
Projekt z dnia 19 września 2022 r. 

U S T AWA  

z dnia ……………………. 2022 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy i niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z  2022, poz. 

1277) 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, poz. 

1191);”; 

b) w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem i 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) w art.10 § 1pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:  

„a) rady gminy – obywatel polski, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem 

polskim oraz obywatel  Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje 

na obszarze tej gminy,”;  

3) w art. 12:  

a) § 5 otrzymuje brzmienie:  

„§ 5. W wyborach do  sejmiku województwa odrębny obwód głosowania w 

jednostce, o której mowa w § 4, położonej na obszarze województwa, w którym 

przeprowadzane są 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 województwa.   

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

                                                 

1) … 
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„§ 5a. W wyborach do rady powiatu odrębny obwód głosowania w jednostce, o 

której mowa w § 4, położonej na obszarze powiatu, w którym przeprowadzane są 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 rady gminy lub wyborach wójta odrębny obwód głosowania w 

jednostce, o której mowa w § 4, położonej na obszarze gminy, w której przeprowadzane 

są wybory, tworzy się, jeżeli w dniu wyborów 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 § 14 dodaje się § 15  w brzmieniu:  

„§ 15. Postanowienie komisarza wyborczego o utworzeniu obwodów głosowania 

jest podstawą dla właściwego dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego do 

wprowadzenia danych o obwodach głosowania, o których mowa w § 11 do Centralnego 

Rejestru Wyborców.”; 

4) w art. 13 § 3 otrzymuje brzmienie:   

„§ 3. Do zmian w podziale na stałe obwody głosowania przepisy art. 12 § 11–15 

stosuje się odpowiednio.”;  

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

„§ 3. Do zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych przepisy art. 12 § 11–15 

stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku, o którym mowa w § 2a, nie stosuje się 

przepisów art. 12 § 13 i 14.”;  

6) w dziale I w rozdziale 4 tytuł otrzymuje brzmienie:  

„Centralny Rejestr Wyborców”  

7) art. 18 otrzymuje brzmienie:  

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

1) osoby stale zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, którym 

przysługuje prawo wybierania; 

2) osoby niemające tego prawa z przyczyn określonych w art. 10 § 2.  

§ 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;  
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3) ustalania liczby wyborców;  

4) sprawdzania posiadania prawa wybierania  przy okazji  weryfikacji   podpisów 

złożonych właściwemu organowi w związku z zamiarem przeprowadzenia referendum 

lub zgłoszeniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.  

5) oraz innych zadań określonych we właściwych ustawach.  

§ 4. Utrzymanie i rozwój Centralnego Rejestru Wyborców, w celu realizacji zadań 

określonych w kodeksie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym: 

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do rejestru;  

2) zapewnia integralność danych w rejestrze; 

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym rejestr jest 

prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze; 

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym rejestr jest 

prowadzony; 

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  

rejestrze; 

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.).  

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

Wyborców  posiadają: 
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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. Aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców przez 

gminę jest zadaniem zleconym gminie.  

§ 10.  Centralny Rejestr Wyborców służy do 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 i art. 476 § 4.    

§ 11. W celu ustalania liczby mieszkańców, o której mowa w  § 10, w Centralnym 

Rejestrze Wyborców przetwarza się dane:  

1) małoletnich obywateli polskich – w zakresie adresu zameldowania na pobyt stały 

i daty urodzenia, 

2) obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi i obywateli 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nieujętych w części B 

rejestru  i obywateli państw trzecich – w zakresie adresu zameldowania na pobyt stały  

- które są przekazywane do tego rejestru z rejestru PESEL.    

§ 12. Zapisy w dziennikach systemów (logach) Centralnego Rejestru Wyborców 

przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia.” 

8) po art. 18 dodaje się art. 18a–18c w brzmieniu:  

„Art. 18a. § 1. Centralny Rejestr Wyborców dzieli się na część A i część B.  

§ 2. W Centralnym Rejestrze Wyborców, w części A, gromadzi się dane obywateli 

polskich, o których mowa w art. 18 § 1, w zakresie obejmującym: 

1) imię (imiona); 

2) nazwisko; 

3) numer ewidencyjny PESEL; 

4) imię ojca; 

5) datę urodzenia; 

6) adres zameldowania na pobyt stały; 

7) adres stałego zamieszkania zarejestrowany w związku ze złożeniem wniosku w 

trybie określonym w art. 19;   
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8) informację o pozbawieniu prawa wybierania, z przyczyn o których mowa w art. 

