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Ustawa
z dnia …………. 2013 r.
zmieniająca ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w art. 5 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) komisarzu wyborczym w przypadku wyborów do Sejmu - należy przez to rozumieć sejmowego komisarza
wyborczego.”;
2) w art. 84 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach przysługuje komitetom wyborczym. Komitety wyborcze
wykonują również inne czynności wyborcze, a w szczególności prowadzą kampanię wyborczą na rzecz
kandydatów.”;
3) w art. 100 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Komitet wyborczy, któremu przysługuje prawo do dotacji podmiotowej, o której mowa w art. 151, ulega
rozwiązaniu z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania dotacji.” ;
4) w art. 102 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Obowiązek, o którym mowa w § 1, nie dotyczy komitetów wyborczych, które zgłaszają kandydata do
Sejmu wyłącznie w jednym okręgu wyborczym lub kandydata lub kandydatów wyłącznie do rady gminy lub rady
powiatu. W takim wypadku informacje objęte obowiązkiem umieszczania na stronie internetowej komitet składa
właściwemu organowi wyborczemu oraz podaje do publicznej wiadomości w swoim lokalu.”;
5) w art. 103 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Funkcję męża zaufania przy Państwowej Komisji Wyborczej, okręgowej komisji wyborczej i terytorialnej
komisji wyborczej może pełnić pełnomocnik wyborczy, w wyborach do Sejmu - o ile kandydat na posła nie jest
pełnomocnikiem, lub osoba przez niego upoważniona.”;
6) w art. 105 § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Agitacją wyborczą jest publiczne zachęcanie do głosowania w określony sposób lub do głosowania na
kandydata określonego komitetu wyborczego.";
7)

w art. 106
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Każdy wyborca może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy
popierające zgłoszenia kandydatów, po uzyskaniu pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego, a wyborach
do Sejmu - również kandydata.”;

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. W wyborach do Sejmu kandydat może prowadzić agitację wyborczą na swoją rzecz, w tym zbierać
podpisy popierające zgłoszenie jego kandydatury.”;
8) w art. 107 § 1 otrzymuje brzmienie:
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„§ 1. W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym
zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz
rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione; nie dotyczy to agitacji wyborczej w wyborach do
Sejmu prowadzonej za pośrednictwem internetu.”;
9) w art. 108 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół, a w wyborach do Sejmu - na terenie szkół innych niż
uczelnie.”;
10) w art. 120 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Telewizja Polska Spółka Akcyjna, zwana dalej "Telewizją Polską", ma obowiązek przeprowadzenia debat
pomiędzy kandydatami lub przedstawicielami komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu lub pomiędzy
przedstawicielami komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, a w przypadku
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej - pomiędzy kandydatami. Czas debat nie jest wliczany do czasu
antenowego, o którym mowa w art. 117.”;
11) w art. 127 w § 2
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kandydat na posła, z zastrzeżeniem art. 204 § 8, kandydat na senatora, kandydat na posła do Parlamentu
Europejskiego albo kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej;”;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pełnomocnik wyborczy, z zastrzeżeniem art. 204 § 8 pkt 1 i art. 403 § 5 pkt 1;”;
12) po art. 132 dodaje się art. 132a w brzmieniu:
„Art. 132a. W wyborach do Sejmu:
1) środki finansowe:
a) komitetu wyborczego partii politycznej,
b) koalicyjnego komitetu wyborczego,
c) komitetu wyborczego wyborców
- mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich posiadających prawo wybierania mających miejsce
stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wpłaty na rzecz komitetu wyborczego może dokonać wyłącznie wyborca stale zamieszkały w okręgu
wyborczym, w którym komitet zarejestrował kandydata na posła.”;
13) w art. 133 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Komitet wyborczy wyborców może nieodpłatnie korzystać w czasie kampanii wyborczej z lokalu osoby
wchodzącej w skład komitetu wyborczego oraz osoby, o której mowa w art. 106 § 1 i § 1a, jak również z jej
sprzętu biurowego.”;
14) w art. 134
a)

