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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 39. posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2009 r. ustawę  

o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw. 

 
 

Łączę wyrazy szacunku 
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USTAWA 

z dnia 3 kwietnia 2009 r. 

 

o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-

skiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw 

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 857 z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 28 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Środki finansowe pochodzące z subwencji, w tym także pozyskane w sposób o-
kreślony w art. 24 ust 4 pkt 1 i 2, mogą być wykorzystywane na płatne reklamy 
i audycje telewizyjne lub radiowe partii politycznych oraz na płatne ogłoszenia 
i reklamy prasowe tylko i wyłącznie za pośrednictwem Funduszu Wyborczego 
partii politycznej i na zasadach określonych dla wydatkowania środków z tego 
funduszu. Środki te nie mogą być także przeznaczane na propagowanie statu-
towej działalności partii za pomocą plakatów i haseł, których powierzchnia 
przekracza 2 m2.”; 

2) w art. 29: 

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W 2009 roku i 2010 roku wysokość rocznej subwencji, o której mowa w 
art. 28, dla danej partii politycznej albo koalicji wyborczej ustala się na za-
sadzie stopniowej degresji proporcjonalnie do łącznej liczby głosów waż-
nych oddanych na listy okręgowe kandydatów na posłów tej partii albo  
koalicji wyborczej, w rozbiciu na liczby głosów odpowiadające poszcze-
gólnym przedziałom określonym w procentach, według następującego 
wzoru: 

 S = W1 x M1 + W2 x M2 + W3 x M3 + W4 x M4 + W5 x M5 + W6 x M6 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają:  

S   - kwotę rocznej subwencji, 

W1-6 - liczby głosów kolejno obliczane dla każdego wiersza poniższej 
tabeli, podane odrębnie w wyniku rozbicia łącznej liczby głosów  

                                                 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz.  

1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 
2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 
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ważnych oddanych w skali kraju łącznie na listy okręgowe kan-
dydatów na posłów danej partii politycznej albo koalicji wybor-
czej, odpowiednio do wyznaczonego w procentach przedziału, 

M1-6 - wysokość kwoty w złotych dla kolejnych wierszy poniższej tabeli: 
 

Wiersz Głosy ważne oddane w całym kraju łącznie 
na listy okręgowe kandydatów na posłów 
danej partii politycznej albo koalicji wy-
borczej w rozbiciu odpowiednio dla każ-
dego przedziału 

Wysokość kwoty za 
jeden głos (M) 

 
 

Procent Liczba głosów (W)  
 

1 do 5%  10 złotych 
2 powyżej 5% do 10%  7 złotych 50 groszy 
3 powyżej 10% do 15%  6 złotych 50 groszy 
4 powyżej 15% do 20%  1 złoty 
5 powyżej 20% do 30%  50 groszy 
6 powyżej 30%  25 groszy 

   „ 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Roczna subwencja, w kwocie ustalonej na podstawie ust. 1 i 1a oraz art. 
28, jest każdego roku w okresie kadencji Sejmu wypłacana danej partii  
politycznej w czterech równych kwartalnych ratach, z zastrzeżeniem art. 
32.”, 

c) w ust. 6 wyrazy „o których mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami „o których 
mowa w ust. 1 i 1a”; 

3) w art. 30 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Partia polityczna, która otrzymuje subwencję, przekazuje od 10% do 20% sub-
wencji na Fundusz Ekspercki. 

4. Środki finansowe zgromadzone w ramach Funduszu Eksperckiego mogą być 
wykorzystywane na finansowanie ekspertyz prawnych, politycznych, socjolo-
gicznych i społeczno-ekonomicznych. Finansowanie ekspertyz może odbywać 
się drogą umów i porozumień zawieranych przez partię polityczną z wyspecja-
lizowanymi organizacjami oraz instytucjami. Środki Funduszu Eksperckiego 
mogą być również przeznaczone na finansowanie działalności wydawniczo-
edukacyjnej związanej z działalnością statutową partii politycznej.”. 

 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 
2008 r. Nr 171, poz. 1056) w art. 89 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zabrania się umieszczania plakatów i haseł wyborczych o powierzchni większej 
niż 2 m2.”. 
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Art. 3. 
W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.2)) art. 78a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 78a. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenia od kogo 
pochodzą. Zabrania się umieszczania plakatów i haseł wyborczych o 
powierzchni większej niż 2 m2.”. 

 

Art. 4. 
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)) w art. 70 do-
daje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zabrania się umieszczania plakatów i haseł wyborczych o powierzchni większej 
niż 2 m2.”. 

 

Art. 5. 
Dodany niniejszą nowelizacją przepis art. 28 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, nie 
narusza postanowień umów zawartych przez partię polityczną przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy do czasu ich wygaśnięcia. 

 

Art. 6. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 
 

 

 /-/ Bronisław Komorowski 

 
 
 

                                                 
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 

1271, 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 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 

3)  Zmiany 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 

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