10 § 2, okres  pozbawienia prawa, oznaczenie sądu, 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, Senatu, 

Parlamentu Europejskiego i do organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego; 

10) informację o obwodzie głosowania właściwym ze względu na adres, o którym 

mowa w pkt 6 albo  7;  

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 w związku ze złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 28.   

§ 3. Dane, o których mowa w § 2 pkt 1–6, przekazywane są do Centralnego Rejestru 

Wyborców  z rejestru PESEL, po osiągnięciu przez osobę pełnoletności, lub w przypadku 

osiągnięcia pełnoletności w okresie między zarządzeniem wyborów a dniem wyborów – 

przed sporządzeniem spisu wyborców. 

 § 4. Dane, o których mowa w § 2 pkt 7 i 8,  wprowadzane są do Centralnego  

Rejestru Wyborców przez wójta.  

§ 5. 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, uprawnionych do 

korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym: 

1) imię (imiona); 

2) nazwisko; 

3) numer ewidencyjny PESEL;  

4) imię ojca; 

5) datę urodzenia; 

6) obywatelstwo; 

7) numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

8) adres stałego zamieszkania zarejestrowany w związku ze złożeniem wniosku w 

trybie określonym w art. 19a; 

9) informację o pozbawieniu prawa wybierania, z przyczyn o których mowa w art. 

10 § 2, okres  pozbawienia prawa, oznaczenie sądu, sygnaturę akt, datę wydania oraz datę 
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uprawomocnienia się orzeczenia, na podstawie którego nastąpiło pozbawienie prawa 

wybierania; 

10) informację  o okręgu wyborczym właściwym w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego i do rady gminy; 

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 10 w związku ze złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 28. 

§ 6. Dane, o których mowa w § 5 pkt 1–9 , wprowadzane są do Centralnego Rejestru 

Wyborców  przez wójta.   

Art. 18b. § 1. Dane z części A  Centralnego Rejestru Wyborców usuwa się w 

przypadku: 

1) śmierci; 

2) utraty obywatelstwa polskiego;  

3) anulowania numeru ewidencyjnego PESEL.   

§ 2. Dane, z przyczyn o których mowa w § 1, podlegają niezwłocznie usunięciu na 

podstawie przekazanej przez rejestr PESEL informacji o zarejestrowaniu zdarzenia. 

§ 3. W  Centralnym Rejestrze Wyborców  w części A  w przypadku zmiany danych, 

o których mowa w art. 18a § 2 pkt 1–6, w rejestrze PESEL następuje ich automatyczna 

aktualizacja w Centralnym Rejestrze Wyborców.  

§ 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w danych osobowych przez 

obywatela polskiego  zastosowanie ma art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510).  

Art. 18c. § 1. Dane z części B  Centralnego Rejestru Wyborców usuwa się w 

przypadku: 

1) śmierci;  

2) utraty obywatelstwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita 

Polska ; 

3) anulowania numeru ewidencyjnego PESEL; 

4) złożenia wniosku o skreślenie z Centralnego Rejestru Wyborców. 
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§ 2. Dane, z przyczyn o których mowa w § 1 pkt 1–3, podlegają niezwłocznie 

usunięciu na podstawie przekazanej przez rejestr PESEL informacji o zarejestrowaniu 

zdarzenia.  

§ 3. W  Centralnym Rejestrze Wyborców  w części B w przypadku zmiany danych, 

o których mowa w art. 18a § 5 pkt 1–7, w rejestrze PESEL następuje ich automatyczna 

aktualizacja w Centralnym Rejestrze Wyborców.”; 

9) art. 19 otrzymuje brzmienie:  

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

stałym obwodzie  głosowania.   

§ 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 zameldowania na pobyt stały w tej gminie ujmowani są w stałym  

obwodzie głosowania właściwym dla  adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej 

sprawie wniosek do urzędu  gminy właściwego dla miejsca zamieszkania najpóźniej na 5 

dni przed dniem wyborów lub referendum.  

§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do wyborcy stale zamieszkałego na obszarze 

gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały na obszarze tej 

gminy. 