§ 2 otrzymuje brzmienie:
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„§ 2. Suma wpłat na rzecz danego komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu nie może przekraczać 3krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), obowiązującego w
dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów. Suma wpłat od obywatela
polskiego na rzecz danego komitetu wyborczego nie może przekraczać 15-krotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz.
1314), obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.”;
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Kandydat na posła może wpłacić na rzecz komitetu wyborczego popierającego jego kandydaturę sumę
nieprzekraczającą 9-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych
przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu
wyborów. Kandydat na senatora, kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej oraz kandydat na posła do
Parlamentu Europejskiego będący obywatelem polskim może wpłacić na rzecz komitetu wyborczego sumę
nieprzekraczającą 45-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych
przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.”;
15) w art. 138 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. W wyborach do Sejmu nadwyżkę pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi
wydatkami komitet wyborczy partii politycznej i koalicyjny komitet wyborczy przekazuje na rzecz organizacji
pożytku publicznego. O przekazaniu nadwyżki pełnomocnik finansowy informuje właściwy organ wyborczy.”;
16) art. 139 otrzymuje brzmienie:
„Art. 139. Wszelkie wezwania i informacje pisemne dostarczane przez komitet wyborczy wyborców oraz komitet
wyborczy organizacji, a w wyborach do Sejmu - przez komitet wyborczy, mające na celu pozyskanie środków na
wybory, muszą zawierać informację o treści przepisów art. 132 § 3-5, art. 132a, art. 134 § 2-3, art. 149 § 1 i art.
506.”;
17) w art. 140
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Komitet wyborczy jest obowiązany prowadzić rejestry:
1) zaciągniętych kredytów, zawierający nazwę banku udzielającego kredytu i wszystkie istotne warunki jego
uzyskania, w szczególności: datę udzielenia kredytu, jego wysokość, oprocentowanie i inne koszty
uzyskania, zobowiązania poręczycieli oraz ustalony termin spłaty;
2) wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, ze
wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby.”;

b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Rejestry, o których mowa w § 1, komitet jest obowiązany umieszczać na swojej stronie internetowej
lub podawać do publicznej wiadomości w swoim lokalu i aktualizować w taki sposób, aby informacje o
kredytach i wpłatach ujawniane były w terminie 7 dni od dnia udzielenia kredytu lub dokonania wpłaty.”
c)

§ 3 otrzymuje brzmienie:

4

USTAWA ZMIENIAJĄCA USTAWĘ Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY
Fundacja im. J. Madisona
25 maja 2013 r.

„§ 3. Rejestry, o których mowa w § 1, powinny być umieszczone na stronie internetowej lub podawane do
publicznej wiadomości w lokalu komitetu co najmniej do dnia:
1) podania sprawozdania finansowego przez Państwową Komisję Wyborczą do publicznej wiadomości albo
2) przedłożenia sprawozdania finansowego komisarzowi wyborczemu.”;
18) w art. 144
a)

w § 1 w pkt 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) przyjęcia przez komitet wyborczy partii politycznej albo koalicyjny komitet wyborczy środków
finansowych pochodzących z innego źródła niż Fundusz Wyborczy, a w wyborach do Sejmu – ze źródeł
innych niż wymienione w art. 132a,”;

b) w § 1 w pkt 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) przyjęcia przez komitet wyborczy wyborców albo komitet wyborczy organizacji środków finansowych
lub wartości niepieniężnych z naruszeniem przepisów art. 132 § 3-6 lub art. 132a,”;
c)

§ 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Odrzucenie sprawozdania finansowego następuje również w przypadku poręczenia kredytu z
naruszeniem przepisów art. 132 § 6, a także dokonania czynności skutkującej zmniejszeniem wartości
zobowiązań komitetu przez inną osobę aniżeli wymieniona w art. 132 § 6 lub dokonanej z naruszeniem art.
132a lub limitu wpłat, o którym mowa w art. 134 § 2.”;

19) w art. 147 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W razie niezłożenia w terminie sprawozdania finansowego przez:
1) komitet wyborczy partii politycznej - partii politycznej nie przysługuje prawo do dotacji, o której mowa wart.
151, oraz prawo do subwencji, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych;
2) koalicyjny komitet wyborczy - partii politycznej wchodzącej w skład koalicji wyborczej nie przysługuje prawo
do dotacji, o której mowa w art. 151, oraz prawo do subwencji, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o partiach politycznych;
3) komitet wyborczy wyborców - nie przysługuje mu prawo do dotacji, o której mowa w art. 151.”;
20) w art. 148
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W razie odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego lub odrzucenia
skargi, o której mowa w art. 145 § 1, przysługująca partii politycznej lub komitetowi wyborczemu wyborców
dotacja, o której mowa w art. 151, pomniejszona zostaje o kwotę stanowiącą równowartość trzykrotności
wysokości środków pozyskanych lub wydatkowanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 144
§ 1 pkt 3.”;

b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Pomniejszenie wysokości dotacji lub subwencji, o którym mowa w § 1 i 2, nie może przekraczać 75 %
wysokości dotacji, o której mowa w art. 151 § 1, lub 75 % wysokości subwencji, o której mowa w art. 28
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.”;
21) w art. 149 § 2 otrzymuje brzmienie:
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„§ 2. Korzyścią majątkową, która podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, jest również wartość dokonanej
czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu wyborczego przez inną osobę aniżeli
wymieniona w art. 132 § 6 lub dokonanej z naruszeniem zasad, o których mowa w art. 132 § 6, art. 132a lub art.
134 § 2.”;
22) w art. 150
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Partii politycznej, której komitet wyborczy uczestniczył w wyborach, partii politycznej wchodzącej w
skład koalicji wyborczej, a także komitetowi wyborczemu wyborców uczestniczących w wyborach do
Senatu przysługuje prawo do dotacji z budżetu państwa, zwanej dalej „dotacją podmiotową”, za każdy
uzyskany mandat senatora. Wydatki związane z dotacją podmiotową pokrywane są z budżetu państwa w
części „Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”.”;

b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wysokość dotacji podmiotowej oblicza się według wzoru:
W
Dp = ---- x M
100
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Dp - wysokość przysługującej dotacji podmiotowej,
W - sumę wydatków na kampanię wyborczą komitetów wyborczych (do wysokości przysługujących
komitetom wyborczym limitów wydatków przewidzianych w wyborach do Senatu), które uzyskały co
najmniej 1 mandat,
M - liczbę mandatów senatorów uzyskanych przez dany komitet wyborczy.”;
c)

