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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 lutego 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie powo∏ywania obwodowych komisji wyborczych 
w wyborach do Sejmu i do Senatu

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w spra-
wie powo∏ywania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84,
poz. 921) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna, na pod-

stawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002, r. Nr 14,
poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r.
Nr 25, poz. 219.

1) uchyla si´ § 2;

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zg∏oszenie podpisuje pe∏nomocnik lub upo-
wa˝niona przez niego osoba, zwani dalej „pe∏-
nomocnikiem”, zaÊ kandydat na cz∏onka komi-
sji podpisuje zgod´ na powo∏anie go w sk∏ad
wskazanej obwodowej komisji wyborczej.
Kandydat na cz∏onka komisji mo˝e wyraziç
zgod´ na kandydowanie, podpisujàc odr´bny
dokument, w którym poza oÊwiadczeniem
o zgodzie na kandydowanie zostanà zawarte
informacje okreÊlone w ust. 2.”;

3) u˝yte w § 5 w ust. 1, w § 6 w ust. 1, w § 7 w ust. 1,
w § 8 w ust. 1 i 5, w § 9, w § 10, w § 11 ust. 1—4
w ró˝nych przypadkach wyrazy „zarzàd gminy”

zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Prezydent m.st. Warszawy mo˝e powierzyç
powo∏anie obwodowych komisji wybor-
czych i wykonanie czynnoÊci zwiàzanych
z ich powo∏aniem zarzàdom dzielnic m.st.
Warszawy.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
J. Oleksy
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