§ 5. Wniosek, o którym mowa w § 3, powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), 

imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy i oświadczenie  

co do adresu stałego  zamieszkania. 

§ 6. Wniosek, o którym mowa w § 3, może zostać złożony w postaci papierowej, 

opatrzonej  własnoręcznym podpisem albo 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 (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 670, 952 i 1005), na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

§ 7.  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 właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.  
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§ 8. Przepis § 1–7 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, 

przebywającego stale na obszarze gminy.”; 

10)  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 ujmowani są w obwodzie właściwym dla adresu stałego 

zamieszkania jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu  gminy właściwego  dla 

miejsca zamieszkania najpóźniej na 5 dni przed dniem wyborów lub referendum.  

§ 2.  Wniosek, o którym mowa w §1,  powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), 

imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy i 

deklarację co do adresu stałego  zamieszkania. 

§ 3. Jeżeli w chwili złożenia wniosku, o którym mowa w § 2, wnioskodawca nie ma 

nadanego numeru PESEL, w celu nadania numeru PESEL wniosek powinien zawierać 

dodatkowo dane, o których mowa w art.  8 pkt 9–11, 14–17, 24a ustawy z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności oraz, jeżeli są dostępne, dane, o których mowa w art. 8 pkt 

3, 3a, 5, 7, 8, 12, 13, 18–21 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

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

postaci papierowej opatrzonym  własnoręcznym podpisem  albo 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, na 

formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym. 

§ 5. 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 .  

§ 6. Wniosek, o którym mowa w § 5 , może zostać złożony na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej opatrzonym  własnoręcznym podpisem albo w postaci 

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.  
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§ 7.  W przypadku rozbieżności danych  we wniosku, o których mowa w § 2, z 

danymi w rejestrze PESEL   rozbieżności wyjaśnia się w terminie 30 dni.”; 

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

„Art. 20 § 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 i art. 

19a, lub w terminie 5 dni od dnia wyjaśnienia rozbieżności w trybie określonym w art. 

19a § 6.  

§ 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 odmowie 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 doręczenia 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.”; 

12)  art. 21–23 otrzymują brzmienie: 

„Art. 21 § 1. Informacje o pozbawieniu  prawa wybierania, z przyczyn określonych 

w art. 10 § 2, rejestruje się w Centralnym Rejestrze Wyborców na podstawie 

przekazywanych gminom zawiadomień sądu albo Trybunału Stanu.  

§ 2. Rejestracji danych, o których w mowa w § 1, dokonuje wójt gminy właściwy, 

ze względu na siedzibę sądu wydającego orzeczenie o pozbawienia prawa wybierania.  

§ 3. W przypadku czasowego pozbawienia prawa wybierania  wyborcy, nie są 

ujmowani w spisach wyborców do czasu wygaśnięcia przyczyny pozbawienia prawa 

wybierania.   

§ 4. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji 

Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy zawiadamiania wójta gminy 

właściwego, ze względu na siedzibę sądu wydającego orzeczenie o pozbawienia prawa 

wybierania, o osobach pozbawionych prawa wybierania i okresie, na jaki osoby te zostają 

pozbawione prawa wybierania, oraz o wygaśnięciu przyczyny pozbawienia prawa 
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wybierania, a także wzory zawiadomień w tych sprawach, tak aby zapewnić bieżącą 

aktualizację informacji w Centralnym Rejestrze  Wyborców  danych o osobach 

pozbawionych prawa wybierania i posiadających prawo wybierania. 

Art. 22 § 1. Wyborca może wnieść do właściwego miejscowo wójta reklamację na 

nieprawidłowości w  Centralnym Rejestrze Wyborców   w związku z nieprawidłowym 

ujęciem wyborcy w obwodzie głosowania. 

§ 2. Reklamację wnosi się ustnie do protokołu, na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej opatrzonym  własnoręcznym podpisem albo w postaci 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 obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej 

wniesienia i wydać decyzję w sprawie.  

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

PESEL, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

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

reklamację. 

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

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 później niż na 5 dni przed dniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 2. 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.  
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§3. 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.  

§4. Informacje, o których mowa w § 1–3, przesyła się, przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej.”;  

13) uchyla się art. 24 i art. 25;  

14) po art. 25 dodaje się art. 25a i art. 25b 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) wójt gminy może 

prowadzić w systemie teleinformatycznym właściwy miejscowo dla gminy   rejestr 

wyborców, zwany dalej „lokalnym rejestrem wyborców”.  