§ 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dotacja podmiotowa przysługuje w wysokości, o której mowa w § 2 i 3, także za każdy mandat
senatora uzyskany w wyborach ponownych do Senatu oraz w wyborach uzupełniających do Senatu.”;

23) w art. 166
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Komisarz wyborczy jest pełnomocnikiem Państwowej Komisji Wyborczej powołanym na obszar
stanowiący województwo lub część jednego województwa. Komisarz wyborczy powołany w celu
przeprowadzenia wyborów do Sejmu jest pełnomocnikiem Państwowej Komisji Wyborczej w okręgu
wyborczym (sejmowy komisarz wyborczy).”;

b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Komisarzy wyborczych powołuje w każdym województwie, w liczbie od 2 do 6, spośród sędziów, na
okres 5 lat, Państwowa Komisja Wyborcza, na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Państwowa Komisja
Wyborcza powołuje do każdego okręgu wyborczego sejmowych komisarzy wyborczych i zastępców
sejmowych komisarzy wyborczych spośród sędziów, na okres 5 lat, na wniosek Ministra Sprawiedliwości.
Ta sama osoba może być ponownie powołana na stanowisko komisarza.”;
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24) w art. 170
a)

po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. W wyborach do Sejmu w skład okręgowej komisji wyborczej wchodzi od 7 do 11 członków, w tym z
urzędu, jako jej przewodniczący, sejmowy komisarz wyborczy.”;

b) po § 3 dodaje się § 3a i § 3b w brzmieniu:
„§ 3a. W wyborach do Sejmu członków okręgowych komisji wyborczych innych niż sejmowy komisarz
wyborczy Państwowa Komisja Wyborcza powołuje w liczbie:
1)
od 3 do 5 - spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione
przez nich osoby,
2)
od 3 do 5 - spośród kandydatów zgłoszonych przez wyborców zamieszkałych na obszarze danej
okręgowej komisji wyborczej, w liczbie co najmniej 5.
§ 3b. Kandydatami, o których mowa w § 3a, mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej
gminy położonej w danym okręgu wyborczym.”;
c)

§ 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W razie braku możliwości pełnienia funkcji przewodniczącego komisji przez komisarza wyborczego
komisja wybiera przewodniczącego ze swojego grona. W takim przypadku Minister Sprawiedliwości zgłasza
do składu komisji jednego sędziego więcej, aniżeli wynikałoby to z uzgodnień, o których mowa w § 2. W
wyborach do Sejmu w przypadku braku możliwości pełnienia funkcji przewodniczącego komisji przez
sejmowego komisarza wyborczego, przewodniczącym komisji jest zastępca sejmowego komisarza
wyborczego.”;

d) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. W wyborach do Sejmu:
1)
w przypadku niezgłoszenia przez wyborców kandydatów na członka komisji, pozostałych
kandydatów zgłasza wójt spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek
organizacyjnych;
2)
w przypadku zgłoszenia do danej kategorii składu okręgowej komisji wyborczej kandydatów w
liczbie przekraczającej dopuszczalną liczebność tej kategorii, skład tej kategorii komisji ustala się w drodze
publicznego losowania przeprowadzonego przez Państwową Komisję Wyborczą.”;
25) w art. 172 § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) rejestrowanie kandydatów na posła i kandydatów na senatora oraz list kandydatów na posłów do Parlamentu
Europejskiego;”;
26) w art. 182 § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do
każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana
zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, radnych lub zarejestrowany
został kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej, posła, senatora lub wójta. Zgłoszenia w wyborach do Sejmu i do
Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenia w wyborach do
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów dokonuje się najpóźniej w
30 dniu przed dniem wyborów.”;
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27) w art. 193 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Do Sejmu wybiera się 460 posłów według zasady większości.”;
28) W art. 195 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wybory, o których mowa w § 1, przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w kodeksie, z tym że:
1) ustalone w kodeksie następujące terminy wykonania czynności wyborczych ulegają skróceniu:
a) w art. 13 § 2 oraz art. 170 § 2 - do 38 dnia przed dniem wyborów,
b) w art. 170 § 3, art. 204 § 2, 4 i 6 - do 35 dnia przed dniem wyborów,
c) w art. 202 § 3 - do 40 dnia przed dniem wyborów,
d) w art. 211 § 1 - do 25 dnia przed dniem wyborów;
2) terminy przewidziane w art. 218 § 2 na wnoszenie i rozpatrywanie odwołań skraca się do 2 dni.”;
29) uchyla się art. 196;
30) uchyla się art. 197;
31) uchyla się art. 198;
32) w art. 199 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W wyborach do Sejmu komitety wyborcze mogą wydatkować na agitację wyborczą kwoty wpłacone
wyłącznie na rachunki bankowe danych komitetów wyborczych, do wysokości kwot wpłaconych na te
rachunki.”;
33) uchyla się art. 200;
34) w art. 201
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu tworzy się jednomandatowe okręgi wyborcze.”;

b) uchyla się § 2;
c)

