania na rzecz zwiększenia frekwencji”; 

36) w art. 37a: 

a) w § 1: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia: 

– – po wyrazach „Wyborca niepełnosprawny” dodaje się wyrazy „oraz wyborca, który najpóźniej w dniu 

głosowania kończy 60 lat,”, 

– – wyrazy „wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma” zastępuje się wyrazami „ujęty w Centralnym 

Rejestrze Wyborców w obwodzie głosowania w danej gminie właściwym dla adresu zameldowania na 

pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania mają”, 

– w pkt 2 skreśla się wyraz „niepełnosprawnego”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal, 

o którym mowa w art. 16 § 1 pkt 3;”, 

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) warunkach bezpłatnego transportu, o którym mowa w art. 37e § 1;”, 

b) w § 2 skreśla się wyraz „niepełnosprawnego”, 

c) w § 3 skreśla się wyraz „niepełnosprawnemu”; 

37) w art. 37b § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza na stronie internetowej portalu, o którym mowa w art. 160 § 2 

pkt 1, informacje o uprawnieniach przysługujących wyborcom, o których mowa w art. 37a § 1, na podstawie kodeksu, 

w tym w formie uwzględniającej różne rodzaje niepełnosprawności w odniesieniu do wyborców niepełnosprawnych.”; 

38) w art. 37c: 

a) w § 1 skreśla się wyraz „niepełnosprawnych”, 

b) w § 2 wyrazy „wyborcy niepełnosprawnego” zastępuje się wyrazami „wyborcy, o którym mowa w art. 37a § 1,”; 

39) uchyla się art. 37d; 
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40) dodaje się art. 37e–37g w brzmieniu: 

„Art. 37e. § 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozu-

mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z: 

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku 

o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1, do lokalu wyborczego właściwego 

dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo 

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 § 1 

– zwanego dalej „transportem do lokalu”; 

3) lokalu wyborczego, o którym mowa w pkt 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego 

dalej „transportem powrotnym”. 

§ 2. Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia wójt gminy, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje 

gminny przewóz pasażerski, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym trans-

porcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 i 2666), poza przewozem, o którym mowa w art. 37f § 1. 

§ 3. Wyborcy, o którym mowa w § 1, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzy-

szyć opiekun. 

§ 4. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca, o którym mowa 

w § 1, zgłasza właściwemu wójtowi do 13 dnia przed dniem wyborów. 

§ 5. W przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów wójta zgłoszenie zamiaru skorzystania 

z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego dotyczy również ponownego głosowania. W przypadku gdy 

zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego ma dotyczyć tylko ponow-

nego głosowania, zamiar można zgłosić do 5 dnia przed dniem ponownego głosowania. 

§ 6. Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 i 5, może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. 

W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towa-

rzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, wskazanie, 

czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz 

numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada. 

§ 7. W zgłoszeniu, o którym mowa w § 4 i 5, wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, 

oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności 

orzeczenia. 

§ 8. Wójt informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, o godzinie trans-

portu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania. 

§ 9. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może 

wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem gło-

sowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub 

w formie elektronicznej. 

Art. 37f. § 1. Wójt gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w rozumieniu art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listo-

pada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) w dniu wyborów organizuje 

bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położo-

nym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy: 

1) nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy 

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, albo 

2) najbliższy przystanek komunikacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym, oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego. 

§ 2. Linia komunikacyjna gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w § 1, ustalana jest w sposób 

uwzględniający wszystkie miasta, osiedla, wsie, osady, kolonie i przysiółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) położone w obrębie 

stałego obwodu głosowania. 

§ 3. Przystanki komunikacyjne gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w § 1, ustalane są w każdym 

mieście, osiedlu, wsi, osadzie, kolonii i przysiółku, w których mieszka co najmniej 5 wyborców ujętych w spisie 

wyborców w danym stałym obwodzie głosowania. 
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§ 4. W ramach gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w § 1, w godzinach głosowania odbywają się 

co najmniej dwa pełne kursy. Kursy te muszą odbyć się w odstępie co najmniej 4 godzin, liczonych od momentu 

zakończenia kursu. 

§ 5. Wójt najpóźniej do 10 dnia przed wyborami podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie informację o organizacji gminnego prze-

wozu pasażerskiego, o którym mowa w § 1, wskazuje linię komunikacyjną tego transportu, ze szczególnym uwzględ-

nieniem przystanków komunikacyjnych, oraz godziny odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych. 

§ 6. Zadanie, o którym mowa w § 1, może być realizowane przez więcej niż jednego wójta w ramach porozumień 

międzygminnych. Przepisy § 1–5 stosuje się odpowiednio. W porozumieniu międzygminnym określa się w szczegól-

ności podział zadań między organami gmin będących stroną porozumienia oraz zasady rozliczania kosztów poniesio-

nych przez każdą z gmin. 

Art. 37g. Zadania określone w art. 37e § 1 oraz art. 37f § 1 są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi 

gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Przepisów art. 123 i art. 124 nie stosuje się.”; 

41) w art. 39 § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Głosowanie w odrębnych obwodach głosowania oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich 

statkach morskich może się rozpocząć później niż o godzinie określonej w § 2, o ile nie będzie to miało wpływu na 

możliwość sprawnego oddania głosu przez wszystkich uprawnionych wyborców.”; 

42) w art. 42: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym muszą być równocześnie 

obecni członkowie obwodowej komisji wyborczej w liczbie stanowiącej co najmniej 1/2 jej pełnego składu, w tym 

przewodniczący komisji lub jego zastępca.”, 

b) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Od podjęcia przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w § 1, do podpisania proto-

kołu, o którym mowa w art. 75 § 1, czynności obwodowej komisji wyborczej na obszarze kraju mogą być rejestro-

wane przez mężów zaufania z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących.”, 

c) po § 6 dodaje się § 6a–6d w brzmieniu: 

„§ 6a. Materiały zawierające zarejestrowany przebieg czynności, o których mowa w § 5, mogą być przeka-

zywane przez męża zaufania do ministra właściwego do spraw informatyzacji przy użyciu: 

1) usługi elektronicznej udostępnionej przez tego ministra, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w sposób okreś-

lony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, który przechowuje je do czasu stwierdzenia ważności wyborów; 

2) usługi elektronicznej udostępnionej w publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ust. 1 ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, po uwie-

rzytelnieniu męża zaufania z wykorzystaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a tej ustawy, wy-

danego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a 

ust. 1 tej ustawy, który przechowuje je do czasu stwierdzenia ważności wyborów. 

§ 6b. W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 6a, minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza 

wizerunki osób widocznych w materiale zawierającym zarejestrowany przebieg czynności, o których mowa w § 5. 

§ 6c. Mąż zaufania przetwarza materiał zawierający zarejestrowany przebieg czynności, o których mowa 

w § 5, wyłącznie w celu, o którym mowa w § 6 lub 6a, i usuwa go niezwłocznie, po przekazaniu zgodnie z § 6a, 

z urządzenia rejestrującego oraz wszelkich, zarówno fizycznych, jak i wirtualnych, nośników pamięci, na których 

został zapisany, a których mąż zaufania pozostaje posiadaczem. 

§ 6d. Materiał zawierający zarejestrowany przebieg czynności, o których mowa w § 5, nieprzekazany zgod-

nie z § 6 lub 6a podlega usunięciu z urządzenia rejestrującego oraz wszelkich, zarówno fizycznych, jak i wirtualnych, 

nośników pamięci, na których został zapisany, nie później niż do końca dnia następującego po dniu, w którym 

obwodowa komisja wyborcza przekazała protokół głosowania w obwodzie komisji wyborczej wyższego stopnia 

zgodnie z art. 77 § 1.”; 

43) w art. 50 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Obserwatorzy, o których mowa w § 1, posiadają uprawnienia mężów zaufania, z wyjątkiem prawa do wno-

szenia uwag do protokołów, prawa do diety oraz prawa do urlopu.”; 
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44) w art. 51: 

a) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) osobę pominiętą w spisie, jeżeli wójt potwierdzi, że pominięcie w spisie jest wynikiem omyłki;”, 

b) uchyla się § 3; 

45) w art. 53b: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu do 13 dnia przed 

dniem wyborów, z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji 

lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania komisarzowi wyborczemu zgłasza do 5 dnia przed 

dniem wyborów.”, 

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych po terminie określonym w § 1, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed 

dniem wyborów.”, 

c) § 2–3 otrzymują brzmienie: 

„§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1 i 1a, może być dokonane: 

1) ustnie; 

2) na piśmie utrwalonym w postaci: 

a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, 

b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo pod-

pisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

3) telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania 

obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. 

§ 2a. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1 i 1a, komisarz wyborczy niezwłocznie przekazuje właściwemu 

urzędnikowi wyborczemu w gminie, w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania zgodnie z adresem za-

meldowania na pobyt stały lub adresem stałego zamieszkania. 