§ 2. Utrzymanie i rozwój lokalnego rejestru wyborców zapewnia wójt gminy 

właściwy do jego prowadzenia, który w zakresie tego rejestru podejmuje działania 

wskazane w art. 18 § 4.   

Art. 25b. § 1. Lokalny rejestr wyborców jest zasilany danymi z Centralnego Rejestru 

Wyborców w zakresie danych, o których mowa w art. 18a § 2 i § 5, dotyczących osób 

które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy lub posiadają adres 

stałego zamieszkania w tej gminie.  

§ 2. Lokalny rejestr wyborców może być zasilany danymi Centralnego Rejestru 

Wyborców w zakresie numerów i granic stałych obwodów głosowania ustalonych dla tej 

gminy oraz numerów i granic okręgów wyborczych ustalonych na potrzeby do wyborów 

do rady gminy.   

§ 3.  O prowadzeniu lokalnego rejestru wyborców wójt gminy powiadamia ministra 

właściwego do spraw informatyzacji. Do powiadomienia wójt gminy 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 niezgodnie z celem ich uzyskania.  

§ 4. Dane, o których mowa w § 1 i 2, udostępniane są,  w trybie teletransmisji 

danych. 
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§ 5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może przeprowadzić kontrolę 

zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, o których mowa w § 3, i w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie cofnąć udostępnianie danych,  o których 

mowa w § 1 i 2.”;  

15)  art. 26 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 26 § 1. Wyborców,  którym przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie 

wyborców sporządzanym w Centralnym 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. W zależności od zarządzonych wyborów spis wyborców składa się z części A 

lub części A i części B:  

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 wójta. 

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

zakresie:  

1) nazwiska; 

2) imienia (imion); 

3) imienia ojca; 

4) daty urodzenia; 

5) numeru  ewidencyjny PESEL; 

6) 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); 
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3) imienia ojca; 

4) daty urodzenia; 

5) numeru  ewidencyjny PESEL;  

6)  obywatelstwa; 

7) numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

8) adresu zamieszkania. 

§ 8. W wyborach do rad gmin i wyborach wójta § 7 stosuje się odpowiednio również 

do obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

uprawnionych do korzystania z praw wyborczych.”; 

16) po art. 26 dodaje się art. 26a i 26b w brzmieniu:  

„Art. 26a § 1. Projekt spisu wyborców sporządza się od 44 dnia przed dniem 

wyborów, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania. Wyborcy ujęci w projekcie spisu 

mogą, w trybie określonym w 26b, art. 28-32 oraz art. 34 i art. 35, zmienić miejsce 

glosowania.  

§2. Spis wyborców sporządza się w przeddzień wyborów w dwóch egzemplarzach 

w formie wydruku, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.  

§3. Jeden egzemplarz spisu wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów 

przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia 

głosowania w obwodzie. 

§ 4. Spis wyborców w postaci elektronicznej jest przechowywany w Centralnym  

Rejestrze Wyborców przez okres 5 lat. 

Art. 26b. Wyborca niepełnosprawny ujmowany jest, na swój wniosek, w spisie 

wyborców w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania, w którym lokal 

obwodowej komisji wyborczej dostosowany jest do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla adresu 

zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania wyborcy nie spełnia tych 

warunków. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio." 

17) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28  § 1. Wyborca jednorazowo, na dane  wybory, może zmienić miejsce 

głosowania. Wniosek w tej sprawie składa w okresie od 44  dnia przed dniem wyborów  

do 2 dnia przed dniem wyborów do urzędu gminy właściwego dla wybranego obwodu 

głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów.  
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§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta. 

§ 3. W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 ma zastosowanie tylko do 

wyborców stale zamieszkałych 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 papierowej  

opatrzonym własnoręcznym podpisem do dowolnego urzędu gminy lub 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, na 

formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym.  