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru województwa. Granice okręgu wyborczego nie mogą
naruszać granic województw oraz granic gmin: miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich położonych na
obszarze danego województwa.”;

35) w art. 202
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Podziału województw na okręgi wyborcze dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa,
obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców państwa przez 460, z uwzględnieniem przepisów art.
201.”;

b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Podział na okręgi wyborcze, ich numery, nazwy i granice, a także siedziby okręgowych komisji
wyborczych określa załącznik nr 1 do kodeksu.”;
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c)

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Informację o okręgu wyborczym podaje się do wiadomości wyborcom danego okręgu wyborczego w
formie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej najpóźniej w 52 dniu przed dniem wyborów, z
zastrzeżeniem § 4. Druk i rozplakatowanie obwieszczeń zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze.”;

d) po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. W przypadku przeprowadzania wyborów, o których mowa w art. 195 § 1, informację o okręgu
wyborczym podaje się do wiadomości wyborcom najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów.” ;
36) w art. 203
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza przedkłada Sejmowi wnioski w sprawie zmiany granic okręgów
wyborczych, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa lub ze
zmiany liczby mieszkańców w okręgu wyborczym lub w państwie.”;

b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Dokonywanie zmian granic gmin, pociągających za sobą zmiany granic okręgów wyborczych jest
niedopuszczalne w okresie 12 miesięcy poprzedzających upływ kadencji Sejmu, jak i w okresie od
zarządzenia wyborów w razie skrócenia kadencji Sejmu aż do dnia stwierdzenia ważności wyborów.”;
37) w art. 204
a)

§ 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Komitet wyborczy wyborców obowiązany jest zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o
utworzeniu komitetu w okresie od dnia ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów do 50 dnia przed
dniem wyborów.”;

b) w § 7 uchyla się pkt 3;
c)

po § 7 dodaje się § 8 w brzmieniu:
„§ 8. W przypadku, gdy komitet wyborczy wyborców został utworzony jedynie w celu zgłoszenia kandydata
na posła w jednym okręgu wyborczym:
1) pełnomocnik wyborczy jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym tego komitetu;
2) kandydat może być pełnomocnikiem wyborczym.”;

38) w art. 208
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jednego kandydata na posła.”;

b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko na podstawie zgłoszenia jednego
komitetu wyborczego.”;
c)

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Partie polityczne, które wchodzą w skład koalicji wyborczej, nie mogą zgłaszać kandydatów
samodzielnie.”;
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39) art. 209 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zgłoszenie kandydata na posła powinno być poparte podpisami co najmniej 10 wyborców.
§ 2. Wyborca może udzielić pisemnego poparcia więcej niż jednemu kandydatowi na posła.
§ 3. Wyborca udzielający poparcia zgłoszeniu kandydata na posła składa podpis obok czytelnie wpisanego
swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL.
§ 4. Wykaz podpisów musi zawierać na każdej stronie nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata,
numer i nazwę okręgu wyborczego, w którym kandydat jest zgłaszany, oraz adnotację:
„Udzielam poparcia kandydatowi na posła ................. (nazwisko, imię - imiona) zgłaszanemu przez ...............
(nazwa komitetu wyborczego) w okręgu wyborczym .............................. (numer i nazwa okręgu) w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na .............. (dzień, miesiąc, rok). ”
§ 5. Poparcia dla zgłoszenia kandydata na posła może udzielić wyłącznie wyborca stale zamieszkały w danym
okręgu wyborczym.";
40) uchyla się art. 210;
41) w art. 211
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kandydatów zgłasza się do okręgowej komisji wyborczej najpóźniej do godziny 2400 w 40 dniu przed
dniem wyborów.”;

b) uchyla się § 2;
c)

uchyla się § 3;

d) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Zgłoszenia kandydata dokonuje osobiście, na piśmie, kandydat, pełnomocnik wyborczy lub
upoważniona przez niego osoba, zwani dalej „osobą zgłaszającą kandydata". W razie zgłoszenia kandydata
przez upoważnioną przez pełnomocnika osobę do zgłoszenia dołącza się dokument stwierdzający udzielenie
upoważnienia, ze wskazaniem zakresu udzielonego upoważnienia, oraz dane upoważnionej przez
pełnomocnika osoby: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL.”;
42) w art. 212
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać jego nazwisko, imię (imiona), zawód i miejsce
zamieszkania.”;

b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Kandydata oznacza się nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego lub partii politycznej
popierającej tego kandydata (nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje).”;
c)