§ 3. W zgłoszeniu, o którym mowa w § 1 i 1a, zamieszcza się lub podaje nazwisko i imię (imiona), numer 

ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz adres, na który ma być 

wysłany pakiet wyborczy.”, 

d) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. W zgłoszeniu, o którym mowa w § 1, wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu 

wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz może zamieścić lub podać 

adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie 

danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.”; 

46) w art. 55 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania, z zastrzeżeniem § 4.”; 

47) w art. 56: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta gminy, 

w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu 

stałego zamieszkania, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. We wniosku zamieszcza się nazwisko i imię 

(imiona), numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone 

pełnomocnictwo do głosowania, oraz oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.”, 

b) po § 2 dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu: 

„§ 2a. Wyborca we wniosku, o którym mowa w § 2, może zamieścić adres poczty elektronicznej lub numer 

telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontakto-

wych osób fizycznych. 
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§ 2b. Wniosek może być złożony: 

1) ustnie; 

2) na piśmie utrwalonym w postaci: 

a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, 

b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo pod-

pisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”, 

c) w § 3 uchyla się pkt 3, 

d) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach wójta akt pełnomocnictwa sporządza się 

na pierwsze oraz ponowne głosowanie odrębnie.”; 

48) w art. 58 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 55 § 4;”; 

49) w art. 69: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania 

w obwodzie odpowiednio do przeprowadzanych wyborów.”, 

b) uchyla się § 3, 

c) po § 3a dodaje się § 3b i 3c w brzmieniu: 

„§ 3b. Niedopuszczalne jest wykonywanie czynności, o których mowa w § 3a, przez grupy członków obwo-

dowych komisji wyborczych lub przez pojedynczych ich członków oddzielnie lub tworzenie z członków obwodowych 

komisji wyborczych grup roboczych, które wykonywałyby oddzielnie czynności po zakończeniu głosowania. 

§ 3c. Szczegółowy tryb wykonywania czynności, o których mowa w § 3a i 3b, określa Państwowa Komisja 

Wyborcza.”; 

50) skreśla się użyte w art. 69 w § 3a, w art. 71 w § 1a, w art. 72 w § 2, w art. 75 w § 1, w § 2a w zdaniu drugim, w § 5 

w zdaniu pierwszym i w § 7 w zdaniu pierwszym, w art. 76 w § 2 i w § 3 w zdaniu drugim, w art. 77 w § 1 w zdaniu 

pierwszym i w § 3 w zdaniu pierwszym, w art. 78 w § 1, w art. 79 w § 1 w zdaniu pierwszym i w § 2 w zdaniu pierwszym, 

w art. 162 w § 1 w pkt 1 w lit. b, w art. 228 w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 229 w zdaniu drugim, 

w art. 270 w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 271 w zdaniu drugim, w art. 313, w art. 349 w § 2, w art. 350 

w zdaniu drugim, w art. 441, w art. 452 w § 2, w art. 468 w § 1 i w art. 488 w § 1 wyrazy „ds. ustalenia wyników głoso-

wania w obwodzie”; 

51) art. 70 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 70. § 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zapie-

czętowuje otwór urny wyborczej. 

§ 2. Obwodowa komisja wyborcza ustala na podstawie spisu wyborców liczbę osób uprawnionych do głosowania 

oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania. 

§ 3. Obwodowa komisja wyborcza ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te 

umieszcza w zapieczętowanych pakietach.”; 

52) w art. 71: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Po wykonaniu przez obwodową komisję wyborczą czynności, o których mowa w art. 70, przewodni-

czący obwodowej komisji wyborczej otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy wyjęte z urny karty do gło-

sowania i ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych oraz, odpowiednio do przeprowadzanych wyborów, 

liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów albo na poszczególne listy kandydatów i każ-

dego kandydata z tych list, a także liczbę głosów nieważnych.”, 

b) po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu: 

„§ 1b. Przed ustaleniem przez obwodową komisję wyborczą ważności karty do głosowania, ważności głosu, 

oddania głosu na daną listę lub na danego kandydata każda z kart do głosowania jest okazywana wszystkim obec-

nym członkom obwodowej komisji wyborczej.”; 
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53) w art. 89 uchyla się § 3; 

54) art. 92 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 92. § 1. Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej zawiera wyrazy „Komitet Wyborczy” oraz nazwę 

partii politycznej albo skrót nazwy tej partii wynikające z wpisu do ewidencji partii politycznych. 

§ 2. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego zawiera wyrazy „Koalicyjny Komitet Wyborczy” oraz nazwę 

koalicji wyborczej albo skrót nazwy tej koalicji wyborczej. Nazwą koalicji wyborczej mogą być również nazwy partii 

politycznych tworzących koalicję wyborczą albo skróty nazw tych partii wynikające z wpisu tych partii do ewidencji 

partii politycznych. 

§ 3. Nazwa komitetu wyborczego organizacji zawiera wyrazy „Komitet Wyborczy” oraz nazwę organizacji albo 

skrót nazwy tej organizacji wynikające z wpisu do rejestru organizacji prowadzonego przez właściwy organ. 

§ 4. Nazwa komitetu wyborczego wyborców zawiera wyrazy „Komitet Wyborczy Wyborców” oraz nazwę 

komitetu wyborczego albo skrót jego nazwy odróżniające się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów 

wyborczych. 

§ 5. Nazwa komitetu wyborczego wyborców utworzonego w celu udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospo-

litej zawiera wyrazy „Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej” oraz imię i nazwisko kandydata. 

§ 6. Nazwa komitetu wyborczego musi odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów 

wyborczych.”; 

55) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu: 

„Art. 92a. § 1. Skrót nazwy komitetu wyborczego partii politycznej zawiera wyrazy „KW” albo „Komitet 

Wyborczy” oraz nazwę albo skrót nazwy tej partii wynikające z wpisu do ewidencji partii politycznych. 

§ 2. Skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego zawiera wyrazy „KKW” albo „Koalicyjny Komitet Wybor-

czy” oraz nazwę koalicji wyborczej albo skrót nazwy tej koalicji wyborczej. Skrótem nazwy koalicji wyborczej mogą 

być również nazwy partii politycznych tworzących koalicję wyborczą lub skróty nazw tych partii wynikające z wpisu 

tych partii do ewidencji partii politycznych. 

§ 3. Skrót nazwy komitetu wyborczego organizacji zawiera wyrazy „KW” albo „Komitet Wyborczy” oraz nazwę 

organizacji albo skrót nazwy tej organizacji wynikające z wpisu do rejestru organizacji prowadzonego przez właściwy 

organ. 

§ 4. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców zawiera wyrazy „KWW” lub „Komitet Wyborczy Wyborców” 

oraz nazwę komitetu wyborczego albo skrót jego nazwy odróżniające się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych 

komitetów wyborczych. 

§ 5. Skrót nazwy komitetu wyborczego musi umożliwiać jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy 

komitetu. 

§ 6. Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. 

§ 7. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu, pod warunkiem że nazwa 

komitetu składa się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. 

§ 8. Skrót nazwy komitetu wyborczego musi odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów 

wyborczych.”; 

56) w art. 97 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, właściwy organ wyborczy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 

wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości infor-

macji o wadach zawiadomienia.”; 

57) w art. 102: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Pełnomocnik wyborczy w terminie 3 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie do rejestracji list kandy-

datów lub kandydata zawiadamia organ wyborczy, który przyjął zawiadomienie o utworzeniu komitetu, o adresie 

strony internetowej, na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w kodeksie.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Obowiązek, o którym mowa w § 1, nie dotyczy komitetów wyborczych, które zgłaszają wyłącznie listę 

lub listy kandydatów na radnych do rady gminy w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, a w przypadku 

wyborów, o których mowa w art. 474 § 2 – kandydata na wójta w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.”; 
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58) w art. 103a po § 2 dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu: 

„§ 2a. Pełnomocnik wyborczy przekazuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji informację o osobach, 

które będą pełniły funkcję męża zaufania, podając ich imię, nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL, o ile mają oni 

realizować czynności, o których mowa w art. 42 § 6a. 

§ 2b. Informacja, o której mowa w § 2a, może być przekazana na formularzu opatrzonym: 

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, wysyłanym przy 

użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytel-

nieniu wnioskodawcy w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-

łalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w okresie od dnia przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu 

komitetu wyborczego przez właściwy organ do dnia wyborów; 

2) zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, wysyłanym przy użyciu 

usługi elektronicznej udostępnionej przez tego ministra w publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e 

ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a tej ustawy, 

wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a 

ust. 1 tej ustawy, w okresie od dnia przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przez właściwy 

organ do dnia wyborów.”; 

59) po art. 103a dodaje się art. 103aa w brzmieniu: 

„Art. 103aa. § 1. Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wyso-

kości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych. 

§ 2. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 

5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania 

zgodnie z art. 75 § 5. 

§ 3. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania 

w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie, którego wzór w drodze uchwały określa Państwowa Komisja 

Wyborcza, mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w § 2. 

