Wyciąg

USTAWA
z dnia 28 maja 1993 r.
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 14
Kampania wyborcza
Art. 133
Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia zarządzenia Prezydenta o
wyborach i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.
Art. 134
Przepisy niniejszej ustawy nie mogą być interpretowane tak, aby naruszały w
toku kampanii wyborczej obowiązek środków masowego przekazu do rzetelnego
informowania o wydarzeniach i zjawiskach w kraju i za granicą.
Art. 135
1. Zgromadzenia wyborców organizowane w celu zbierania podpisów
popierających listy kandydatów na posłów oraz zwoływane i odbywane w
ramach kampanii wyborczej prowadzonej na rzecz list i kandydatów na posłów
nie podlegają przepisom ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o
zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297).
2. Każdy wyborca może zbierać podpisy popierające zgłoszenia list kandydatów
na posłów i rozpowszechniać programy wyborcze, agitować na rzecz list i
kandydatów na posłów, a także organizować wiece wyborcze.
3. Podpisy popierające zgłoszenia, o których mowa w ust. 2, można zbierać w
miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie jakichkolwiek nacisków
zmierzających do wymuszenia podpisów.
Art. 136
Od 12 dnia przed dniem wyborów aż do zakończenia wyborów zabrania się
podawania do wiadomości publicznej wyników przedwyborczych badań (sondaży)
opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników
wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu
głosowania.
Art. 137
1. Wszelkie plakaty, napisy (hasła) lub ulotki wyborcze, zawierające wyraźne
oznaczenia, od kogo pochodzą, bądź stwierdzające, przez kogo są
rozplakatowane, podlegają ochronie prawnej.
2. Do umieszczania plakatów wyborczych nie mają zastosowania przepisy art.
63a Kodeksu wykroczeń.

Art. 138
1. Na ścianach budynków i ogrodzeniach można umieszczać plakaty i hasła
wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy
nieruchomości.
2. Zabrania się umieszczania plakatów i haseł wyborczych na zewnątrz i
wewnątrz budynków administracji rządowej i samorządowej oraz sądów, a
także na terenie jednostek wojskowych i oddziałów obrony cywilnej oraz
skoszarowanych jednostek policyjnych.
3. Rada gminy może zakazać umieszczania plakatów lub haseł na niektórych
budynkach publicznych, a także określonych częściach terenów publicznych z
przyczyn związanych z ochroną zabytków bądź środowiska.
4. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych dla celów prowadzenia
kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.
Przepis art. 137 stosuje się odpowiednio.
5. Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć
bez powodowania szkód.
6. Policja (straż miejska) jest obowiązana usuwać plakaty i hasła, których sposób
umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu fizycznemu ludzi albo
bezpieczeństwu mienia bądź w ruchu drogowym.
7. Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe, ustawione dla celów
prowadzenia kampanii wyborczej, właściwe komitety wyborcze obowiązane są
usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
8. Zarząd gminy postanawia o usunięciu plakatów wyborczych, haseł i urządzeń
ogłoszeniowych nie usuniętych przez właściwe komitety wyborcze w terminie,
o którym mowa w ust. 7. Koszty ich usunięcia ponoszą właściwe komitety
wyborcze.
Art. 139
1. Jeżeli plakaty, hasła, ulotki, wypowiedzi albo inne formy propagandy i agitacji
zawierają dane i informacje nieprawdziwe, każdy zainteresowany ma prawo
wnieść do sądu wojewódzkiego wniosek o:
1) orzeczenie konfiskaty takich materiałów,
2) wydanie zakazu publikowania takich danych i informacji,
3) nakazanie sprostowania informacji,
4) nakazanie przeproszenia pomówionego,
5) nakazanie uczestnikowi wpłacenia kwoty do 2.000 złotych na rzecz
instytucji charytatywnej,
6) zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawcy kwoty do 2.000 złotych
tytułem odszkodowania.
2. Sąd wojewódzki rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24
godzin, w postępowaniu nieprocesowym w składzie trzech sędziów. Sąd może
rozpoznać sprawę w wypadku usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy
lub uczestnika postępowania, którzy o terminie rozprawy zostali prawidłowo
powiadomieni. Postanowienie, kończące postępowanie w sprawie, sąd
niezwłocznie doręcza osobie zainteresowanej, o której mowa w ust. 1,
właściwej okręgowej komisji wyborczej i zobowiązanemu do wykonania
postanowienia sądu. Na postanowienie sądu wojewódzkiego przysługuje w
ciągu 24 godzin zażalenie do sądu apelacyjnego, który jest obowiązany do
jego rozpatrzenia w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie
przysługuje środek prawny i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

3. Dane lub informacje nieprawdziwe odnoszące się do wyborów i związane z
kampanią wyborczą, opublikowane w prasie, podlegają sprostowaniu w ciągu
48 godzin.
4. W odniesieniu do sprostowań danych lub informacji opublikowanych w innej
prasie niż dziennik sąd wskazuje dziennik, w którym sprostowanie ma być
zamieszczone na koszt zobowiązanego w ciągu 48 godzin.
5. W razie odmowy lub niezamieszczenia sprostowania przez zobowiązanego lub
wskazanego w postanowieniu sądu, sąd na wniosek zainteresowanego
zarządza opublikowanie sprostowania w trybie egzekucyjnym na koszt
zobowiązanego.
6. W sprawach, o których mowa w ust. 1-5, przepisów art. 133 nie stosuje się.

Art. 140
1. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie zakładów pracy lub
instytucji publicznych w sposób i w formach zakłócających ich normalne
funkcjonowanie.
2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na terenie jednostek
wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej oraz w oddziałach obrony cywilnej, a także skoszarowanych
jednostek policyjnych.
Art. 141
Zabrania się organizowania pochodów i manifestacji w dniu wyborów.
Z wyłączeniem Art. 142-148

Art. 149
Wykonanie uprawnień wynikających z niniejszej ustawy nie ogranicza możliwości
dochodzenia przez osoby pokrzywdzone lub poszkodowane uprawnień na
podstawie przepisów innych ustaw - a w szczególności Kodeksu karnego,
Kodeksu cywilnego i Prawa prasowego - wobec osób, których działanie lub
zaniechanie działania w toku kampanii wyborczej naruszyło cudze dobra osobiste
lub majątkowe.

