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KRZYŻEM KAWALERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

20. Gil Józef s. Wojciecha, 21. Ptaszek Kazimierz s. 
Antoniego, 

za wybitne zasługi w rozwoju kultury narodowej oraz 
działalność społeczną 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

22. Strugała Tadeusz s. Wincentego, 23. Wawrzy
niak Andrzej s. Stefana, 

KRZYŻEM OFICERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

24. Gołobów Włodzimierz s. Aleksandra, 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony 
miejsc pamięci walk i męczeństwa 

KRZYŻEM OFICERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

25. Szymankiewicz Zenon s. Mariana. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Watęsa 
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UCHWALA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 29 września 1995 r. 

w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania 
utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 wrze
śnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398, Nr 79, poz. 465, z 1993 r. 
Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 472) Państwo
wa Komisja Wyborcza po porozumieniu z Ministrem 
Spraw Zagranicznych uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Obwodowe komisje wyborcze w obwodzie 
głosowania utworzonym za granicą powołuje, spo
śród wyborców, właściwy terytorialnie konsul. 

2. Powołanie obwodowych komisji wyborczych 
następuje najpóźniej w 10 dniu przed dniem wybo
rów, w formie pisemnej decyzji. 

§ 2. Skład każdej obwodowej komisji wyborczej 
konsul podaje niezwłocznie do wiadomości wybor-

ców w formie ogłoszeń umieszczonych w siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych i siedzibie konsula, 
który je powołał. 

§ 3. W rozumieniu przepisów niniejszej uchwały 
konsulem jest kierownik urzędu konsularnego, 
a w przypadku braku w danym państwie takiego urzę
du - wyznaczony przez Ministra Spraw Zagranicz
nych członek personelu dyplomatycznego przedsta
wicielstwa dyplomatycznego, wykonujący funkcję 
konsula. . 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: 
W Łączkowski 
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UCHWALA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 2 pażdziernika 1995 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych za 
granicą dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 
września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospo
litej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398, Nr 79, poz. 465, 
z 1993 r. Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 472) 
Państwowa Komisja Wyborcza po porozumieniu 
z Ministrem Spraw Zagranicznych uchwala, co nastę
puje: 

J .. 

§ 1. 1. Spis wyborców dla obwodu głosowania 
utworzonego za granicą sporządza i aktualizuje kon
sul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania wyborcy. 

2. Spis wyborców jest aktualizowany przez doko
nywanie odpowiednich uzupełnień lub skreśleń. 
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§ 2. 1. Do spisu wyborców wpisuje się wyborców 
na podstawie ich zgłoszenia dokonanego najpóźniej 3 
dnia przed dniem wyborów. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być 
wniesione ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegra
ficznie lub telefaksem. Zgłoszenie powinno zawie
rać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, 
miejsce pobytu (adres) wyborcy, serię i numer waż
nego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego 
wydania. 

3. Obywatele polscy stale zamieszkujący za grani
cą, ale nie posiadający ważnego polskiego paszportu, 
są wpisywani do spisu wyborców, jeżeli zgłoszą się 
osobiście w konsulacie, a posiadanie przez nich oby
watelstwa polskiego zostanie stwierdzone na podsta
wie jednego z następujących dokumentów: 

1) potwierdzenia przez wydział spraw obywatelskich 
urzędu wojewódzkiego posiadania obywatelstwa 
polskiego, 

2) nieważnego paszportu polskiego lub dowodu oso
bistego, pod warunkiem że zainteresowane osoby: 

a) nie nabyły obcego obywatelstwa przed 19 stycz
nia 1951 r., 

b) nie zwracały się do właściwych władz polskich 
po 19 stycznia 1951 r. o zezwolenie na zmianę 
obywatelstwa polskiego na obywatelstwo obce 
i takiego zezwolenia nie otrzymały. 

4. Spełnienie warunków wymienionych w ust. 3 
pkt 2 lit. a) i b) może nastąpić w formie pisemnego 
oświadczenia osoby zainteresowanej. 

5. Osoby zainteresowane wydaniem poświadczenia 
obywatelstwa przez wydział spraw obywatelskich urzę
du wojewódzkiego powinny złożyć w urzędzie konsular
nym Rzeczypospolitej Polskiej zbiorcze dokumenty, tj. 
kwestionariusz paszportowy, życiorys i inne dokumenty 
mogące mieć znaczenie dla ustalenia obywatelstwa. 
Urząd konsularny Rzeczypospolitej Polskiej przedsta
wiając dane z tych dokumentów zwraca się do urzędu 
wojewódzkiego właściwego dla ostatniego miejsca za
mieszkania w Polsce osoby zainteresowanej o stwier
dzenie posiadania obywatelstwa. W braku możliwości 
określenia miejsca ostatniego pobytu w Polsce, właści
wy jest Urząd Wojewódzki w Warszawie. 