§ 4. Zaświadczenie, o którym mowa w § 3, zawiera: 

1) imię i nazwisko męża zaufania; 

2) oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, której przewodniczący wydaje zaświadczenie; 

3) stwierdzenie, iż mąż zaufania spełnił warunki niezbędne do wypłaty diety. 

§ 5. Zaświadczenie, o którym mowa w § 3, opatrzone pieczęcią komisji wyborczej podpisuje przewodniczący 

danej komisji. 

§ 6. Zaświadczenie, o którym mowa w § 3, jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

mąż zaufania, a drugi stanowi dokument z wyborów w rozumieniu art. 8. 

§ 7. Należności, o których mowa w § 1, wypłaca mężom zaufania wójt po złożeniu przez nich we właściwym 

urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w § 3, albo jego uwierzytelnioną 

kopią w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 

§ 8. We wniosku, o którym mowa w § 7, zamieszcza się: 

1) imię i nazwisko wnioskodawcy; 

2) adres zameldowania oraz adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zameldowania; 

3) numer konta bankowego, na które przelana ma być dieta, albo wskazanie, że wnioskuje się o wypłatę diety w gotówce; 

4) numer ewidencyjny PESEL; 

5) oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, przy której wnioskodawca wykonywał obowiązki męża zaufania; 

6) oznaczenie właściwego urzędu skarbowego.”; 

60) po art. 103b dodaje się art. 103ba w brzmieniu: 

„Art. 103ba. § 1. Mężowi zaufania w związku z wykonywaniem zadań przysługuje zwolnienie od pracy na dzień 

głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z za-

chowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy. 
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§ 2. Mężowie zaufania w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 1, są obowią-

zani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, praco-

dawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po 

upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy 

wykonywaniem zadań męża zaufania. 

§ 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, zawiera: 

1) imię i nazwisko męża zaufania; 

2) wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy; 

3) przyczynę i czas nieobecności w pracy. 

§ 4. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, opatrzone pieczęcią komisji wyborczej podpisuje przewodniczący 

danej komisji. 

§ 5. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

mąż zaufania, a drugi stanowi dokument z wyborów w rozumieniu art. 8. 

§ 6. Państwowa Komisja Wyborcza, w drodze uchwały, określi wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 2, mając 

na uwadze dane wymagane przez ustawę.”; 

61) w art. 103c § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Do obserwatorów społecznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu o mężach zaufania, z wyjątkiem 

art. 103aa, art. 103b § 1 pkt 3 i 4 oraz art. 103ba.”; 

62) w art. 127 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kandydat w wyborach;”; 

63) w art. 134 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Suma wpłat od obywatela polskiego na rzecz danego komitetu wyborczego nie może przekraczać 15-krot-

ności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu 

poprzedzającym dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.”; 

64) w art. 135 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach wójta ograniczenie, o którym mowa w § 1, 

obejmuje łącznie wydatki poniesione przed pierwszym głosowaniem i przed ponownym głosowaniem.”; 

65) w art. 138 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku uzyskania nadwyżki pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami 

koalicyjny komitet wyborczy przekazuje ją na fundusze wyborcze partii wchodzących w skład koalicji wyborczej 

w proporcji odpowiadającej proporcji wpłat środków finansowych dokonanych przez poszczególne partie, które za-

wiązały koalicję wyborczą, na rzecz komitetu wyborczego tworzonego przez tę koalicję.”; 

66) w art. 140: 

a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogło-

szenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości za-

mieszkania takiej osoby.”, 

b) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Obowiązek, o którym mowa w § 1, nie dotyczy komitetów wyborczych, które zgłaszają wyłącznie listę 

lub listy kandydatów na radnych do rady gminy w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, a w przypadku 

wyborów, o których mowa w art. 474 § 2 – kandydata na wójta w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.”; 

67) w art. 141 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Od dnia przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia, o którym mowa odpowiednio w art. 86 

§ 2 albo art. 87 § 5, do dnia wyborów partia polityczna, która samodzielnie utworzyła komitet wyborczy lub wchodzi 

w skład koalicji wyborczej, nie może prowadzić i finansować działalności na rzecz upowszechniania celów programo-

wych partii politycznej.”; 
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68) w art. 142: 

a) § 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„§ 2. Jeżeli sprawozdanie finansowe przedkładane jest Państwowej Komisji Wyborczej, do sprawozdania 

dołącza się sprawozdanie biegłego rewidenta. 

§ 3. Sprawozdania biegłego rewidenta nie sporządza się, jeżeli pełnomocnik finansowy, w terminie 30 dni 

od dnia wyborów, zawiadomi właściwy organ wyborczy, że komitet wyborczy nie miał przychodów, nie poniósł 

wydatków ani nie ma zobowiązań finansowych.”, 

b) § 5–7 otrzymują brzmienie: 

„§ 5. Komisarz wyborczy, badając sprawozdanie finansowe, może zlecać sporządzenie przez biegłego rewi-

denta ekspertyz lub sprawozdania biegłego rewidenta. 

§ 6. Koszty sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, o którym mowa w § 2 i 5, pokrywane są z budżetu 

państwa w części Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. 

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, 

określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania finansowego, wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy 

załączyć do sprawozdania finansowego, sposób przekazania, w tym również w formie elektronicznej, organom 

wyborczym tego sprawozdania oraz dokumentów do niego załączonych, w szczególności: 

1) zakres danych zawartych w sprawozdaniu, 

2) sposób prezentacji danych zawartych w sprawozdaniu, 

3) sposób sporządzania sprawozdania, w tym wykazów, o których mowa w tym sprawozdaniu 

– mając na względzie ich przejrzystość i czytelność.”; 

69) w art. 143 w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości, w Biuletynie Informacji Publicznej, informację o miejscu, 

czasie i sposobie ich udostępniania do wglądu.”; 

70) w art. 150 § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Wysokość dotacji podmiotowej przysługującej partii politycznej wchodzącej w skład koalicji wyborczej 

ustala się, dzieląc kwotę obliczoną zgodnie z § 2 między partie wchodzące w skład koalicji w proporcjach odpowiada-

jących proporcji wpłat środków finansowych dokonanych przez poszczególne partie, które zawiązały koalicję wybor-

czą, na rzecz komitetu wyborczego tworzonego przez tę koalicję.”; 

71) w art. 151 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Wysokość dotacji podmiotowej przysługującej partii politycznej wchodzącej w skład koalicji wyborczej 

ustala się, dzieląc kwotę obliczoną zgodnie z § 2 między partie wchodzące w skład koalicji w proporcjach odpowiada-

jących proporcji wpłat środków finansowych dokonanych przez poszczególne partie, które zawiązały koalicję wybor-

czą, na rzecz komitetu wyborczego tworzonego przez tę koalicję.”; 

72) w art. 154: 

a) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przy-

sługuje: 

1) zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym 

zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz upraw-

nień ze stosunku pracy, 

2) do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz upraw-

nień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.”, 

b) po § 4 dodaje się § 4a–4d w brzmieniu: 

„§ 4a. Członkowie obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w razie zamiaru skorzystania ze zwol-

nienia od pracy, o którym mowa w § 4, są obowiązani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem 

nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobec-

ności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć 

pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji. 
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§ 4b. Zaświadczenie, o którym mowa w § 4a, zawiera: 

1) imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji; 

2) wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy; 

3) przyczynę i czas nieobecności w pracy. 

§ 4c. Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej podpisuje prze-

wodniczący danej komisji, a dla przewodniczącego komisji – jego zastępca. 

§ 4d. Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zainteresowany 

członek komisji, a drugi pozostaje w dokumentacji komisji.”, 

c) w § 7 uchyla się pkt 3; 

73) w art. 160 w § 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) sprawowanie nadzoru nad aktualizowaniem danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców 

oraz sporządzaniem spisów wyborców;”, 

b) pkt 9a otrzymuje brzmienie: 

„9a) skierowanie, w okresie 13 dni przed dniem wyborów, przystępnej informacji o sposobie głosowania i warun-

kach ważności głosu do możliwie największej liczby wyborców z wykorzystaniem strony internetowej Komisji 

i za pośrednictwem środków masowego przekazu;”; 

74) w art. 162: 

a) § 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„§ 2. System teleinformatyczny służący elektronicznej obsłudze czynności, o których mowa w § 1, tworzy 

się zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez Państwową Komisję Wyborczą i pod jej nadzorem. 