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.Fakt poparcia kandydata przez partię polityczną powinien być potwierdzony pisemnie przez właściwy
statutowy organ partii. Potwierdzenie składa się ze zgłoszeniem kandydata.”;

d) § 4 otrzymuje brzmienie:
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„§ 4. W zgłoszeniu osoba zgłaszająca kandydata wskazuje sposób oznaczenia kandydata na urzędowych
obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania. Oznaczeniem może być nazwa lub skrót nazwy komitetu
wyborczego, o którym mowa w art. 86 § 3 pkt 1, art. 87 § 6 pkt 1 i art. 89 § 5 pkt 1. Oznaczenie może
składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje.”;
e)

§ 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć:
„1) oświadczenie o liczbie podpisów wyborców popierających kandydata wraz z wykazem podpisów
wyborców popierających kandydata;
„2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna
zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata, a także wskazanie jego
ewentualnego członkostwa w partii politycznej; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i
własnoręcznym podpisem;
3) w stosunku do każdego kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów albo informację, o której mowa w art.
7 ust. 3a tej ustawy;
4) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności;
5) oświadczenie pełnomocnika finansowego o wpłaceniu przez kandydata kaucji na wskazany przez
okręgową komisję wyborczą rachunek bankowy w wysokości nie niższej od minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia
postanowienia o zarządzeniu wyborów.”;

f)

§ 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Po dokonaniu zgłoszenia zmiana oznaczenia, o którym mowa w § 3, jest niedopuszczalna.”;

g) po § 6 dodaje się § 7 w brzmieniu:
„§ 7. Kaucja, o której mowa w § 5 pkt 5 podlega zwrotowi na rachunek bankowy kandydata, po uzyskaniu
przez niego co najmniej 5 % ważnie oddanych głosów w okręgu wyborczym; w przeciwnym wypadku
kaucja podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa na zasadach określonych w art. 149.”;
43) w art. 213
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Okręgowa komisja wyborcza, przyjmując zgłoszenie kandydata, bada, w obecności osoby zgłaszającej
kandydata, czy spełnia ono wymogi, o których mowa w art. 212, i wydaje osobie zgłaszającej kandydata
pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Kandydat może być obecny przy składaniu zgłoszenia. Wzór
potwierdzenia określa Państwowa Komisja Wyborcza.”;