§ 5. Wniosek, o którym mowa w §1,  powinien zawierać 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  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 Polskiej, w których przeprowadza się 

głosowanie ponowne, w okresie między 13 a 2 dniem przed ponownym głosowaniem  

wyborca może zmienić miejsce głosowania na swój wniosek złożony w sposób określony 

w § 4. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.”;  

18) 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.  26b i 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 albo adresu przebywania, w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa 

w art. 28.”; 

19) w art. 30  
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„Art. 30 § 1. Żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową albo odbywający ćwiczenia 

wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem 

stałego zamieszkania są dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu 

wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę, z zastrzeżeniem § 2. 

Przepisy art. 28  stosuje się odpowiednio.”; 

20) uchyla się art. 31; 

21) 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, zwane dalej „zaświadczeniem”. 

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

papierowej opatrzonym  własnoręcznym podpisem albo w postaci 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 w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów   

do 2 dnia przed dniem wyborów.    

§ 3.  Odbiór zaświadczenia wydanego przez wójta wybranej gminy następuje przez 

wyborcę 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 w obwodzie głosowania właściwym dla  adresu zameldowania na pobyt 

stały lub adresu stałego zamieszkania albo adresu przebywania, w przypadku złożenia 

wniosku, o którym mowa w art. 28 . 

§ 5 . Zaświadczenie zawiera dane wyborcy:  

1) imię (imiona);  

2) nazwisko;  

3) imię ojca;  

4) numer ewidencyjny PESEL;  

5) adres zamieszkania; 

6) wskazanie w jakich wyborach wyborca jest uprawniony do głosowania;   
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7) obywatelstwo, jeżeli zaświadczenie wydawane obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącego 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 wójta. 

§ 7 W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 ma zastosowanie tylko do 

wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza 

się wybory uzupełniające. 

§ 8. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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. 

§ 8. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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." 

22) po art. 32 dodaje się art. 32a i 32b w brzmieniu: 

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

Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Wyborców, 

2) wzór spisu wyborców, 

3) sposób i tryb sporządzania spisu wyborców, w tym sposób aktualizacji spisu 

wyborców, 

4) wzór wykazu wyborców przebywających w zakładach leczniczych, domach 

pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach 

zewnętrznych takich zakładów i aresztów, w których utworzono obwody głosowania,  

5)  sposób aktywacji i weryfikacji zaświadczenia udostępnionego w publicznej 

aplikacji mobilnej  

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności, prawidłowości i 

bezpieczeństwa funkcjonowania systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego 

prowadzony jest Centralny Rejestr Wyborców oraz publiczna aplikacja mobilna, oraz 

konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.  
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Art. 32b Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi:  

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

art. 19a § 1,  

2) wzór wniosku o skreślenie wyborcy, o którym mowa w art. 19a § 4, z Centralnego 

Rejestru Wyborców 

3) wzór wniosku o ujęcie w spisie wyborców; 

- uwzględniając zakres danych wymaganych we wniosku; 

 4) wzór zaświadczenia wydawanego w postaci papierowej oraz sposób wydawania 

i ewidencjonowania zaświadczeń, mając na względzie konieczność zapewnienia 

identyfikacji osoby, której zaświadczenie dotyczy oraz zabezpieczenia zaświadczenia 

przed sfałszowaniem.”; 

23) uchyla się art. 33; 

24) w art. 34:  

a) § 2  otrzymuje brzmienie 

„§ 2. Wpisu dokonuje się na podstawie wniosku wyborcy zgłoszonego najpóźniej w 

3 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię (imiona), imię 

ojca, datę urodzenia oraz  numer ewidencyjny PESEL .”, 

b) ) po 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„§ 3a. Kapitan statku powiadamia o dopisaniu do spisu wyborców sporządzonego 

przez kapitana statku wyborcy burmistrza dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, który 

zamieszcza w Centralnym Rejestrze Wyborców informację o wyborcy ujętym w spisie 

sporządzonym przez kapitana. Powiadomienie zawiera nazwisko i imię (imiona), imię 

ojca, datę urodzenia oraz  numer ewidencyjny PESEL wyborcy.”, 

c) § 4  otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, 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 powiadomienia, o którym mowa w art. 34 § 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 
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danych, ich przekazywania i odbioru, zabezpieczenia zaświadczenia przed sfałszowaniem 

oraz zasadę, zgodnie z którą można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.”;  

25) w art. 35:  

a) § 2 otrzymuje brzmienie:   

„§ 2. Wpisu dokonuje się na podstawie wniosku wyborcy  wniesionego na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem,  albo przy 

użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw 

zagranicznych, 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, na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zgłoszenie zawiera nazwisko i imię 