§ 3. Do obsługi czynności, o których mowa w § 1, można stosować jedynie system teleinformatyczny, do 

którego prawa majątkowe przysługują wyłącznie Skarbowi Państwa, oraz urządzenia techniczne, do których prawa 

majątkowe przysługują wyłącznie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom im 

podległym. Muszą one być usytuowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i być w wyłącznej dyspozycji 

Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego. Utrzymanie i rozwój systemu nie mogą być 

powierzane podmiotom zewnętrznym w stosunku do Krajowego Biura Wyborczego.”, 

b) dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Dane dotyczące numerów i granic obwodów głosowania, numerów i granic okręgów wyborczych oraz 

dane co do liczby mieszkańców i liczby wyborców udostępniane są do systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w § 2, z Centralnego Rejestru Wyborców.”; 

75) w art. 165: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując czynności wynikające ze sprawowanego nadzoru nad aktuali-

zowaniem danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców: 

1) nadzoruje prawidłowość aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców oraz sporządzania spisów wybor-

ców przez gminy; 

2) występuje z urzędu do właściwych organów o wykreślenie wyborców z obwodu głosowania lub spisu wybor-

ców osób, które zostały ujęte w obwodzie lub w spisie z naruszeniem przepisów prawa; 

3) podaje do publicznej wiadomości, nie rzadziej niż raz na kwartał, informację o liczbie wyborców ujętych 

w Centralnym Rejestrze Wyborców w podziale na gminy; 

4) podaje do publicznej wiadomości, w podziale na gminy, informację o liczbie wyborców ujętych w spisach 

wyborców według stanu na dzień ich sporządzenia dla danych wyborów; 

5) podaje do publicznej wiadomości, nie rzadziej niż raz na kwartał, informację o liczbie mieszkańców w podziale 

na gminy; 

6) współpracuje z organami prowadzącymi sprawy ewidencji ludności oraz wojewodami; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów właściwych ustaw.”, 

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Organy prowadzące sprawy ewidencji ludności i wojewodowie przekazują Państwowej Komisji 

Wyborczej informacje i udostępniają dokumenty niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w § 1.”, 
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c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wy-

borczej, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki współpracy organów prowadzących sprawy ewidencji 

ludności i wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpie-

czeństwa przetwarzania danych osobowych.”; 

76) w art. 166 w § 7 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) ukończenia 70 lat;”; 

77) w art. 170 § 1–4 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. W skład okręgowej komisji wyborczej wchodzi od 4 do 10 członków powołanych spośród osób mających 

wykształcenie wyższe prawnicze oraz dających rękojmię należytego pełnienia tej funkcji, a także z urzędu, jako jej 

przewodniczący, komisarz wyborczy. W skład komisji nie może być powołana osoba, która ukończyła 70 lat. 

§ 2. Okręgową komisję wyborczą powołuje Państwowa Komisja Wyborcza, na wniosek komisarza wyborczego 

właściwego dla miejscowości będącej siedzibą komisji, najpóźniej w 48 dniu przed dniem wyborów. 

§ 3. Członek okręgowej komisji wyborczej nie może: 

1) należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją; 

2) być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

§ 4. W razie braku możliwości pełnienia funkcji przewodniczącego komisji przez komisarza wyborczego komisja 

wybiera przewodniczącego ze swojego grona.”; 

78) w art. 171: 

a) w § 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) naruszenia zakazów, o których mowa w art. 170 § 3;”, 

b) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na uzasadniony wniosek komisarza wyborczego w odniesieniu do zgłoszonego przez niego członka komi-

sji.”; 

79) w art. 174 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W skład rejonowej komisji wyborczej wchodzi 4 członków powołanych spośród osób mających wykształcenie 

wyższe prawnicze oraz dających rękojmię należytego pełnienia tej funkcji, a także z urzędu, jako jej przewodniczący, 

komisarz wyborczy. W skład komisji nie może być powołana osoba, która ukończyła 70 lat.”; 

80) w art. 178: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W skład terytorialnej komisji wyborczej wchodzi: 

1) 9 osób w jednostkach samorządu terytorialnego liczących do 20 000 mieszkańców, 

2) 11 osób w jednostkach samorządu terytorialnego liczących do 100 000 mieszkańców, 

3) 13 osób w jednostkach samorządu terytorialnego liczących do 500 000 mieszkańców, 

4) 15 osób w jednostkach samorządu terytorialnego liczących powyżej 500 000 mieszkańców 

– z zastrzeżeniem § 6.”, 

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Terytorialną komisję wyborczą powołuje się: 

1) w liczbie nieprzekraczającej 2/3 ustawowego składu komisji – po jednej osobie zgłoszonej przez każdego 

z pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź 

koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach: wybrano radnych do sejmiku 

województwa, z tym że kandydatów można zgłaszać tylko na obszarze województwa, na terenie którego 

komitet wyborczy wprowadził w ostatnich wyborach radnych do sejmiku województwa, albo wybrano 

posłów do Sejmu; jeżeli liczba takich komitetów wyborczych jest mniejsza niż 2/3 ustawowego składu komisji, 

prawo wskazania dodatkowej osoby mają pełnomocnicy komitetów wyborczych, o których mowa w pkt 2, 

2) po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących pozostałe komi-

tety wyborcze 

– z zastrzeżeniem § 3.”, 
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c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Gdyby liczba członków komisji powołanych na podstawie § 2a: 

1) okazała się mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji – pozostałych kandydatów do składu komisji 

wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników 

wyborczych; każdy z nich może zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do ustawowego składu liczbo-

wego komisji; 

2) miała być większa niż ustawowy skład liczbowy komisji – kandydatów do składu komisji, w liczbie stano-

wiącej różnicę między ustawowym składem liczbowym komisji a liczbą członków powoływanych na pod-

stawie § 2a pkt 1, wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników 

wyborczych, o których mowa w § 2a pkt 2; każdy z nich może zgłosić do losowania tylko jedną osobę.”, 

d) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Osoba będąca kandydatem na członka terytorialnej komisji wyborczej musi posiadać bierne prawo 

wyborcze do Sejmu najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia.”; 

81) uchyla się art. 181a; 

82) w art. 182: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wybo-

rów, komisarz wyborczy, z zastrzeżeniem przepisów art. 183.”, 

b) po § 1a dodaje się § 1b i 1c w brzmieniu: 

„§ 1b. Komisarz wyborczy, jeżeli wymaga tego zachowanie sprawności przebiegu głosowania, może uzu-

pełnić skład liczbowy obwodowych komisji wyborczych w gminie, w której można spodziewać się zwiększonej 

liczby wyborców w porównaniu do liczby wyborców ujętych w rejestrze wyborców, z tym że liczba członków 

komisji nie może przekroczyć dopuszczalnego składu komisji, o którym mowa w § 1a pkt 4. 

§ 1c. Państwowa Komisja Wyborcza sporządza wykaz gmin, o których mowa w § 1b, na podstawie wniosków 

komisarzy wyborczych, najpóźniej do 30 dnia przed dniem wyborów.”, 

c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. W skład obwodowych komisji wyborczych w odrębnych obwodach głosowania powołuje się: 

1) 5 osób w obwodach głosowania do 100 osób, 

2) 7 osób w obwodach głosowania od 101 do 300 osób, 

3) 9 osób w obwodach głosowania od 301 do 500 osób, 

4) 11 osób w obwodach głosowania powyżej 500 osób 

– spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.”, 

d) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Liczbę osób powoływanych w skład obwodowych komisji wyborczych w odrębnych obwodach gło-

sowania ustala się na podstawie liczby osób przebywających w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, 

zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach 

studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania, w dniu utworzenia 

w nich odrębnych obwodów głosowania.”; 

83) w art. 183 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych za granicą powołują konsulowie spośród 

wyborców mieszkających lub przebywających na obszarze właściwości terytorialnej konsula. Przepisy art. 182 § 5–10 

stosuje się odpowiednio.”; 

84) art. 185 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 185. Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: 

1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie; 

2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania; 

3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości; 

4) przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.”; 
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85) w art. 195 w § 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) w art. 170 § 3, art. 204 § 2, 4 i 6 – do 34 dnia przed dniem wyborów,”; 

86) w art. 199: 

a) w § 1: 

– w pkt 1 wyrazy „rejestrze wyborców” zastępuje się wyrazami „Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodzie 

głosowania”, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) limit wydatków dla danego komitetu oblicza się według wzoru: 

L = (w × k × m)/460, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

L – limit wydatków, 

w – łączną liczbę wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach głoso-

wania, 

k – kwotę przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w Centralnym Rejestrze Wyborców 

w obwodzie głosowania, o której mowa w pkt 1, 

m – łączną liczbę posłów wybieranych we wszystkich okręgach wyborczych, w których komitet zare-

jestrował listy kandydatów.”, 

b) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów do Sejmu, ogłasza 

w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i zamieszcza w Biule-

tynie Informacji Publicznej łączną liczbę wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwo-

dach głosowania według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu 

wyborów do Sejmu.”; 

87) w art. 202 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Informację o numerach i granicach okręgów wyborczych wprowadza do Centralnego Rejestru Wyborców 

dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby okręgowej komisji wyborczej.”; 

88) w art. 203 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Ustalenie liczby mieszkańców, o której mowa w § 1, następuje na podstawie danych według stanu na koniec 

trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok, w którym upływa kadencja Sejmu.”; 