b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Po sprawdzeniu prawdziwości danych zawartych w wykazie podpisów przyjęte arkusze wykazu
podpisów komisja przechowuje w zapieczętowanych pakietach. Udostępnienie i rozpieczętowanie pakietów
może nastąpić wyłącznie na potrzeby postępowania przed sądami i organami prokuratury, w obecności
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członka okręgowej komisji wyborczej oraz osoby zgłaszającej kandydata; o terminie czynności zawiadamia
się niezwłocznie osobę zgłaszającą kandydata. Kandydat może być obecny przy udostępnieniu i
rozpieczętowaniu pakietów.”;
44) art. 214 otrzymuje brzmienie:
„Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia kandydata występuje do Ministra
Sprawiedliwości z wnioskiem o udzielenie z Krajowego Rejestru Karnego informacji o kandydacie.”;
45) w art. 215
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Okręgowa komisja wyborcza rejestruje kandydata zgłoszonego zgodnie z przepisami kodeksu,
sporządzając protokół rejestracji, w terminie 3 dni. Po jednym egzemplarzu protokołu doręcza się osobie
zgłaszającej kandydata oraz przesyła Państwowej Komisji Wyborczej wraz z oświadczeniem kandydata na
posła lub informacjami, o których mowa w art. 212 § 5 pkt 3.”;
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Jeżeli zgłoszenie ma wady inne niż brak wymaganej liczby prawidłowo złożonych podpisów wyborców,
komisja wzywa osobę zgłaszającą kandydata do ich usunięcia w terminie kolejnych 3 dni. W przypadku
nieusunięcia wady w terminie komisja postanawia o odmowie rejestracji kandydata.”;
c) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Okręgowa komisja wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli kandydat nie posiada
prawa wybieralności.”;
d) uchyla się § 5;
46) w art. 216
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Jeżeli liczba prawidłowo złożonych podpisów wyborców popierających zgłoszenie kandydata jest
mniejsza niż wymagana w kodeksie, okręgowa komisja wyborcza w chwili przyjmowania zgłoszenia wzywa
osobę zgłaszającą kandydata do uzupełnienia wykazu podpisów. Uzupełnienie podpisów wyborców
popierających zgłoszenie kandydata jest możliwe do upływu terminu, o którym mowa w art. 211 § 1.”;
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Jeżeli uzupełnienia nie dokonano w terminie, o którym mowa w art. 211 § 1, okręgowa komisja
wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata.”;
47) w art. 217
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w wykazie podpisów bądź
wiarygodności podpisów okręgowa komisja wyborcza dokonuje w terminie 3 dni sprawdzenia danych bądź
wiarygodności podpisów w oparciu o dostępne urzędowo dokumenty, w tym rejestry wyborców i urzędowe
rejestry mieszkańców, a w miarę potrzeby również o wyjaśnienia wyborców. W chwili wszczęcia
postępowania wyjaśniającego zawiadamia się o tym osobę zgłaszającą kandydata.”;
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
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„§ 2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania okręgowa komisja wyborcza ustali, iż zgłoszony
kandydat nie uzyskał poparcia wyborców w liczbie wymaganej w kodeksie, okręgowa komisja wyborcza
postanawia o odmowie rejestracji kandydata.”;
48) w art. 218
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Postanowienie okręgowej komisji wyborczej, o którym mowa w art. 215 § 3-4, art. 216 § 2 i art. 217 § 2,
wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie zgłaszającej kandydata.”;
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Od postanowień, o których mowa w § 1, osobie zgłaszającej kandydata przysługuje prawo odwołania do
Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Jeżeli Państwowa
Komisja Wyborcza uzna odwołanie za zasadne, okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje
kandydata w zakresie wskazanym w postanowieniu Państwowej Komisji Wyborczej.”;
c) po § 2 dodaje się § 3 i § 4 w brzmieniu:
„§ 3. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie
Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie rejestracji kandydata. Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty
doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie.
§ 4. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym, i wydaje
orzeczenie w sprawie skargi w terminie 3 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek
prawny. Orzeczenie doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu i Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd
Najwyższy uzna skargę pełnomocnika wyborczego za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie
rejestruje kandydata.”;
49) art. 219:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Okręgowa komisja wyborcza na podstawie protokołów rejestracji kandydatów sporządza wykaz kandydatów
kandydujących w danym okręgu wyborczym w porządku alfabetycznym, najpóźniej w 30 dniu przed dniem
wyborów.”;
b) uchyla się § 2;
c) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza zawiadamia niezwłocznie okręgowe komisje wyborcze oraz
pełnomocników wyborczych o treści wykazów kandydatów.”;
50) uchyla się art. 220;
51) w art. 221
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Okręgowa komisja wyborcza sporządza obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające
informacje o ich nazwiskach wraz z imionami, nazwach i skrótach nazw komitetów wyborczych oraz dane o
kandydatach zawarte w zgłoszeniach kandydatów, w tym treść oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, w zakresie określonym w art. 13 tej ustawy.”;
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b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1, okręgowa komisja wyborcza przesyła dyrektorowi właściwej
miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego, który zapewnia jego druk i rozplakatowanie na obszarze
okręgu wyborczego najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów. Jeden egzemplarz obwieszczenia okręgowa
komisja wyborcza przesyła niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej.”;
52) w art. 222
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Okręgowa komisja wyborcza skreśla z wykazu kandydatów nazwisko kandydata na posła, który zmarł,
utracił prawo wybieralności lub złożył komisji oświadczenie na piśmie o rezygnacji z kandydowania.”;
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Jeżeli skreślenie kandydata z wykazu kandydatów nastąpiło wskutek śmierci kandydata, komisja
zawiadamia osobę zgłaszającą kandydata o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Zgłoszenia nowego
kandydata dokonuje się najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.”;
c) uchyla się § 3;
d) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W razie rozwiązania komitetu wyborczego w trybie, o którym mowa w art. 101 § 1 i 3, prawa i
obowiązki komitetu wyborczego, a także pełnomocnika finansowego i pełnomocnika wyborczego, przechodzą
na kandydata.”;
e) uchyla się § 5;
53) art. 223 otrzymuje brzmienie:
„Okręgowa komisja wyborcza po zarejestrowaniu kandydatów na posła zarządza wydrukowanie kart do
głosowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym w trybie określonym przez
Państwową Komisję Wyborczą.”;
54) art. 224 otrzymuje brzmienie:
„Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów na posła, z
podaniem nazwy lub skrótu nazwy komitetu wyborczego.”;
55) w art. 225
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Jeżeli po wydrukowaniu kart do głosowania okręgowa komisja wyborcza skreśli nazwisko kandydata z
przyczyn, o których mowa w art. 222 § 1, nazwisko tego kandydata pozostawia się na wydrukowanych kartach
do głosowania. Informację o skreśleniu oraz o warunkach decydujących o ważności głosu oddanego na takiej
karcie podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i zapewnia jego rozplakatowanie w
lokalach wyborczych w dniu głosowania.”;
b) uchyla się § 2;
56) w art. 227
a) § 1 otrzymuje brzmienie
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„§ 1. Wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie
przecinające się linie w obrębie kwadratu) z lewej strony obok jego nazwiska.”;
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Jeżeli w okręgu wyborczym zarejestrowano jednego kandydata, głosowania nie przeprowadza się, a za
wybranego na posła okręgowa komisja wyborcza uznaje tego kandydata. W przypadku, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie zawiadamia wyborców danego okręgu
wyborczego o przyczynach obsadzenia mandatu bez głosowania, w formie obwieszczenia. Jeden egzemplarz
obwieszczenia przekazuje się niezwłocznie komisarzowi wyborczemu. Komisja wyborcza sporządza
odpowiedni protokół z obsadzenia mandatu posła bez głosowania w okręgu wyborczym, którego wzór ustala
Państwowa Komisja Wyborcza.”;
c) uchyla się § 3;
d) uchyla się § 4;
e) uchyla się § 5;
57) po art. 227 dodaje się § 227a w brzmieniu:
„§ 1. Jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x” w kwadracie z lewej strony obok nazwiska
któregokolwiek z kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym.
„§ 2. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kwadracie z lewej strony obok nazwisk dwóch lub
większej liczby kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym.
„§ 3. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kwadracie z lewej strony wyłącznie przy nazwisku
kandydata, którego nazwisko zostało skreślone, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym.”;
58) w art. 228 w § 1
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów;”;
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów na posła.”;
c) uchyla się pkt 8;
59) w art. 230
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Okręgowa komisja wyborcza na podstawie protokołów, o których mowa w art. 78 § 1, ustala wyniki
głosowania i wynik wyborów oraz sporządza w dwóch egzemplarzach protokół wyników głosowania i wyniku
wyborów w okręgu wyborczym.”;
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania w obwodach głosowania
za granicą albo na polskich statkach morskich w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania, o którym mowa
w art. 39 § 6, głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe. Fakt ten odnotowuje się w protokole
wyników głosowania i wyniku wyborów w okręgu wyborczym, z wymienieniem obwodów głosowania oraz
ewentualnych przyczyn nieuzyskania z tych obwodów wyników głosowania.”;
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c) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W protokole wymienia się sumy liczb, o których mowa w art. 228 § 1, oraz nazwisko i imię wybranego
posła, z podaniem nazwy lub skrótu nazwy komitetu wyborczego.”;
d) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład okręgowej komisji wyborczej obecne przy jego
sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.”;
e) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów i sporządzaniu protokołu mogą być obecne osoby
zgłaszające kandydatów, kandydaci oraz pełnomocnicy wyborczy, którym przysługuje prawo wniesienia do
protokołu uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.”;
f)

