
7) dokumentacj´ rysunkowà;

8) dokumentacj´ fotograficznà;

9) sprawozdanie z badaƒ;

10) opracowanie wyników badaƒ;

11) map´ lokalizacji zabytku archeologicznego w skali
1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasi´-
giem;

12) graficzne przedstawienie rozplanowania odkrytych
zabytków i warstw kulturowych z zaznaczonà siat-
kà i oznaczeniem ich chronologii;

13) plan warstwicowy zabytku archeologicznego z na-
niesionà siatkà arowà nawiàzanà do paƒstwowej
sieci osnowy geodezyjnej i planem wykopów;

14) w przypadku zabytku badanego wczeÊniej odno-
szàcà si´ do niego bibliografi´ oraz zestawienie in-
formacji o miejscu przechowywania dokumentacji
przeprowadzonych badaƒ.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 16 czerwca 2004 r.

w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udost´pniania dokumentów z wyborów pos∏ów 
do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia
23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parla-
mentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o doku-
mentach z wyborów, nale˝y przez to rozumieç:

1) spisy wyborców;

2) karty do g∏osowania (wykorzystane i niewykorzy-
stane);

3) postanowienia dotyczàce zawiadomieƒ partii poli-
tycznych o zamiarze zg∏aszania kandydatów na
pos∏ów do Parlamentu Europejskiego oraz powo-
∏ania pe∏nomocników, a tak˝e dotyczàce przyj´cia
zawiadomieƒ o utworzeniu koalicyjnych komite-
tów wyborczych i zawiadomieƒ o utworzeniu ko-
mitetów wyborczych wyborców;

4) protoko∏y rejestracji okr´gowych list kandydatów
na pos∏ów (wraz ze zg∏oszeniami list do rejestracji
i dokumentami do∏àczonymi do zg∏oszeƒ) oraz
wezwania w sprawie usuni´cia wad zg∏oszenia list
okr´gowych do rejestracji;

5) postanowienia o odmowie rejestracji listy okr´go-
wej kandydatów na pos∏ów, skreÊleniu z zareje-
strowanej listy nazwiska kandydata albo o unie-
wa˝nieniu rejestracji listy kandydatów wraz z do-
kumentami b´dàcymi podstawà do podj´cia tych
postanowieƒ;

6) obwieszczenia o zarejestrowanych listach okr´go-
wych;

7) dokumenty dotyczàce losowania numerów list;

8) protoko∏y g∏osowania w obwodzie;

9) protoko∏y wyników g∏osowania w rejonie;

10) protoko∏y wyników g∏osowania w okr´gu wybor-
czym;

11) protokó∏ wyników g∏osowania w skali kraju wraz
z zestawieniem, o którym mowa w art. 126 ustawy
z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza
do Parlamentu Europejskiego;

12) protokó∏ wyborów pos∏ów do Parlamentu Europej-
skiego wraz z zestawieniem, o którym mowa
w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
— Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europej-
skiego;

13) obwieszczenie o wynikach g∏osowania i wynikach
wyborów pos∏ów do Parlamentu Europejskiego;

14) protoko∏y posiedzeƒ, uchwa∏y, urz´dowe obwiesz-
czenia, komunikaty i inne dokumenty komisji wy-
borczych;

15) sprawozdania finansowe komitetów wyborczych,
ekspertyzy, opinie i raporty bieg∏ych rewidentów
oraz uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
w sprawach sprawozdaƒ finansowych komitetów
wyborczych, z wy∏àczeniem dokumentów do∏àczo-
nych do sprawozdaƒ finansowych.

§ 2. 1. Obwodowe komisje wyborcze po wykona-
niu swoich zadaƒ przekazujà dokumenty z g∏osowa-
nia, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 8 i 14, jako depo-
zyt, odpowiednio wójtowi lub burmistrzowi (prezy-
dentowi miasta), konsulowi lub kapitanowi polskiego
statku morskiego.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, sà udo-
st´pniane Sàdowi Najwy˝szemu w zwiàzku z post´po-

———————
1) Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).



waniami w sprawach protestów wyborczych oraz na
˝àdanie sàdów, prokuratury lub policji, prowadzàcych
post´powanie karne.

