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USTAWA 

z dnia 5 listopada 2009 r. 

 

o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  
ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików  

województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta,  
burmistrza i prezydenta miasta 

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 5 skreśla się wyrazy „ ; głosować można tylko osobiście”; 

2) dodaje się art. 5a w brzmieniu:  

„Art. 5a. Wyborca może głosować osobiście lub przez pełnomocnika zgodnie 
z przepisami niniejszej ustawy.”; 

3) dodaje się art. 49a-49h w brzmieniu: 

„Art. 49a. 1. Wyborca, który przez właściwy organ orzekający został zaliczony 
do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności, z uwzględnieniem art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. 
zm.2)), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego i-
mieniu w wyborach, zwanego dalej „pełnomocnictwem do głoso-
wania”. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w 
dniu głosowania kończy 75 lat. 

3. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w 
przypadku głosowania odbywającego się w: obwodach głosowania 
utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakła-
dach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrz-
nych tych zakładów i aresztów, oraz w obwodach głosowania u-
tworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. 

                                                 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 

984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 
2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 
oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 
1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, nr 97, poz. 802, Nr 98, 
poz. 817 i Nr 157, poz. 1241. 
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Art. 49b. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wybor-
ców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do gło-
sowania, lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, z 
zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej o-
soby, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, je-
żeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, 
brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji 
obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej 
pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania zgła-
szani przez komitety, jak również kandydaci na Prezydenta Rze-
czypospolitej. 

Art. 49c. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem         
(burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracowni-
kiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do gło-
sowania. 

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wy-
borcy, wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, 
w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 
10 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: na-
zwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewiden-
cyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i o-
soby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a 
także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomoc-
nictwo do głosowania. Wniosek powinien zostać przedłożony 
przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania lub przez 
osobę, na rzecz której ma być udzielone pełnomocnictwo do gło-
sowania. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się: 

1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego 
o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej 
pełnomocnictwa do głosowania; udokumentowanie wieku 
przez osobę, o której mowa w art. 49a ust. 2, nie jest wyma-
gane; 

2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawiera-
jącą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a 
także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomoc-
nictwa do głosowania; 

3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego oso-
bie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta 
nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania. 
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4. Akt pełnomocnictwa do głosowania, po sprawdzeniu, na podsta-
wie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we 
wniosku, niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z 
których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do gło-
sowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie 
gminy. 

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu 
zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głoso-
wania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z za-
strzeżeniem ust. 6. 

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na ob-
szarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we 
wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

7. Gmina prowadzi wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do 
głosowania, w którym odnotowuje się fakt sporządzenia danego 
aktu. 

Art. 49d. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 
nie spełnia ustawowych warunków, o których mowa w art. 49a, 
art. 49b lub art. 49c ust. 2 i 3, wójt (burmistrz, prezydent miasta) w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do u-
sunięcia wad wniosku w terminie 3 dni. Przepis art. 49c ust. 2 
zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w ter-
minie, wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia sporządzenia 
aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu 
pełnomocnictwa do głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza 
się niezwłocznie wyborcy. 

Art. 49e. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do 
głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje 
przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosow-
nego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) 
gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, 
lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komi-
sji wyborczej w dniu głosowania. 

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypad-
ku: 

1) śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego peł-
nomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika; 

2) braku przesłanek, o których mowa w art. 49b ust. 1, lub wy-
stąpienia przesłanki, o której mowa w art. 49b ust. 4; 

3) wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielają-
cą pełnomocnictwa do głosowania. 

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania 
przed przekazaniem spisu wyborców przewodniczącemu właści- 
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wej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wybor-
ców wójt (burmistrz, prezydent miasta), a po przekazaniu spisu - 
obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania o-
soby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania. 

Art. 49f. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio prze-
pisy art. 51 ust. 2, art. 53 oraz art. 54, z zastrzeżeniem ust. 3-5. 

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwo-
dowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie 
jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania. 

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię   
(imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce 
„uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko 
wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”, a akt pełnomocnic-
twa do głosowania załącza do spisu wyborców. 

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania wła-
snym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na po-
twierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzie-
lającego pełnomocnictwa do głosowania.  