89) w art. 204: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Komitet wyborczy partii politycznej obowiązany jest zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą 

o utworzeniu komitetu w okresie od dnia ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów do 48 dnia przed 

dniem wyborów.”, 

b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Koalicyjny komitet wyborczy może być utworzony w okresie od dnia ogłoszenia postanowienia o za-

rządzeniu wyborów do 48 dnia przed dniem wyborów. Pełnomocnik wyborczy zawiadamia Państwową Komisję 

Wyborczą do 48 dnia przed dniem wyborów o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego.”, 

c) w § 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Zawiadomienie może być dokonane do 48 dnia przed dniem wyborów.”, 

d) w § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wykaz co najmniej 1000 obywateli, o których mowa w § 6, zawierający czytelnie wpisane ich imiona, nazwiska, 

adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz daty udzielenia poparcia, a także własnoręcznie 

złożone podpisy obywateli;”; 

90) w art. 205 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów w postępowaniu nieprocesowym i wydaje orzeczenie w sprawie 

skargi w terminie 2 dni.”; 
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91) w art. 209 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Wyborca udzielający poparcia liście kandydatów składa podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska 

i imienia, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL oraz daty udzielenia poparcia.”; 

92) w art. 211 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Listę kandydatów zgłasza się do okręgowej komisji wyborczej najpóźniej do godziny 1600 w 39 dniu przed 

dniem wyborów.”; 

93) w art. 217 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w wykazie podpisów bądź wiary-

godności podpisów okręgowa komisja wyborcza dokonuje w terminie 3 dni sprawdzenia danych w oparciu o dane zawarte 

w Centralnym Rejestrze Wyborców lub sprawdzenia wiarygodności podpisów w oparciu o dostępne urzędowo dokumenty, 

a w miarę potrzeby występuje o wyjaśnienia wyborców. O wszczęciu postępowania wyjaśniającego zawiadamia się 

niezwłocznie osobę zgłaszającą listę.”; 

94) w art. 247: 

a) w § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej;”, 

b) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Wygaśnięcie mandatu posła wskutek objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej następuje z chwilą 

złożenia wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi, o której mowa w art. 130 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej.”; 

95) w art. 259 w § 1: 

a) w pkt 1 wyrazy „rejestrze wyborców” zastępuje się wyrazami „Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodzie głoso-

wania”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) limit wydatków dla danego komitetu oblicza się według wzoru: 

L = (w × k × s)/100, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

L – limit wydatków, 

w – łączną liczbę wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach głosowania, 

k – kwotę przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w Centralnym Rejestrze Wyborców w ob-

wodzie głosowania, o której mowa w pkt 1, 

s – liczbę okręgów wyborczych, w których komitet zarejestrował kandydatów na senatorów.”; 

96) w art. 261 po § 4a dodaje się § 4b w brzmieniu: 

„§ 4b. Informację o numerach i granicach okręgów wyborczych wprowadza do Centralnego Rejestru Wyborców 

dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby okręgowej komisji wyborczej.”; 

97) w art. 265 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Wyborca udzielający poparcia zgłoszeniu kandydata na senatora składa podpis obok czytelnie wpisanego 

swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania, numeru ewidencyjnego PESEL oraz daty udzielenia poparcia.”; 

98) w art. 265a zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów; w takim przypadku przepisu art. 265 § 1 

nie stosuje się.”; 

99) w art. 279: 

a) w § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej;”, 

b) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Wygaśnięcie mandatu senatora wskutek objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej następuje z chwilą 

złożenia wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi, o której mowa w art. 130 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej.”; 
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100) w art. 283: 

a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Prezydent Rzeczypospolitej zarządza wybory uzupełniające do Senatu również w  przypadku nie-

dokonania wyboru senatora.”, 

b) w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Wybory uzupełniające zarządza się i przeprowadza w terminie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia man-

datu senatora, a w przypadku, o którym mowa w § 1a – w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, w których nie 

dokonano wyboru.”, 

c) w § 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W sprawach zarządzenia wyborów, o których mowa w § 1 i 1a, stosuje się odpowiednio przepisy art. 194, z tym 

że postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej o wyborach uzupełniających Państwowa Komisja Wyborcza podaje 

niezwłocznie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, na obszarze okręgu wyborczego, w którym 

wybory mają być przeprowadzone.”; 

101) w art. 300 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów w postępowaniu nieprocesowym i wydaje orzeczenie w sprawie 

skargi w terminie 2 dni.”; 

102) w art. 303 w § 1: 

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej dokonuje osobiście pełnomocnik wyborczy najpóźniej do 

godziny 1600 w 44 dniu przed dniem wyborów.”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wykaz obywateli popierających zgłoszenie, zawierający czytelne wskazanie imienia (imion) i nazwiska, adresu 

zamieszkania, daty udzielenia poparcia oraz numeru ewidencyjnego PESEL obywatela, który udziela poparcia, 

składając na wykazie własnoręczny podpis; każda strona wykazu musi zawierać nazwę komitetu wybor-

czego zgłaszającego kandydata oraz adnotację: 

„Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej .............. [imię (imiona) i nazwisko 

kandydata] w wyborach zarządzonych na ......... (dzień, miesiąc, rok).”.”; 

103) w art. 304: 

a) w § 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie wzywa pełnomocnika wybor-

czego do usunięcia wskazanych wad zgłoszenia w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości infor-

macji o wadach zgłoszenia.”, 

b) po § 4 dodaje się § 4a i 4b w brzmieniu: 

„§ 4a. Jeżeli liczba prawidłowo złożonych podpisów wyborców popierających zgłoszenie kandydata jest 

mniejsza niż wymagana, Państwowa Komisja Wyborcza wzywa pełnomocnika wyborczego do uzupełnienia wykazu 

podpisów, o ile nie upłynął termin, o którym mowa w art. 303 § 1. Uzupełnienie wykazu podpisów jest możliwe 

do upływu terminu, o którym mowa w art. 303 § 1. 

§ 4b. Jeżeli uzupełnienia wykazu podpisów nie dokonano przed upływem terminu, o którym mowa w art. 303 

§ 1, Państwowa Komisja Wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata.”, 

c) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w § 3, 4 i 4b, wraz z uzasadnieniem, 

podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości oraz doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu.”, 

d) w § 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów w postępowaniu nieprocesowym i wydaje orzeczenie 

w sprawie skargi w terminie 2 dni.”; 
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104) w art. 314: 

a) w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Protokół w zapieczętowanej kopercie przesyła się niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Drugie egzemplarze protokołów wraz z protokołami obwodowych komisji wyborczych i wszystkimi 

pozostałymi dokumentami z wyborów przewodniczący okręgowych komisji wyborczych przekazują dyrektorom 

właściwych miejscowo delegatur Krajowego Biura Wyborczego.”; 

105) w art. 327: 

a) w § 1: 

– wyrazy „Komitety wyborcze” zastępuje się wyrazami „W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej komitety 

wyborcze”, 

– wyrazy „rejestrze wyborców” zastępuje się wyrazami „Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodzie głosowania”, 

b) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów, ogłasza w formie 

komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i zamieszcza w Biuletynie 

Informacji Publicznej łączną liczbę wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach 

głosowania według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu 

wyborów.”; 

106) w art. 337: 

a) w § 1: 

– w pkt 1 wyrazy „rejestrze wyborców” zastępuje się wyrazami „Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodzie 

głosowania”, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) limit wydatków dla danego komitetu oblicza się według wzoru: 

L = w × k, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

L  – limit wydatków, 

w  – łączną liczbę wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach głosowania 

położonych na obszarze okręgów wyborczych, w których komitet zarejestrował listy kandydatów, 

k – kwotę przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w Centralnym Rejestrze Wyborców 

w obwodzie głosowania, o której mowa w pkt 1.”, 

b) § 2 otrzymuje brzmienie 

„§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów, ogłasza w formie 

komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i zamieszcza w Biuletynie Infor-

macji Publicznej łączne liczby wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach głoso-

wania położonych na obszarze poszczególnych okręgów wyborczych według stanu na koniec kwartału poprzedza-

jącego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów.”; 

107) w art. 340 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Informację o numerach i granicach okręgów wyborczych wprowadza do Centralnego Rejestru Wyborców 

dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby okręgowej komisji wyborczej.”; 

108) w art. 346 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Uzupełnienia listy dokonuje się najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów; w takim przypadku przepisu art. 210 

nie stosuje się.”; 

109) w art. 351 § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Protokół wyników głosowania w rejonie przewodniczący rejonowej komisji wyborczej przesyła niezwłocz-

nie do okręgowej komisji wyborczej w trybie ustalonym przez Państwową Komisję Wyborczą. Protokoły głosowania 

z obwodów głosowania oraz pozostałe dokumenty z wyborów przekazuje dyrektorowi delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego właściwej dla siedziby komisji.”; 
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110) w art. 364: 

a) w § 1 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu: 