§ 3. 1. Po up∏ywie 30 dni od podj´cia przez Sàd Naj-
wy˝szy uchwa∏y w sprawach niewa˝noÊci wyborów
lub niewa˝noÊci wyboru pos∏a do Parlamentu Europej-
skiego dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1, i dru-
gie egzemplarze spisów wyborców, z wy∏àczeniem do-
kumentów stanowiàcych dowody w toczàcych si´ po-
st´powaniach karnych oraz dokumentów, o których
mowa w § 1 pkt 8 i 14, podlegajà zniszczeniu. 

2. Zniszczenia dokumentów dokonuje dyrektor
w∏aÊciwej miejscowo delegatury Krajowego Biura
Wyborczego, w sposób uzgodniony z dyrektorem w∏a-
Êciwego archiwum paƒstwowego.

3. Dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 8 i 14, sà
przekazywane dyrektorowi w∏aÊciwej miejscowo dele-
gatury Krajowego Biura Wyborczego.

§ 4. 1. Dokumenty z wyborów znajdujàce si´
w okr´gowych i rejonowych komisjach wyborczych
oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3, sà prze-
chowywane przez dyrektorów w∏aÊciwych miejscowo
delegatur Krajowego Biura Wyborczego, przez 3 mie-
siàce od dnia wyborów, a je˝eli toczà si´ post´powa-
nia w sprawach protestów wyborczych lub post´po-
wania karne, do czasu zakoƒczenia tych post´powaƒ.

2. Dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wybor-
czego przekazujà dokumenty, o których mowa
w ust. 1, w∏aÊciwym miejscowo archiwom paƒstwo-
wym, po up∏ywie okreÊlonego w ust. 1 terminu lub za-
koƒczeniu post´powania.

§ 5. 1. Dokumenty z wyborów przekazane przez
okr´gowe komisje wyborcze Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej oraz inne dokumenty z wyborów, b´dàce
w posiadaniu Paƒstwowej Komisji Wyborczej, sà prze-
kazywane Kierownikowi Krajowego Biura Wyborcze-
go. Dokumenty te, z wy∏àczeniem dokumentów do∏à-
czonych do sprawozdaƒ finansowych, stanowià zasób
archiwalny i sà przechowywane w Krajowym Biurze
Wyborczym do koƒca kadencji wybranych pos∏ów do
Parlamentu Europejskiego. Po tym terminie podlegajà

przekazaniu w∏aÊciwemu archiwum paƒstwowemu na
zasadach okreÊlonych w przepisach odr´bnych.

2. Dokumenty do∏àczone do sprawozdaƒ finanso-
wych komitetów wyborczych podlegajà zniszczeniu
po up∏ywie okresów przechowywania wynikajàcych
z przepisów ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên.
zm.2)).

3. Wykazy obywateli popierajàcych utworzenie ko-
mitetu wyborczego wyborców oraz wykazy podpisów
osób popierajàcych list´ okr´gowà sà udost´pniane
na ˝àdanie Sàdu Najwy˝szego oraz sàdów, prokuratu-
ry i policji prowadzàcych post´powanie karne. Wyka-
zy te podlegajà zniszczeniu w terminie i w sposób
okreÊlonych w § 3 ust. 1 i 2.

§ 6. 1. Dokumenty z wyborów udost´pnia si´ do
wglàdu osobie zainteresowanej w obecnoÊci i pod
nadzorem upowa˝nionego pracownika jednostki orga-
nizacyjnej Krajowego Biura Wyborczego, w której do-
kumenty sà przechowywane, w siedzibie tej jednostki.

2. Sporzàdzenie urz´dowego odpisu, kserokopii lub
udost´pnienie w innej formie danych z dokumentów
z wyborów nast´puje, w zale˝noÊci od miejsca przecho-
wywania dokumentów, za zgodà Kierownika Krajowe-
go Biura Wyborczego bàdê dyrektora w∏aÊciwej miej-
scowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w rozporzà-
dzeniu, dotyczàcych w szczególnoÊci gromadzenia,
ewidencjonowania, kwalifikowania i udost´pniania
dokumentów z wyborów, stosuje si´ przepisy o naro-
dowym zasobie archiwalnym i archiwach.

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

Minister Kultury: W. Dàbrowski
———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535 i Nr 146,
poz. 1546. 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 czerwca 2004 r.

w sprawie nabywania przez poborowych kwalifikacji przydatnych w wojsku 

Na podstawie art. 132c ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-

spolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732,

Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45,
poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203. 