uchyla się § 6;

g) uchyla się § 7;
h) uchyla się § 8;
i)

uchyla się § 9;

j)

uchyla się § 10;

60) uchyla się art. 231;
61) uchyla się art. 232;
62) w art. 233
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Za wybranego na posła w danym okręgu wyborczym uważa się tego kandydata, który otrzymał najwięcej
oddanych głosów ważnych.”;
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania
mandatu, o wyborze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów uzyskał
więcej głosów, a jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa, o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej w obecności członków komisji, osób zgłaszających
kandydatów, kandydatów oraz pełnomocników wyborczych; nieobecność osoby zgłaszającej kandydata,
kandydata lub pełnomocnika wyborczego lub kandydata nie wstrzymuje losowania. Przebieg losowania
uwzględnia się w protokole, o którym mowa w art. 230 § 1.”;
63) uchyla się art. 234;
64) art. 235 otrzymuje brzmienie:
„Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wynik
wyborów w okręgu wyborczym, z uwzględnieniem danych, o których mowa w art. 230 § 3, poprzez wywieszenie
w lokalu komisji, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców, kopii protokołu wyników głosowania i wyniku
wyborów w okręgu.”;
65) uchyla się art. 236;
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66) W art. 237 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów w okręgu wyborczym przewodniczący okręgowej komisji
wyborczej przesyła niezwłocznie w zapieczętowanej kopercie do Państwowej Komisji Wyborczej, w trybie przez
nią ustalonym. Pozostałe dokumenty z wyborów przechowuje dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego
właściwej dla siedziby komisji.
§ 2. Po otrzymaniu protokołów, o których mowa w § 1, Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje sprawdzenia
prawidłowości ustalenia wyników wyborów w okręgach wyborczych.
§ 3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników wyborów Państwowa Komisja Wyborcza
zarządza ponowne ustalenie tych wyników.”;
67) Art. 238 otrzymuje brzmienie:
„Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w formie obwieszczenia,
oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Sejmu. W obwieszczeniu zamieszcza się, według
okręgów wyborczych, podstawowe informacje zawarte w protokołach okręgowych komisji wyborczych oraz
nazwiska i imiona wybranych posłów.”;
68) w art. 241 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu, przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym lub
przeciwko wyborowi posła, wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie
w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego.”;
69) w art. 243 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sąd Najwyższy odrzuca protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub niespełniający warunków
określonych w art. 241. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia protestu. Od postanowienia o
odrzuceniu protestu przysługuje zażalenie. Rozpatrzenie zażalenia przez Sąd Najwyższy następuje w składzie 7
sędziów. W przypadku uwzględnienia zażalenia sąd drugiej instancji wydaje opinię w sprawie protestu; przepisy
art. 242 stosuje się odpowiednio.”;
70) w art. 244 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, na podstawie
sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku
rozpoznania protestów, rozstrzyga o ważności wyborów do Sejmu, ważności wyborów w okręgu wyborczym
oraz o ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest. W postępowaniu stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z późn. zm.”;
71) w art. 245 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Wyniki wyborów ponownych lub wyniki przeprowadzonych czynności wyborczych Państwowa Komisja
Wyborcza podaje w obwieszczeniu. W obwieszczeniu wymienia się ponadto osoby, które w wyniku wyborów
ponownych lub przeprowadzonych czynności wyborczych utraciły mandat, lub których mandat wygasł, ze
wskazaniem numeru i nazwy okręgu wyborczego.”
72) w art. 247
a) w § 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) odwołania posła w wyniku referendum przeprowadzonego w okręgu wyborczym.”;
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b) po § 5 dodaje się § 6 w brzmieniu:
„§ 6. Wygaśnięcie mandatu posła odwołanego w czasie kadencji następuje z dniem przeprowadzenia
referendum.”;
73) art. 249 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Postanowienie, o którym mowa w § 1, niezwłocznie doręcza się Prezydentowi Rzeczypospolitej i
Państwowej Komisji Wyborczej, z zastrzeżeniem art. 250.”;
74) w art. 250
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Postanowienie Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu posła z przyczyn określonych w art. 247 § 1 pkt
2-8 wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie posłowi. Od postanowienia posłowi przysługuje prawo
odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za
pośrednictwem Marszałka Sejmu.”;
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych rozpatruje odwołanie, o
którym mowa w § 1, i orzeka w sprawie w terminie 7 dni w postępowaniu nieprocesowym. Odpis postanowienia
Sądu Najwyższego doręcza się posłowi, który wniósł odwołanie, Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi
Senatu oraz Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przepisy art. 249 § 2 i 3
stosuje się.”;
75) Art. 251 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Prezydent Rzeczypospolitej zarządza wybory uzupełniające do Sejmu w przypadku:
1)

