
walnoÊci wed∏ug cen zakupu obowiàzujàcych w dniu
wyp∏aty równowa˝nika.

2. WysokoÊç równowa˝nika, o którym mowa w
ust. 1, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 6. WysokoÊç kwoty równowa˝nika pieni´˝nego
okreÊlonego w rozporzàdzeniu przys∏uguje ̋ o∏nierzowi
zawodowemu od dnia 1 kwietnia 2001 r.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2000 r.

w sprawie wysokoÊci równowa˝nika pieni´˝nego przy-
s∏ugujàcego w zamian za umundurowanie ˝o∏nierzom
zawodowym pe∏niàcym s∏u˝b´ w jednostkach wojsko-
wych podporzàdkowanych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych (Dz. U. Nr 115, poz. 1214).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. (poz. 934)

WYKAZ STAWEK RÓWNOWA˚NIKA PIENI¢˚NEGO ZA PRZED¸U˚ONY OKRES U˚YWALNOÂCI
PRZEDMIOTÓW ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO NALE˚NYCH, A NIEWYDANYCH W NATURZE

Lp. Przedmiot
Jed-

nostka
miary

Cena (w z∏)
Stawka roczna (w z∏)

okres u˝ywalnoÊci

detaliczna zakupu 3 lata 3 lata 5 lat

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Mundur wyjÊciowy oficera kpl.
— wojsk làdowych 482,76 386,21 96,55
— wojsk lotniczych 482,76 386,21 96,55
— marynarki wojennej 482,76 384,96 96,24

2 Mundur letni oficera kpl.
— wojsk làdowych 541,20 360,96 90,24
— wojsk lotniczych 451,20 360,96 90,24
— marynarki wojennej 448,44 358,75 89,69

3 P∏aszcz sukienny oficera kpl.
— wojsk làdowych 719,22 575,38 143,84 115,08
— wojsk lotniczych 719,22 575,38 143,84 115,08
— marynarki wojennej 719,22 575,38 143,84 115,08

4 Sukno p∏aszczowe m.b. 87,00
(wojsk làdowych, lotniczych, 
marynarki wojennej)

5 Tkanina mundurowa letnia m.b. 34,69
(wojsk làdowych, lotniczych, 
marynarki wojennej)

6 Tkanina mundurowa m.b. 37,19
(wojsk làdowych, lotniczych, 
marynarki wojennej)
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 9 sierpnia 2001 r.

w sprawie trybu i terminu powo∏ywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach g∏osowania utwo-
rzonych za granicà w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarzàdza si´, co
nast´puje:



§ 1. Powo∏anie obwodowej komisji wyborczej
w obwodach g∏osowania utworzonych za granicà na-
st´puje najpóêniej na 5 dni przed dniem wyborów,
w formie pisemnej decyzji konsula.

§ 2. 1. Pe∏nomocnik wyborczy komitetu wyborcze-
go, który uzyska∏ rejestracj´ listy okr´gowej kandyda-
tów na pos∏ów lub kandydatów na senatorów w okr´-
gu wyborczym w∏aÊciwym dla gminy Warszawa-Cen-
trum, lub upowa˝niona przez niego osoba, mo˝e zg∏o-
siç konsulowi po jednym kandydacie na cz∏onka ka˝dej
z obwodowych komisji wyborczych spoÊród wybor-
ców zamieszka∏ych w obwodzie wyborczym. W zg∏o-
szeniu podaje si´ nazw´ komitetu wyborczego, który
dokonuje zg∏oszenia, imi´ (imiona) i nazwisko, miejsce
zamieszkania i numer paszportu kandydata oraz do∏à-
cza oÊwiadczenie kandydata, ˝e wyra˝a zgod´ na po-
wo∏anie w sk∏ad wskazanej obwodowej komisji wybor-
czej.

2. Konsul uwzgl´dni zg∏oszenia kandydatów na
cz∏onków obwodowych komisji wyborczych, które
otrzyma nie póêniej ni˝ w 21 dniu przed dniem wybo-
rów.