„2b) objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej;”, 

b) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu: 

„§ 2b. Utrata mandatu posła do Parlamentu Europejskiego następuje z chwilą złożenia wobec Zgromadzenia 

Narodowego przysięgi, o której mowa w art. 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

111) w art. 373 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie ustalonej w Centralnym Rejestrze Wyborców 

liczby mieszkańców tej gminy na koniec kwartału poprzedzającego rozpoczęcie okresu, o którym mowa w art. 374.”; 

112) w art. 375 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W przypadku, o którym mowa w art. 372, wojewoda, po porozumieniu z komisarzem wyborczym, ustala 

liczbę radnych wybieranych do danej rady na podstawie ustalonej w Centralnym Rejestrze Wyborców liczby miesz-

kańców tej gminy na koniec kwartału poprzedzającego zarządzenie o wyborach.”; 

113) w art. 383: 

a) w § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej;”, 

b) w § 2a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Wygaśnięcie mandatu radnego z dniem wystąpienia przyczyny, o której mowa w § 1 pkt 1, 4, 5a i 6, stwierdza 

komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia man-

datu.”, 

c) dodaje się § 7 w brzmieniu: 

„§ 7. Wygaśnięcie mandatu radnego wskutek objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej następuje z chwilą 

złożenia wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi, o której mowa w art. 130 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej.”; 

114) w art. 403 w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wykaz obywateli, o których mowa w § 2 albo § 3, zawierający czytelnie wskazane ich imiona, nazwiska, adresy 

zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz daty udzielenia poparcia, a także własnoręcznie złożone podpisy 

obywateli;”; 

115) w art. 404 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów w postępowaniu nieprocesowym i wydaje orzeczenie w spra-

wie skargi w terminie 2 dni.”; 

116) w art. 410 w § 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Komisarz wyborczy, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rad powiatów na obszarze jego właści-

wości, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów, przyznaje, odrębnie dla każdego powiatu, zarejestrowanym w wy-

borach do rad powiatów listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 

§ 1 i 2 numery:”; 

117) w art. 419: 

a) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Granice okręgów wyborczych ustala się z uwzględnieniem krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.”, 

b) dodaje się § 5 w brzmieniu: 

„§ 5. Postanowienie komisarza wyborczego w sprawie okręgów wyborczych jest podstawą dla właściwego 

dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego do wprowadzenia danych o numerach i granicach okręgów 

wyborczych do Centralnego Rejestru Wyborców.”; 
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118) w art. 420: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Na postanowienie komisarza wyborczego w sprawach okręgów wyborczych zainteresowanej radzie 

gminy, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości postanowienia, o którym mowa 

w art. 419 § 4. Skargę wnosi się za pośrednictwem komisarza wyborczego. Komisarz wyborczy w terminie 2 dni 

przekazuje skargę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami 

sprawy i odpowiedzią na skargę oraz informacją o posiadaniu praw wyborczych przez wnoszących skargę, w postaci 

papierowej lub elektronicznej. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym 

w składzie trzech sędziów nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jej wpływu i wydaje orzeczenie, doręczając je 

niezwłocznie wnoszącym skargę oraz komisarzowi wyborczemu. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyj-

nego nie przysługuje środek prawny.”, 

b) uchyla się § 2; 

119) w art. 421 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Do zmian w podziale na okręgi wyborcze, o których mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 419 

§ 2–5 oraz art. 420.”; 

120) w art. 426 § 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„§ 3. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim albo 

obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do pisemnej zgody kandydata na kandydo-

wanie dołącza się również: 

1) oświadczenie kandydata wskazujące ostatni adres zamieszkania odpowiednio w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej jego pochodzenia albo w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; 

2) oświadczenie kandydata, że nie został pozbawiony prawa do kandydowania odpowiednio w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej jego pochodzenia albo w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; 

3) oświadczenie kandydata, że nie pełni on urzędu, który jest objęty zakazem łączenia funkcji. 

§ 4. W przypadku wątpliwości co do treści oświadczenia, o którym mowa w § 3 pkt 2, kandydat może zostać 

zobowiązany przez właściwy organ wyborczy do przedłożenia przed wyborami albo po wyborach zaświadczenia wy-

danego przez właściwy organ administracyjny państwa członkowskiego Unii Europejskiej jego pochodzenia albo Zjedno-

czonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, potwierdzającego, że nie pozbawiono go prawa do kandydowania 

w wyborach odpowiednio w tym państwie członkowskim albo w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej lub że organowi temu nic nie wiadomo o pozbawieniu go takiego prawa.”; 

121) w art. 427 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Wyborca udzielający poparcia liście składa podpis obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, 

adresu zamieszkania, numeru ewidencyjnego PESEL oraz daty udzielenia poparcia.”; 

122) w art. 428 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Listy kandydatów, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, zgłasza się do gminnej komisji wyborczej 

najpóźniej w 34 dniu przed dniem wyborów do godziny 1600, wraz z wykazem podpisów.”; 

123) w art. 435 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Obwieszczenie, o którym mowa w § 1, przekazuje się wójtowi, który zapewnia jego druk i rozplakatowanie na obszarze 

gminy najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów.”; 

124) w art. 436 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Oświadczenie o wycofaniu zgody na kandydowanie złożone w terminie krótszym niż 13 dni przed 

dniem wyborów nie wywołuje skutku, o którym mowa w § 1, chyba że na liście nie pozostaje nazwisko żadnego 

kandydata.”; 
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125) w art. 456: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Na postanowienie komisarza wyborczego w sprawach okręgów wyborczych zainteresowanej radzie 

powiatu, radzie gminy, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczel-

nego Sądu Administracyjnego w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości postanowienia, o którym 

mowa w art. 455. Skargę wnosi się za pośrednictwem komisarza wyborczego. Komisarz wyborczy w terminie 

2 dni przekazuje skargę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami 

sprawy i odpowiedzią na skargę oraz informacją o posiadaniu praw wyborczych przez wnoszących skargę, w po-

staci papierowej lub elektronicznej. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym 

w składzie trzech sędziów nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jej wpływu i wydaje orzeczenie, doręczając je 

niezwłocznie wnoszącym skargę oraz komisarzowi wyborczemu. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyj-

nego nie przysługuje środek prawny. Przepis art. 420 § 3 stosuje się.”, 

b) uchyla się § 2; 

126) w art. 478: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Kandydatów na wójta zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 24 dniu przed dniem 

wyborów do godziny 1600.”; 

b) w § 4 w zdaniu drugim wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W takim przypadku w celu zgłoszenia kandydata na wójta komitet wyborczy musi uzyskać poparcie, ujętych 

w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach głosowania gminy, co najmniej:”; 

127) w art. 483 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Uzupełnienia listy dokonuje się najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów.”; 

128) w art. 492: 

a) w § 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej;”, 

b) w § 2a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Wygaśnięcie mandatu wójta z dniem wystąpienia przyczyny, o której mowa w § 1 pkt 3, 4a i 5 – w zakresie 

powodów wskazanych w art. 27 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz pkt 5a–7, stwierdza 

komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia 

mandatu.”, 

c) dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. Wygaśnięcie mandatu wójta wskutek objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej następuje z chwilą 

złożenia wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi, o której mowa w art. 130 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej.”; 

129) w art. 510 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Kto, w związku z wyborami, nie dopuszcza do wykonywania lub utrudnia dopełnienie przez biegłego 

rewidenta obowiązku sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta dotyczącego sprawozdania finansowego 

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”; 

130) art. 513 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 513. Wyborca, który więcej niż jeden raz uczestniczył w głosowaniu w tych samych wyborach 

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”; 

131) art. 516 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 516. Do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 494–496, art. 498, art. 503, art. 505, art. 505a, 

art. 511, art. 512, art. 513a oraz art. 513b, stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.”. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 372) wprowadza się nastę-

pujące zmiany: 

1) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. 1. Prawomocne postanowienia Sądu w sprawach o wpis do ewidencji ogłasza się nieodpłatnie w „Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym”. 