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wyga-
sło, obwodowa komisja wyborcza odmawia wydania pełnomocni-
kowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do 
głosowania.  

Art. 49g. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do 
głosowania są zadaniem zleconym gminy i są wolne od opłat. 

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa 
do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wy-
borach. 

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian 
za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą. 

Art. 49h. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnię-
ciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozpo-
rządzenia, szczegółowy tryb postępowania w sprawie sporządzenia 
aktu pełnomocnictwa do głosowania, wzory: wniosku o sporządze-
nie aktu pełnomocnictwa do głosowania, zgody na przyjęcie pełno-
mocnictwa do głosowania i aktu pełnomocnictwa do głosowania, a 
także wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu sporzą-
dzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania.”; 

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

„2b) liczbę wyborców głosujących przez pełnomocnika,”; 

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

„Art. 88ia. Kto pobiera od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania o-
płatę za głosowanie w jego imieniu  

  podlega karze grzywny. 
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Art. 88ib. Kto udziela pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkol-
wiek korzyść majątkową lub osobistą  

  podlega karze aresztu albo grzywny.”; 

6) w art. 88k wyrazy „i art. 88h” zastępuje się wyrazami „ , art. 88h, art. 88ia i art. 
88ib”. 

 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.3)) wprowa-
dza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ tylko osobiście i”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wyborca może głosować osobiście lub przez pełnomocnika zgodnie z 
przepisami niniejszej ustawy.”; 

2) dodaje się art. 40a-40h w brzmieniu: 

„Art. 40a. 1. Wyborca, który przez właściwy organ orzekający został zaliczony 
do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności, z uwzględnieniem art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. 
zm.4)), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego i-
mieniu w wyborach, zwanego dalej „pełnomocnictwem do głoso-
wania”. 

2. W przypadku wyborcy obywatela Unii Europejskiej niebędącego 
obywatelem polskim z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, sko-
rzystać może osoba uznana w państwie pochodzenia za niepełno-
sprawną w stopniu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w 
dniu głosowania kończy 75 lat. 

4. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w 
przypadku głosowania odbywającego się w: obwodach głosowania 
utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakła-
dach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrz-
nych tych zakładów i aresztów, oraz w obwodach głosowania u-
tworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 

219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 
162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 
1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, nr 97, poz. 802, Nr 98, 
poz. 817 i Nr 157, poz. 1241. 
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5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w 
drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów wydawanych przez 
właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej po-
twierdzających uznanie za osobę niepełnosprawną w stopniu, o 
którym mowa w ust. 1. 

Art. 40b. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wybor-
ców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do gło-
sowania, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej o-
soby, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, je-
żeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, 
brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji 
obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej 
pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania zgła-
szani przez komitety wyborcze, jak również kandydaci na radnych. 

Art. 40c. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem         
(burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracowni-
kiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do gło-
sowania. 

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wy-
borcy, wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, 
w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 
10 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: na-
zwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewiden-
cyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i o-
soby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a 
także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomoc-
nictwo do głosowania. Wniosek powinien zostać przedłożony 
przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania lub przez 
osobę, na rzecz której ma być udzielone pełnomocnictwo do gło-
sowania. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się: 

1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego 
o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej 
pełnomocnictwa do głosowania, a w przypadku wyborców 
obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami pol-
skimi tłumaczenie przysięgłe aktualnego dokumentu, o któ-
rym mowa w art. 40a ust. 5; udokumentowanie wieku przez 
osobę, o której mowa w art. 40a ust. 3, nie jest wymagane; 

2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawiera-
jącą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a 
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także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomoc-
nictwa do głosowania. 

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania, po sprawdzeniu, na podsta-
wie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we 
wniosku, niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z 
których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do gło-
sowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie 
gminy. 

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu 
zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głoso-
wania wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z za-
strzeżeniem ust. 6. 

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na ob-
szarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we 
wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

7. Gmina prowadzi wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do 
głosowania, w którym odnotowuje się fakt sporządzenia danego 
aktu. 