śmierci posła;

2)

upływu terminu do wniesienia odwołania od postanowienia Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu;

3)

nieuwzględnienia odwołania od postanowienia Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu przez Sąd
Najwyższy;

4)

odwołania posła w wyniku referendum przeprowadzonego w okręgu wyborczym.

§ 2. Wybory uzupełniające zarządza się i przeprowadza w terminie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu posła. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed dniem, w którym
upływa termin zarządzenia wyborów do Sejmu.
§ 3. W sprawach zarządzenia wyborów, o których mowa w § 1, 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. Druk i rozplakatowanie obwieszczenia zapewnia Krajowe Biuro
Wyborcze.
§ 4. Głosowanie w wyborach uzupełniających przeprowadza się tylko na terytorium państwa, zaś prawo
wybierania przysługuje tylko wyborcom stale zamieszkałym w okręgu wyborczym, w którym zarządzono
wybory uzupełniające.”;
76) w art. 252 w § 1
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie”
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„1) ogólnokrajowych - jeżeli zarejestrował kandydata na posła co najmniej w jednym okręgu wyborczym;”;
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) regionalnych - jeżeli zarejestrował co najmniej jednego kandydata na posła;”;
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w TV Polonia – jeżeli zarejestrował kandydata na posła w okręgu nr 233 „Zagranica”.”;
77) art. 253 otrzymuje brzmienie:
„Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji wyborczych, o których mowa w art. 252 § 2 pkt 2, dzieli się
równo pomiędzy uprawnione komitety wyborcze na podstawie informacji okręgowych komisji wyborczych,
właściwych dla obszaru objętego regionalnym programem, o zarejestrowanych kandydatach.”;
78) w art. 254
a) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Na ustalenia dotyczące podziału czasu antenowego, o których mowa w art. 253, osobie zgłaszającej
kandydata przysługuje skarga do Państwowej Komisji Wyborczej. Skargę wnosi się w terminie 2 dni od
dokonania ustalenia. Państwowa Komisja Wyborcza rozpatruje sprawę niezwłocznie i wydaje postanowienie.”;
b) po § 2 dodaje się § 3 i § 4 w brzmieniu:
„§ 3. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie
Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące ustalenia podziału czasu antenowego. Skargę wnosi się w terminie
2 dni od daty doręczenia postanowienia pełnomocnikowi wyborczemu.
§ 4. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym, i wydaje
orzeczenie w sprawie skargi w terminie 3 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek
prawny. Orzeczenie doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu i Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd
Najwyższy uzna skargę pełnomocnika wyborczego za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie
dokonuje ustalenia podziału czasu antenowego zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego.”;
79) art. 494 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitację wyborczą wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 108 §
2.”;
80) art. 499 otrzymuje brzmienie:
„Art. 499. Kto, w związku z wyborami, bez pisemnej zgody, o której mowa w art. 106 § 1, prowadzi agitację
wyborczą
- podlega karze grzywny albo aresztu.”;
81) w art. 506 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) do Sejmu dokonuje wpłat nie będąc do tego uprawniony lub przyjmuje wpłaty od nieuprawnionego lub
ponad limit wymieniony w art. 132a,”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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