2. Nieprawomocne i prawomocne postanowienia Sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1, Sąd przekazuje 

Państwowej Komisji Wyborczej niezwłocznie po ich wydaniu oraz uprawomocnieniu się.”; 

2) w art. 34: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wybor-

czej, określa, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór informacji, w tym również w wersji elektronicznej, 

2) zakres danych zawartych w informacji i sposób ich prezentacji, 

3) sposób sporządzenia informacji, 

4) sposób składania informacji, w tym również drogą elektroniczną, 

5) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do informacji 

– mając na względzie w szczególności przejrzystość i czytelność danych oraz zapewnienie możliwości rzetelnej 

weryfikacji danych dotyczących przeznaczenia pieniędzy z subwencji, w tym z Funduszu Eksperckiego.”, 

b) uchyla się ust. 4a, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Informację Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni 

od dnia upływu terminu określonego w art. 34 ust. 2.”; 

3) w art. 38: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wybor-

czej, określa, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór sprawozdania, w tym również w wersji elektronicznej, 

2) zakres danych zawartych w sprawozdaniu i sposób ich prezentacji, 

3) sposób sporządzenia sprawozdania, w tym wykazów, o których mowa w tym sprawozdaniu, 

4) sposób składania sprawozdania, w tym również drogą elektroniczną, 

5) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do sprawozdania 

– mając na względzie ich przejrzystość i czytelność; wzór powinien określać w szczególności sposób odrębnego 

rozliczenia środków Funduszu Wyborczego partii politycznej.”, 

b) uchyla się ust. 3a, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, o którym 

mowa w ust. 3, w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu określonego 

w art. 38 ust. 1.”; 

4) w art. 38a: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przyjmuje sprawozdanie ze wskazaniem uchybień, w szczególności w przypadku gdy: 

a) pozyskane, przyjęte lub gromadzone z naruszeniem art. 24 ust. 8, art. 25 ust. 1, art. 25 ust. 4a środki finan-

sowe lub wartości niepieniężne nie przekraczają: 

– 1% ogólnej kwoty przychodów partii politycznej – jeśli przychody partii w okresie sprawozdaw-

czym nie przekroczyły 1 000 000 złotych, lub 

– 0,1% ogólnej kwoty przychodów partii politycznej – jeśli przychody partii w okresie sprawozdaw-

czym przekroczyły 1 000 000 złotych, 
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b) czynności skutkujące zmniejszeniem wartości zobowiązań partii politycznej przez inną osobę aniżeli 

wymieniona w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 lub dokonane z naruszeniem limitu wpłat, o którym mowa 

w art. 25 ust. 4, nie przekraczają: 

– 1% ogólnej kwoty przychodów partii politycznej – jeśli przychody partii w okresie sprawozdawczym 

nie przekroczyły 1 000 000 złotych, lub 

– 0,1% ogólnej kwoty przychodów partii politycznej – jeśli przychody partii w okresie sprawozdawczym 

przekroczyły 1 000 000 złotych;”, 

b) w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) finansowania komitetu wyborczego tworzonego przez partię polityczną lub komitetu wyborczego tworzo-

nego przez koalicję partii politycznych, w skład której wchodziła partia, z naruszeniem przepisów, o których 

mowa w art. 144 § 1 pkt 3 lit. b, c i e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497).”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby peł-

niące funkcje publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1110) w art. 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Informacje zawarte w zgłoszeniach do Rejestru są niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości przez 

Państwową Komisję Wyborczą w Biuletynie Informacji Publicznej i są udostępniane w okresie zajmowania stanowiska 

lub pełnienia funkcji oraz w okresie 6 lat po zakończeniu zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji, o których 

mowa w ust. 7.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 159) w art. 6 ust. 1a 

otrzymuje brzmienie: 

„1a. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3b–3e, przekazuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ter-

minie 3 dni.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) wprowadza się nastę-

pujące zmiany: 

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do referendum lokalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), z wyjątkiem 

art. 37e, art. 37f, art. 103aa oraz art. 103ba.”; 

2) w art. 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie 

„5. Na wniosek inicjatora referendum, złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własno-

ręcznym podpisem, przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a w gminie wójt (burmistrz, prezydent 

miasta), w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku powiadamia, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, inicjatora 

referendum lub jego pełnomocnika o liczbie wyborców, ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach danej 

gminy na koniec kwartału poprzedzającego złożenie wniosku. Liczbę tę dla powiatów oraz województw ustalają i nie-

zwłocznie przekazują właściwym starostom i marszałkom województw komisarze wyborczy na podstawie danych 

zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851) w art. 9: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Spis osób uprawnionych do udziału w referendum jest sporządzany i aktualizowany przez gminę jako zadanie 

zlecone, z zastrzeżeniem ust. 2. Spis jest sporządzany na podstawie Centralnego Rejestru Wyborców, prowadzonego 

na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.”; 

2) uchyla się ust. 6; 

3) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, 

w drodze rozporządzenia: 

1) wzór spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, 

2) sposób i tryb sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum oraz jego aktualizacji, 

3) wzór wykazu osób uprawnionych do udziału w referendum, przebywających w zakładach leczniczych, domach 

pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów 

i aresztów, a także domach studenckich i zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania 

– uwzględniając konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.”; 
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4) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wybor-

czej, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór wniosku o zmianę miejsca głosowania, 

2) wzór i sposób wydawania zaświadczenia o prawie do głosowania osobom uprawnionym do udziału w referendum 

– uwzględniając konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych i zabezpieczenia zaświadczenia przed sfałszo-

waniem.”; 

5) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„9. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referen-

dum przebywających na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu referendum, a także sposób 

powiadamiania burmistrza dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy o objętych spisem osobach stale za-

mieszkałych w kraju i sposób wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania. 

10. Minister właściwy do spraw zagranicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, 

po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i aktuali-

zacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą i posiadających ważne polskie 

paszporty i sposób wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4: 

a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) członek Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w art. 157 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497);”, 

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) komisarz wyborczy;”; 

2) w art. 8: 

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) pkt 5a – Marszałek Sejmu;”, 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) pkt 6a – minister właściwy do spraw wewnętrznych;”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.3)) w art. 149 

w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Szefa Krajowego Biura Wyborczego lub działających z jego upoważnienia dyrektorów zespołów i delegatur Krajo-

wego Biura Wyborczego na finansowanie zadań związanych z aktualizowaniem Centralnego Rejestru Wyborców 

oraz organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów;”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191) wprowadza się nastę-

pujące zmiany: 

1) w art. 10: 

a) w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) organ gminy właściwy do realizacji wniosku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o ujęcie w stałym obwodzie głosowania 

w Centralnym Rejestrze Wyborców po wydaniu pozytywnej decyzji w tej sprawie w trybie określonym 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz 

z 2023 r. poz. 497) – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 3–13, 24 i 24a;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dane z rejestru PESEL są przekazywane do rejestrów mieszkańców oraz do rejestrów centralnych, o których 

mowa w ust. 2, oraz do Centralnego Rejestru Wyborców, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy.”; 

 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz 

z 2023 r. poz. 412. 
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2) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dane, o których mowa w art. 8 pkt 6, 16, 20–21 i 24a, są gromadzone na podstawie oświadczenia osoby, 

której dotyczą, złożonego przed organem gminy właściwym do zameldowania na pobyt stały, organem gminy właściwym 

do realizacji wniosku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców po wydaniu 

pozytywnej decyzji w tej sprawie w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

lub organem gminy właściwym do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL, a w przypadku danych, o których 

mowa w art. 8 pkt 24a, tylko wtedy, gdy nie wynikają one z innych dokumentów.”; 

3) w art. 17 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) organ gminy właściwy do realizacji wniosku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Zjedno-

czonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym 

Rejestrze Wyborców, po wydaniu pozytywnej decyzji w tej sprawie w trybie określonym w przepisach ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;”. 

Art. 10. 1. Do dnia określonego w komunikacie Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 7: 

1) przez numer ewidencyjny PESEL, o którym mowa w art. 5 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 1, w odniesieniu do oby-

wateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej należy rozumieć numer paszportu lub innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

2) część B rejestru wyborców, o którym mowa w art. 18 § 9 ustawy zmienianej w art. 1, obejmuje również obywateli 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnio-

nych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) część B spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 8 ustawy zmienianej w art. 1, obejmuje również obywateli Zjed-

noczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do 

korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Do dnia określonego w komunikacie Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 7: 

1) dokonanie podziału stałego obwodu głosowania przez komisarza wyborczego może nastąpić na wniosek co najmniej 

5% wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców w tym obwodzie lub na wniosek wójta, jeżeli na obszarze stałego 

obwodu głosowania utworzonego w wyniku podziału jest możliwość zorganizowania lokalu obwodowej komisji 

wyborczej; przepis art. 12 § 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się; 

2) zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53b § 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej, a w przy-

padku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izo-

lacji lub izolacji w warunkach domowych również telefonicznie. 

