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Poz. 1781

1781
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)
z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udost´pniania dokumentów z wyborów organów
jednostek samorzàdu terytorialnego.
Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
— Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113,
poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób przekazywania, przechowywania i udost´pniania dokumentów
z wyborów organów jednostek samorzàdu terytorialnego.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o dokumentach z wyborów, nale˝y przez to rozumieç:
1) spisy wyborców;
2) karty do g∏osowania (wykorzystane i niewykorzystane);

9) protoko∏y wyborów do rad wraz z zestawieniami
wyników g∏osowania w okr´gach wyborczych;
10) protoko∏y wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
11) protoko∏y obsadzenia mandatów radnych bez g∏osowania;
12) protoko∏y posiedzeƒ, uchwa∏y, urz´dowe obwieszczenia i inne dokumenty komisji wyborczych;
13) postanowienia komisarzy wyborczych;
14) obwieszczenia i komunikaty Paƒstwowej Komisji
Wyborczej i komisarzy wyborczych o wynikach wyborów do rad i wynikach wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

3) postanowienia w∏aÊciwych organów wyborczych
w sprawie przyj´cia zawiadomieƒ o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zg∏aszania kandydatów na radnych wraz z za∏àczonymi do zawiadomieƒ dokumentami;

§ 3. 1. Obwodowe i terytorialne komisje wyborcze
po wykonaniu swoich zadaƒ przekazujà posiadane dokumenty z wyborów, jako depozyt, odpowiednio w∏aÊciwemu miejscowo wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, staroÊcie lub marsza∏kowi województwa.

4) protoko∏y rejestracji list kandydatów na radnych
oraz rejestracji kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wraz ze zg∏oszeniami
tych list i kandydatów oraz za∏àczonymi do zg∏oszeƒ dokumentami;

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, sà udost´pniane tylko przez w∏aÊciwe organy wyborcze wy∏àcznie na ˝àdanie sàdów w zwiàzku z post´powaniami w sprawach protestów wyborczych oraz na ˝àdanie
sàdów lub prokuratury i Policji prowadzàcych post´powanie karne.

5) postanowienia o: odmowie rejestracji listy kandydatów na radnych, skreÊleniu z zarejestrowanej listy nazwiska kandydata, uniewa˝nieniu rejestracji
listy kandydatów wraz z dokumentami b´dàcymi
podstawà do podj´cia tych postanowieƒ, a tak˝e
postanowienia dotyczàce odmowy rejestracji kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast wraz z dokumentami stanowiàcymi podstaw´ do podj´cia tych postanowieƒ;
6) obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz inne obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych;
7) dokumenty dotyczàce losowania numerów list kandydatów;
8) protoko∏y g∏osowania w obwodzie oraz protoko∏y
g∏osowania na obszarze powiatu i miasta na prawach powiatu w wyborach do sejmiku województwa;
———————
1)

Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).