(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca 

pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę 

jego wydania.  W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 

polskimi,  wniosek powinien zawierać numer paszportu lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość  a także miejsce i datę jego wydania. Zgłoszenia można 

dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.”,  

b) § 4  otrzymuje brzmienie:   

„§ 4. Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej 

Komisji Wyborczej, oraz w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, 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 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, zabezpieczenia zaświadczenia przed sfałszowaniem oraz zasadę, zgodnie z którą 

można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.”; 

26) 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 § 2 albo art. 18 § 5,  dotyczących tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej 
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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, z zastrzeżeniem 

§ 2.   

§ 2 . Zakres udostępnianiach 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 Centralnego Rejestru Wyborców zaświadczenia o danych 

przetwarzanych w tym rejestrze, zwane dalej „zaświadczeniem o danych:,  zawierającego 

dane określone w § 1 lub § 2. Pobranie zaświadczenia o danych 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 informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

§ 4. Zaświadczenie o danych pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w § 3, jest 

opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw 

informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie  elektronicznej. 

§ 5. Osobie, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców, na 

wniosek tej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym 

własnoręcznym podpisem lub w postaci 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, wójt obowiązany jest wydać zaświadczenie o danych  zawierające dane 

określone w  § 1 lub  § 2,  z zastrzeżeniem § 6.  

§ 6. W przypadku zarządzonych wyborów wniosek o wydanie zaświadczenia o 

danych, o którym mowa w § 5, może być złożony nie później niż do 5 dnia przed dniem 

wyborów.   

§ 7. Zaświadczenie o danych, o którym mowa w § 5, jest przekazywane, w 

zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, 

opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym. 
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§ 8.  Zaświadczenie o danych, o którym mowa w § 5, może mieć postać wydruku z 

systemu teleinformatycznego. 

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

może złożyć pisemny wniosek utrwalony w postaci papierowej 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 na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej. 

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

spis wyborców.”; 

27) w art. 37a w § 1:  

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Art. 37a. § 1. Wyborca niepełnosprawny ujęty w obwodzie głosowania w danej 

gminie właściwym dla adresu  zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego 

zamieszkania  ma prawo do uzyskiwania informacji o:”; 

b)  pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„ 3) warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w 

którym lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany jest do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych;”; 

28) w art. 51: 

a) w § 2pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) osobę pominiętą w spisie, jeżeli pominięcie w spisie jest wynikiem omyłki”, 

b) w § 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  

„§ 3.  W wyborach do Sejmu i do Senatu, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej obwodowa 

komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dopisuje w dniu 

głosowania do spisu wyborców również obywatela polskiego stale zamieszkującego za 

granicą, a głosującego w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu, jeżeli 

udokumentuje, iż stale zamieszkuje za granicą, a wójt gminy  potwierdzi, że nie został 

ujęty w spisie wyborców w innym obwodzie tej gminy o albo w spisie sporządzonym 

przez inny urząd gminy, konsula lub kapitana statku.’’; 
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29) w art. 53b § 2-3  otrzymują brzmienie:  

„§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, może być dokonane ustnie, na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem, a także 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, na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym 

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

przekazuje właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie, w której wyborca jest ujęty 

w obwodzie głosowania zgodnie adresem zameldowania na pobyt stały lub adresem 

stałego zamieszkania. 

§ 3. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), 

imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, 

których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet 

wyborczy.”; 

30) w art. 55 uchyla się  § 1;  

31) w art. 56: 

a)  w § 2 zdanie pierwsze 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.”, 

b) dodaje się  § 2a w brzmieniu:  

„2a. Wniosek, o którym mowa w § 1, może być złożony ustnie, na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem, a także 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, na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”, 

c) w § 3 uchyla się pkt 3, 

d) po § 3  dodaje się § 3a w brzmieniu:  
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„3a. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt pełnomocnictwa 

sporządza się na pierwsze oraz ponowne głosowanie odrębnie.”; 

32) w art. 160 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) sprawowanie nadzoru nad aktualizowaniem danych zgromadzonych w Centralnym 

Rejestrze Wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców;”; 

33) 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) po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu:  