§ 3. 1. Je˝eli pe∏nomocnicy zg∏oszà wi´cej ni˝ 10
kandydatów do sk∏adu obwodowej komisji wyborczej,
konsul powo∏uje komisj´ w sk∏adzie jedenastoosobo-
wym. Dziesi´ciu cz∏onków komisji konsul wy∏ania
w drodze publicznego losowania kandydatów, a jednà
osob´ powo∏uje spoÊród pracowników konsulatu (am-
basady) lub wyborców zamieszka∏ych na terenie ob-
wodu g∏osowania. O terminie losowania powiadamia
si´ kandydatów w sposób zwyczajowo przyj´ty i umo˝-
liwia im obecnoÊç przy losowaniu.

2. JeÊli liczba zg∏oszonych przez pe∏nomocników
kandydatów na cz∏onków obwodowej komisji wybor-
czej jest wi´ksza od 5, a mniejsza od 11, konsul powo-
∏uje wszystkich zg∏oszonych kandydatów w sk∏ad ob-
wodowej komisji wyborczej oraz jednego cz∏onka ko-
misji spoÊród pracowników konsulatu (ambasady) lub

wyborców zamieszka∏ych na terenie obwodu g∏osowa-
nia.

3. Je˝eli pe∏nomocnicy zg∏oszà mniej ni˝ 6 kandyda-
tów do sk∏adu obwodowej komisji wyborczej albo nie
zg∏oszà ˝adnego kandydata, konsul powo∏uje obwodo-
wà komisj´ wyborczà w sk∏adzie siedmioosobowym,
uwzgl´dniajàc wszystkie zg∏oszone kandydatury, oraz
uzupe∏nia sk∏ad o wybranych przez siebie wyborców
spoÊród pracowników konsulatu (ambasady) lub wy-
borców zamieszka∏ych na terenie obwodu g∏osowania.

4. Sk∏ady obwodowych komisji wyborczych konsul
podaje do publicznej wiadomoÊci w sposób zwyczajo-
wo przyj´ty.

§ 4. 1. Funkcja cz∏onka obwodowej komisji wybor-
czej wygasa wskutek Êmierci, pisemnego zrzeczenia
si´ cz∏onkostwa, odwo∏ania ze sk∏adu komisji, utraty
prawa wybierania, podpisania zgody na kandydowa-
nie na pos∏a lub senatora bàdê obj´cia funkcji pe∏no-
mocnika wyborczego, finansowego lub m´˝a zaufania.

2. Cz∏onek obwodowej komisji wyborczej mo˝e byç
odwo∏any ze sk∏adu komisji w razie nieobecnoÊci na
pierwszym posiedzeniu i niewyjaÊnieniu w terminie
dwóch dni przyczyny nieobecnoÊci. O wystàpieniu
przyczyny uzasadniajàcej odwo∏anie przewodniczàcy
obwodowej komisji wyborczej jest obowiàzany powia-
domiç konsula. Odwo∏ania ze sk∏adu komisji dokonuje
konsul, który powo∏a∏ danà komisj´.

3. Je˝eli w sk∏adzie obwodowej komisji wyborczej
pozosta∏o mniej ni˝ 7 osób, konsul uzupe∏nia jej sk∏ad
o wybranych przez siebie wyborców spoÊród pracow-
ników konsulatu (ambasady) lub wyborców zamiesz-
ka∏ych na terenie obwodu g∏osowania.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
2 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. Ananicz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 9 sierpnia 2001 r.

w sprawie utworzenia obwodów g∏osowania dla obywateli polskich przebywajàcych za granicà w wyborach
do Sejmu i do Senatu.

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Tworzy si´ obwody g∏osowania dla obywateli
polskich przebywajàcych za granicà. Wykaz obwodów,

ich numery oraz siedziby obwodowych komisji wybor-
czych zawiera za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
2 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. Ananicz