Art. 40d. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 
nie spełnia ustawowych warunków, o których mowa w art. 40a, 
art. 40b lub art. 40c ust. 2 i 3, wójt (burmistrz, prezydent miasta) w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do u-
sunięcia wad wniosku w terminie 3 dni. Przepis art. 40c ust. 2 
zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w ter-
minie, wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia sporządzenia 
aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu 
pełnomocnictwa do głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza 
się niezwłocznie wyborcy. 

Art. 40e. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do 
głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje 
przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosow-
nego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) 
gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, 
lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej ko-
misji wyborczej w dniu głosowania. 

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypad-
ku: 

1) śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego peł-
nomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika; 

2) braku przesłanek, o których mowa w art. 40b ust. 1, lub wy-
stąpienia przesłanki, o której mowa w art. 40b ust. 4; 

3) wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielają-
cą pełnomocnictwa do głosowania. 
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3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania 
przed przekazaniem spisu wyborców przewodniczącemu właści-
wej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wybor-
ców wójt (burmistrz, prezydent miasta), a po przekazaniu spisu - 
obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania o-
soby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania. 

Art. 40f. 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio prze-
pisy art. 45 ust. 4 i 5 oraz art. 46, z zastrzeżeniem ust. 3-5. 

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwo-
dowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie 
jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania. 

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię   
(imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce 
„uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko 
wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”, a akt pełnomocnic-
twa do głosowania załącza do spisu wyborców. 

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania wła-
snym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na po-
twierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzie-
lającego pełnomocnictwa do głosowania.  

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wyga-
sło, obwodowa komisja wyborcza odmawia wydania pełnomocni-
kowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do 
głosowania. 

Art. 40g. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do 
głosowania są zadaniem zleconym gminy i są wolne od opłat. 

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa 
do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wy-
borach. 

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian 
za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą. 

Art. 40h. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnię-
ciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozpo-
rządzenia, szczegółowy tryb postępowania w sprawie sporządzenia 
aktu pełnomocnictwa do głosowania, wzory: wniosku o sporządze-
nie aktu pełnomocnictwa do głosowania, zgody na przyjęcie pełno-
mocnictwa do głosowania i aktu pełnomocnictwa do głosowania, a 
także wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu sporzą-
dzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania.”; 

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

„2a) wyborców, którzy głosowali przez pełnomocnika;”; 

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

„2a) wyborców, którzy głosowali przez pełnomocnika;”; 

5) w art. 150 w ust. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
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„2a) wyborców, którzy głosowali przez pełnomocnika;”; 

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

„2a) wyborców, którzy głosowali przez pełnomocnika;”; 

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

„2a) wyborców, którzy głosowali przez pełnomocnika;”; 

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

„Art. 202l. Kto pobiera od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania o-
płatę za głosowanie w jego imieniu  

  – podlega karze grzywny. 

Art. 202m. Kto udziela pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkol-
wiek korzyść majątkową lub osobistą  

  – podlega karze aresztu albo grzywny.”; 

9) w art. 203 wyrazy „i art. 202f” zastępuje się wyrazami „ , art. 202f, art. 202l i art. 
202m”. 

 

Art. 3. 
W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i 
prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.5)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

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

„2a) wyborców, którzy głosowali przez pełnomocnika,”; 

2) w art. 20 w ust. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) wyborców, którzy głosowali przez pełnomocnika,”; 

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

„Art. 27ra. Kto pobiera od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania o-
płatę za głosowanie w jego imieniu  

  – podlega karze grzywny. 

Art. 27rb. Kto udziela pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkol-
wiek korzyść majątkową lub osobistą  

  – podlega karze aresztu albo grzywny.”; 

4) w art. 27s wyrazy „i art. 27l” zastępuje się wyrazami „ , art. 27l, art. 27ra i art. 
27rb”. 

                                                 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 

1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 
r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.  
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Art. 4. 
1. Przepisy ustaw zmienianych w art. 2 i art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą u-

stawą, stosuje się od kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego na-
stępującej po kadencji, w trakcie której niniejsza ustawa weszła w życie. 

2. Do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, w trakcie której ni-
niejsza ustawa weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 5. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 
 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Bronisław Komorowski 

 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