„§4. System teleinformatyczny, o którym mowa w § 2, zasilany jest danymi 

Centralnego Rejestru Wyborców w zakresie numerów i granic obwodów głosowania, 

numerów i granic okręgów wyborczych oraz danymi oraz danymi co do liczby 

mieszkańców i liczby wyborców.”; 

34) w art. 165:  

a) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 165. § 1. Państwowa Komisja Wyborcza wykonując  czynności wynikające ze 

sprawowanego nadzoru nad aktualizowaniem danych zgromadzonych w Centralnym 

Rejestrze Wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców: 

1) nadzoruje prawidłowość aktualizowania Centralnego  Rejestru Wyborców oraz 

sporządzania spisów wyborców przez gminy;  

2) występuje z urzędu do właściwych organów o wykreślenie wyborców z obwodu 

lub spisu wyborców osób, które zostały ujęte w obwodzie  lub wpisane do spisu z 

naruszeniem przepisów prawa; 
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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  gmin, informację o 

liczbie wyborców wpisanych do spisów 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 ewidencji ludności oraz wojewodami;  

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

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

"§ 1a. Organy ewidencji ludności i wojewodowie przekazują Państwowej Komisji 

Wyborczej informacje i udostępniają dokumenty niezbędne do wykonywania czynności, 

o których w § 1." 

b)  § 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, po zasięgnięciu opinii 

Państwowej Komisji Wyborczej, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki   

współpracy organów ewidencji ludności i wojewodów administracji rządowej z 

Krajowym Biurem Wyborczym w tym zakresie, mając na względzie konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.”; 

 35) Art. 199 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 199 § 1. W wyborach do Sejmu komitety wyborcze mogą wydatkować na 

agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitami, ustalonymi w następujący 

sposób: 

1)  wysokość limitu wyznaczona jest kwotą 97 groszy przypadającą na każdego 

wyborcę w kraju ujętego w Centralnym Rejestrze Wyborców; 

2) limit wydatków dla danego komitetu oblicza się według wzoru: 

L = (w × k × m)/460, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

L - limit wydatków, 

w - liczbę wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców,  

k - kwotę przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w Centralnym Rejestrze 

Wyborców, o której mowa w pkt 1, 



– 24 – 

m - łączną liczbę posłów wybieranych we wszystkich okręgach wyborczych, w 

których komitet zarejestrował listy kandydatów. 

§ 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 Biuletynie Informacji Publicznej liczbę 

wyborców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców według stanu na koniec kwartału 

poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów do Sejmu. ”;  

36) w art. 202 po § 3 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.”; 

37) 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.”; 

38) w art. 217 § 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, w oparciu o dane zawarte w Centralnym Rejestrze 

Wyborców,  lub sprawdzenia  wiarygodności podpisów, a w miarę potrzeby występuje o 

wyjaśnienia wyborców. O wszczęciu postępowania wyjaśniającego zawiadamia się 

niezwłocznie osobę zgłaszającą listę.”;  

39) w art. 259 § 1 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 259 § 1. W wyborach do Senatu komitety wyborcze mogą wydatkować na 

agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitami, ustalonymi w następujący 

sposób: 

1) wysokość limitu wyznaczona jest kwotą 21 groszy przypadającą na każdego 

wyborcę w kraju ujętego w Centralnym Rejestrze Wyborców; 

2)  limit wydatków dla danego komitetu oblicza się według wzoru: 

L = (w × k × s)/100, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

L - limit wydatków, 

w - liczbę wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców;  
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k - kwotę przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w Centralnym Rejestrze 

Wyborców, o której mowa w pkt 1, 

s - liczbę okręgów wyborczych, w których komitet zarejestrował kandydatów na 

senatorów.”;  

40) 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.”; 

41) w art. 327 § 1 i 2 otrzymują  brzmienie:  

„Art. 327 § 1. Komitety wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborczą 

wyłącznie kwoty ograniczone limitem, którego wysokość jest wyznaczona kwotą 64  

groszy przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w Centralnym Rejestrze 

Wyborców. 