Art. 11. Do dnia określonego w komunikacie Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 9 

nie stosuje się: 

1) przepisu art. 19 § 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w zakresie możliwości złożenia 

wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców przy użyciu usługi elektronicz-

nej, o której mowa w tym przepisie; 

2) przepisu art. 19a § 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w zakresie możliwości złożenia 

wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców przy użyciu usługi elektronicznej, 

o której mowa w tym przepisie; 

3) przepisu art. 36 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w zakresie możliwości wglądu 

do Centralnego Rejestru Wyborców przy użyciu usługi elektronicznej, o której mowa w tym przepisie; 

4) przepisu art. 36 § 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w zakresie możliwości pobrania 

z Centralnego Rejestru Wyborców informacji o danych przetwarzanych w tym rejestrze przy użyciu usługi elektronicznej, 

o której mowa w tym przepisie; 

5) przepisu art. 53b § 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w zakresie możliwości zgło-

szenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przy użyciu usługi elektronicznej, o której mowa w tym przepisie; 

6) przepisu art. 56 § 2b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w zakresie możliwości wystą-

pienia z wnioskiem o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania przy użyciu usługi elektronicznej, o której mowa 

w tym przepisie. 
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Art. 12. Do ponownych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do organów stanowiących jednostek samo-

rządu terytorialnego, wyborów do nowych rad, ponownych i przedterminowych wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast oraz referendum lokalnego, przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie, 

stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 5 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem: 

1) przepisów art. 10 § 1 pkt 3 lit. a, art. 11 § 3 i art. 426 § 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, które stosuje się w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą; 

2) przepisów art. 5 pkt 10 i 14, art. 12 § 5–5b, 11 i 15, art. 13 § 1aa, 1b i 3, art. 13a § 3, art. 18–19a, art. 20 § 1–4, art. 21–23, 

art. 25a, art. 26 § 1–11, art. 28, art. 28a, art. 29 § 1, 3 i 4, art. 29a, art. 30 § 1, art. 32, art. 34, art. 35 § 1–4, art. 36, 

art. 37a § 1, art. 51 § 2 pkt 2, art. 53b § 2–3 i 7, art. 55 § 1, art. 56 § 2–3a, art. 58 § 2 pkt 2, art. 160 § 1 pkt 2, art. 162 

§ 2–4, art. 165 § 1, 1a i 3, art. 199, art. 202 § 4, art. 203 § 4, art. 217 § 1, art. 259 § 1, art. 261 § 4b, art. 327 § 1 i 2, 

art. 337 § 1 i 2, art. 340 § 4, art. 373 § 2, art. 375 § 1, art. 419 § 2a i 5, art. 421 § 2 i art. 478 § 4 ustawy zmienianej 

w art. 1 oraz art. 12 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 5, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą do wyborów 

lub referendów zarządzonych po dniu określonym w komunikacie Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie 

art. 15 ust. 1 pkt 7. 

Art. 13. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25 oraz art. 33 ustawy zmienianej w art. 1 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 32a oraz 

art. 32b ustawy zmienianej w art. 1 i mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych. 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 142 § 7 oraz art. 154 § 7 ustawy zmienianej 

w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 142 § 7 oraz 

art. 154 § 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 oraz art. 38 ustawy zmienianej w art. 2 zacho-

wują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 oraz art. 38 ustawy zmienianej 

w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

Art. 14. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej, który został dopisany do rejestru wyborców na podstawie przepisów dotychczasowych i któremu nie został 

nadany numer PESEL, w celu ujęcia go w stałym obwodzie głosowania składa wniosek, o którym mowa w art. 19a § 1 ustawy 

zmienianej w art. 1. 

Art. 15. 1. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, ogłasza w Dzienniku 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikaty określające terminy: 

1) przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych o wyborcach wpisanych na swój wniosek do 

rejestru wyborców w zakresie obejmującym: numer ewidencyjny PESEL, adres stałego zamieszkania i datę wpisania 

do rejestru oraz dane o wyborcach pozbawionych prawa wybierania w zakresie obejmującym: okres pozbawienia 

prawa wybierania, oznaczenie sądu, sygnaturę akt oraz datę wydania orzeczenia; 

2) uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych; 

3) uzupełnienia Centralnego Rejestru Wyborców o numery i granice obwodów głosowania i okręgów wyborczych prze-

kazane przez Państwową Komisję Wyborczą; 

4) zasilenia Centralnego Rejestru Wyborców danymi z rejestru PESEL i danymi przekazanymi przez Państwową Komisję 

Wyborczą; 

5) dokonania przez gminy weryfikacji poprawności danych w Centralnym Rejestrze Wyborców; 

6) wprowadzenia przez gminy do Centralnego Rejestru Wyborców zmian danych w zakresie, w jakim wiążą się z pozba-

wieniem prawa wybierania i wpisaniem do rejestru wyborców na wniosek, a które zaszły po wykonaniu czynności 

w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w pkt 1; 

7) uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców; 

8) uruchomienia usługi przekazywania materiałów zawierających zarejestrowany przebieg czynności, o których mowa 

w art. 42 § 5 ustawy zmienianej w art. 1, do ministra właściwego do spraw informatyzacji w trybie art. 42 § 6a ustawy 

zmienianej w art. 1 oraz usługi przekazywania informacji o osobach, które będą pełniły funkcję męża zaufania, o której 

mowa w art. 103a § 2b ustawy zmienianej w art. 1; 

9) uruchomienia usługi, o której mowa w art. 19 § 7, art. 19a § 5, art. 36 § 1 i 3, art. 53b § 2 lub art. 56 § 2b ustawy zmienia-

nej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, nie mogą być krótsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu. 
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Art. 16. 1. Wójt lub burmistrz w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przekazują właściwemu 

komisarzowi wyborczemu informację o każdej położonej na obszarze danej gminy miejscowości, w której zamieszkuje 

co najmniej 200 mieszkańców i nie mieści się lokal obwodowej komisji wyborczej, oraz o możliwościach zorganizowania 

lokalu obwodowej komisji wyborczej w tej miejscowości. Liczbę mieszkańców ustala się na dzień wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

2. Komisarz wyborczy w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dokonuje przeglądu podziału 

gmin na stałe obwody głosowania, uwzględniając informacje, o których mowa w ust. 1, oraz możliwość zorganizowania 

lokali obwodowych komisji wyborczych w każdym stałym obwodzie głosowania w przypadku zmiany podziału gminy na 

stałe obwody głosowania. 

3. Komisarz wyborczy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dokonuje podziału stałego 

obwodu głosowania w celu utworzenia stałego obwodu głosowania obejmującego miejscowość, o której mowa w ust. 1. 

4. Jeżeli w miejscowości, o której mowa w ust. 1, nie ma możliwości zorganizowania lokalu obwodowej komisji wy-

borczej, komisarz wyborczy odstępuje od dokonania podziału, o którym mowa w ust. 3, i przesyła Państwowej Komisji 

Wyborczej informację, w której przedstawia uzasadnienie wskazujące przyczynę odstąpienia od dokonania tego podziału. 

Państwowa Komisja Wyborcza może nakazać dokonanie podziału, o ile stwierdzi, że możliwość taka istnieje. 

Art. 17. 1. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, o których mowa w art. 157 § 2 pkt 3 ustawy zmienianej 

w art. 1, oraz komisarze wyborczy urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r., którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 

pełnią swoją funkcję, mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświad-

czenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego jest w stosunku do: 

1) członka Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w ust. 1 – Prezydent Rzeczypospolitej; 

2) komisarza wyborczego – Państwowa Komisja Wyborcza. 

3. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego przez osobę, o której mowa w ust. 1, następuje skutek określony w art. 21e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7. 

4. Pozbawienie funkcji osoby, o której mowa w ust. 1, następuje z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do 

złożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Fakt pozbawienia 

funkcji stwierdza w stosunku do: 

1) członka Państwowej Komisji Wyborczej – Prezydent Rzeczypospolitej; 

2) komisarza wyborczego – Państwowa Komisja Wyborcza. 

Art. 18. 1. W latach 2023–2032 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym 

budowy i utrzymania Centralnego Rejestru Wyborców wynosi 99,28 mln zł, z tego: 

1) w 2023 r. – 31,2 mln zł; 

2) w 2024 r. – 7,6 mln zł; 

3) w 2025 r. – 7,56 mln zł; 

4) w 2026 r. – 7,56 mln zł; 

5) w 2027 r. – 7,56 mln zł; 

6) w 2028 r. – 7,56 mln zł; 

7) w 2029 r. – 7,56 mln zł; 

8) w 2030 r. – 7,56 mln zł; 

9) w 2031 r. – 7,56 mln zł; 

10) w 2032 r. – 7,56 mln zł. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, 

i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału – według 

stanu na dzień 20 listopada danego roku. 

3. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 

75% limitu przewidzianego na ten rok, wielkość wydatków w IV kwartale obniża się o kwotę przekroczenia, określając 

zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy. 

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest minister właściwy do 

spraw informatyzacji. 
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Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 3, 4 i 120, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

2) art. 1 pkt 1 lit. a i c, pkt 5 lit. b, c, e i h, pkt 6, 7, 13–34, pkt 36 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret drugie oraz tiret trzecie, 

pkt 44 lit. a, pkt 45 lit. c i d, pkt 46–48, pkt 73 lit. a, pkt 74, 75, 86–88, 93, 95, 96, 105–107, 111, 112, 117, 119, pkt 126 

lit. b oraz art. 5 pkt 2, art. 6, art. 8, art. 9, art. 12 i art. 14, które wchodzą w życie w terminie określonym w komunikacie 

Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 7; 

3) art. 1 pkt 42 lit. c i pkt 58, które wchodzą w życie w terminie określonym w komunikacie Prezesa Rady Ministrów 

wydanym na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 8. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

 