§ 4. 1. Po up∏ywie 30 dni od podj´cia przez sàd prawomocnych orzeczeƒ w sprawach protestów wyborczych komisarz wyborczy nakazuje organom, o których
mowa w § 3 ust. 1, zniszczenie nast´pujàcych dokumentów z wyborów:
1) spisów wyborców (obu egzemplarzy);
2) kart do g∏osowania (wykorzystanych i niewykorzystanych);
3) przekazanych, na zasadach okreÊlonych w § 3
ust. 1, drugich egzemplarzy:
a) protoko∏ów rejestracji list kandydatów na radnych oraz wykazów podpisów osób popierajàcych zg∏oszone listy,
b) protoko∏ów rejestracji kandydatów na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast,
c) protoko∏ów g∏osowania w obwodzie,
d) protoko∏ów wyborów wraz z zestawieniami wyników g∏osowania w okr´gach wyborczych,
e) protoko∏ów obsadzenia mandatów radnych bez
g∏osowania,
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f) protoko∏ów g∏osowania na obszarze powiatu
(miasta na prawach powiatu) w wyborach do
sejmiku województwa.
2. Sposób zniszczenia dokumentów okreÊla dyrektor w∏aÊciwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zniszczenie nast´puje na podstawie zgody dyrektora w∏aÊciwego archiwum paƒstwowego.
3. Dokumenty z wyborów znajdujàce si´ w posiadaniu obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych,
niewymienione w ust. 1, nie podlegajà zniszczeniu i sà
przekazywane dyrektorowi w∏aÊciwej rzeczowo i terytorialnie delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
§ 5. Dokumenty z wyborów przekazane przez terytorialne komisje wyborcze komisarzom wyborczym,
a tak˝e dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 3, oraz
dokumenty z wyborów sporzàdzone przez komisarzy
wyborczych stanowià zasób archiwalny i sà przechowywane przez dyrektorów w∏aÊciwych rzeczowo i terytorialnie delegatur Krajowego Biura Wyborczego,
w sposób ustalony dla zasobu archiwalnego archiwów
zak∏adowych, do koƒca kadencji organów jednostek
samorzàdu terytorialnego. Po up∏ywie tego terminu
dokumenty z wyborów przekazuje si´ do w∏aÊciwych
miejscowo archiwów paƒstwowych.
§ 6. Dokumenty z wyborów przekazane przez komisarzy wyborczych Paƒstwowej Komisji Wyborczej oraz
inne dokumenty b´dàce w posiadaniu Paƒstwowej Komisji Wyborczej podlegajà przekazaniu Kierownikowi
Krajowego Biura Wyborczego. Dokumenty te stanowià
zasób archiwalny i sà przechowywane w Krajowym
Biurze Wyborczym do czasu ich przekazania w∏aÊciwemu archiwum paƒstwowemu na zasadach okreÊlonych w przepisach odr´bnych.

Poz. 1781 i 1782

ców popierajàcych zg∏oszenia list kandydatów na radnych sà udost´pniane tylko przez organy wyborcze na
˝àdanie sàdów lub prokuratury i Policji prowadzàcych
post´powanie karne. Wykazy te podlegajà zniszczeniu
w terminie i w sposób wskazany w § 4 ust. 1.
§ 8. 1. Dokumenty z wyborów stanowiàce zasób archiwalny udost´pnia si´ do wglàdu osobie zainteresowanej w obecnoÊci i pod nadzorem upowa˝nionego
pracownika jednostki organizacyjnej Krajowego Biura
Wyborczego, w której dokumenty sà przechowywane,
w siedzibie tej jednostki.
2. Sporzàdzenie urz´dowego odpisu, kserokopii
bàdê udost´pnienie w innej formie danych z dokumentów z wyborów wymaga zgody kierownika w∏aÊciwej
miejscowo jednostki organizacyjnej Krajowego Biura
Wyborczego.
§ 9. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ tak˝e do
post´powania z dokumentami z wyborów, które sà
przeprowadzane w toku kadencji organów jednostek
samorzàdu terytorialnego.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
rozporzàdzeniem, dotyczàcych w szczególnoÊci gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania i udost´pniania dokumentów z wyborów, stosuje si´ przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie sposobu
przekazywania, przechowywania i udost´pniania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 52, poz. 534).
§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 7. Wykazy obywateli popierajàcych utworzenie
komitetu wyborczego wyborców oraz wykazy wybor-

Minister Kultury: W. Dàbrowski

1782
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie organów opiniodawczo-doradczych Prezesa Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(Dz. U. Nr 126, poz. 1379 oraz z 2002 r. Nr 152,
poz. 1263) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —
zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93,
poz. 833).

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
zg∏aszania kandydatów na cz∏onków:
1) Komisji do Spraw Produktów Leczniczych,
2) Komisji Farmakopei,
3) Komisji do Spraw Wyrobów Medycznych,
4) Komisji do Spraw Produktów Biobójczych
— zwanych dalej ,,Komisjami”, b´dàcych organami
opiniodawczo-doradczymi Prezesa Urz´du Reje-