§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 14 dni od dnia zarządzenia 

wyborów, ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski" i podaje do publicznej wiadomości liczbę wyborców ujętych w 

Centralnym Rejestrze Wyborców według stanu na koniec kwartału poprzedzającego 

dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów.”; 

42) w art. 337 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

„Art. 337. § 1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego komitety wyborcze mogą 

wydatkować na agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitami, ustalonymi w 

następujący sposób: 

1)  wysokość limitu wyznaczona jest kwotą 71  groszy przypadającą na każdego 

wyborcę w kraju ujętego w Centralnym Rejestrze Wyborców; 

2)  limit wydatków dla danego komitetu oblicza się według wzoru: 

L = w × k, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

L - limit wydatków, 

w - liczbę wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 

obwodach głosowania w okręgach wyborczych, w których komitet zarejestrował listy 

kandydatów, 

k - kwotę przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w Centralnym Rejestrze 

Wyborców, o której mowa w pkt 1. 
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§ 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 liczbę 

wyborców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców na terenie całego kraju oraz w 

obwodach głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych według stanu na koniec 

kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów.”;  

43)  W art. 340 po § 3 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.”;  

44) 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 roku 

poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone.”; 

45) w art. 375 § 1 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 375. § 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 mieszkańców tej 

gminy na koniec kwartału poprzedzającego zarządzenie o wyborach.”;  

46) W art. 419  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 okręgach wyborczych do Centralnego Rejestru Wyborców.”;  

47) 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.”;  

48) w art. 478 w § 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Jeżeli w wyborach przedterminowych wybiera się tylko wójta, przepisów § 2 

nie stosuje się. 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:”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 741) w art. 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
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„5. Na wniosek inicjatora referendum, złożony na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem przewodniczący zarządu jednostki 

samorządu terytorialnego, a w gminie wójt (burmistrz, prezydent miasta), w ciągu 14 dni 

od otrzymania wniosku powiadamia, w formie pisemnej, 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 niezwłocznie 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. 3. 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. 

Art. 4. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305) w art. 149 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) Szefa Krajowego Biura Wyborczego lub działających z jego upoważnienia dyrektorów 

zespołów i delegatur Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie zadań związanych z 

aktualizowaniem Centralnego Rejestru Wyborców oraz organizacją i przeprowadzaniem 

wyborów i referendów;”.  

Art. 5. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 poz. 

1191 r.) 

1) w art. 10:  

a) w ust. 1  po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:  

„9a)  organ gminy właściwy do dopisania cudzoziemca do stałego obwodu 

głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców w trybie określonym w przepisach 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z … r. poz. …) – w zakresie 

danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 3-21, 24, 24a i 26;”, 
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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.”; 

2) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 12.  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 cudzoziemca, organem gminy właściwym do 

dopisania cudzoziemca do stałego obwodu głosowania w Centralnym Rejestrze 

Wyborców 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 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 2a w 

brzmieniu:  

„2a) organ gminy właściwy do dopisania cudzoziemca do stałego obwodu 

głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców w trybie określonym w przepisach 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy - w stosunku do osób, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt  3 będących obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy 

złożyli wniosek o wpisanie do Centralnego Rejestru Wyborców, a dotychczas nie 

posiadali numeru PESEL.”.  

Art. 6. Prezes Rady Ministrów, w drodze komunikatów, ogłasza w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej daty określające: 

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, datę wydania oraz datę uprawomocnienia 

się orzeczenia.   

2) uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz 

okręgów wyborczych.  
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3) uzupełnienia Centralnego Rejestru Wyborców o numery i granice obwodów głosowania i 

okręgów wyborczych, przekazane  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 do Centralnego Rejestru Wyborców zmian danych w zakresie, w jakim 

wiążą się z pozbawieniem  prawa wybierania i wpisaniem do rejestru wyborców na wniosek; 

7) gotowość uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców. 

Art. 7. 1. Z dniem ogłoszenia gotowości uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców 

rejestry wyborców prowadzone na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących stają się 

lokalnymi rejestrami wyborców, w rozumieniu art. 25a ustawy Kodeks wyborczy.  

2. Gminy dostosują rejestry, o których mowa w ust. 1, do przepisów ustawy - Kodeks 

wyborczy w ciągu dwóch lat od dnia ogłoszenia gotowości uruchomienia Centralnego Rejestru 

Wyborców lub do tego dnia zaprzestaną prowadzenia tych rejestrów.   

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z wyjątkiem art. 1 - 5, 7, które 

wchodzą w życie na komunikat Prezes Rady Ministrów zamieszczony w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

4 dni od dnia ogłoszenia. 