6. Przy występowaniu o wydanie poświadczenia 
obywatelstwa polskiego mogą być przedkładane jako 
dokumenty dodatkowe, mające znaczenie w procesie 
ustalenia obywatelstwa, dokumenty wojskowe wyda
ne żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

§ 3. 1. Spis wyborców sporządza się w 2 egzempla
rzach dla każdego obwodu. głosowania. Konsul, który 
sporządza spis wyborców, wydaje na żądanie wybor
cy zmieniającego miejsce pobytu po wpisaniu go do 
spisu zaświadczenie o prawie do głosowania. Za
świadczenie to upoważnia wyborcę do udziału w gło
sowaniu w miejscu pobytu, w tym na terytorium Rze
czypospolitej Polskiej, w dniu wyborów (pierwsza 

i druga tura głosowania). Wydając zaświadczenie kon
sul skreśla wyborcę ze spisu, zamieszczając w nim ad
notację "zaświadczenie". 

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, 
określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 27 września 1995 r. w sprawie spisu wyborców 
dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Mo
nitor Polski Nr 48, poz. 552). 

§ 4. 1. Spis wyborców sporządza się na formularzu 
według wzoru określonego uchwałą Państwowej Ko
misji Wyborczej, o której mowa w § 3 ust. 2. 

2. Spis wyborców sporządza się zgodnie z rubryka
mi formularza, z tym że w rubryce "miejsce zamiesz
kania" w stosunku do pracowników polskich pla
cówek za granicą i ich rodzin podaje się "Ambasada 
(Konsulat) Rzeczypospolitej Polskiej w ...... "; w sto-
sunku do innych osób przebywających czasowo za 
granicą wpisuje się miejsce stałego zamieszkania wy
borcy w kraju, w odniesieniu zaś do osób stale prze
bywających za granicą wpisuje się ich aktualny adres. 

3. Spis wyborców sporządza się w kolejności alfa
betycznej nazwisk. 

§ 5. 1. Spis wyborców sporządza się pismem ma
szynowym lub pismem ręcznym - atramentem lub 
długopisem. 

2. Formularz spisu wyborców zapisuje się dwu
stronnie. 

§ 6. Konsul podpisuje spis wyborców i opatruje go 
pieczęcią urzędową placówki. Każdy arkusz formula
rza spisu powinien być opatrzony pieczęcią urzędową 
placówki i parafowany przez konsula. 

§ 7. Konsul przekazuje jeden egzemplarz spisu wy
borców przewodniczącemu obwodowej komisji wy
borczej najpóźniej w przeddzień wyborów; drugi eg
zemplarz przechowuje u siebie. 

§ 8. 1. Konsul powiadamia wyborców o sporządze
niu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udo
stępnienia w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Podczas udostępnienia spisu wyborców każda 
osoba uprawniona do głosowania może żądać spraw
dzenia prawidłowości wpisania lub niewpisania do 
spisu siebie oraz innych osób. Sprawdzenia można 
dokonywać także telefonicznie. 

§ 9. 1. Reklamacje w sprawie nieprawidłowości 
spisu wnosi się do konsula, który sporządził spis. 

2. Konsul rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty jej wnie
sienia. 

§ 10. 1. W wyniku rozpatrzenia reklamacji konsul 
może: 

1) uzupełnić lub sprostować spis, 

2) skreślić ze spisu osobę, której reklamacja dotyczy, 
doręczając jej decyzję wraz z uzasadnieniem, 
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3) pozostawić reklamację bez uwzględnienia, dorę
czając reklamującemu decyzję wraz z uzasadnie
niem. 

2. Decyzje konsula w sprawach reklamacji są 
ostateczne. 

§ 11. Zgłoszone w czasie udostępniania spisów 
wyborców do publicznego wglądu oczywiste błędy 
w danych dotyczących wyborcy prostuje się bezpo
średnio w spisie wyborców. 

§ 12. Obwodowa komisja wyborcza dopisuje do 
spisu wyborców w dniu wyborów: 

1) osobę, która przedstawi zaświadczenie o prawie 
do głosowania; zaświadczenie to komisja dołącza 
do spisu wyborców, 

2) osobę nie wpisaną do spisu wyborców, jeżeli udoku
mentuje ona posiadanie obywatelstwa polskiego 

oraz zamieszkiwanie na terenie obwodu głosowa
nia. Przepis § 2 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 13. W rozumieniu uchwały konsulem jest kie
rownik urzędu konsularnego, a w przypadku braku 
w danym państwie takiego urzędu - wyznaczony 
przez Ministra Spraw Zagranicznych członek persone
lu dyplomatycznego przedstawicielstwa dyplomatycz
nego, wykonujący funkcję konsula. 

§ 14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej 
uchwale w zakresie sporządzania spisów wyborców 
stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której 
mowa w § 3 ust. 2. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: 
W Łączkowski 
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UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 2 października 1995 r. 

w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 
1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, 
poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 472) Państwowa Ko
misja Wyborcza uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Karta do głosowania w wyborach Prezyden
ta Rzeczypospolitej Polskiej drukowana jest na papie
rze formatu A-4 lub A-5 w zależności od liczby zareje
strowanych kandydatów, jednakowym rodzajem 
i wielkością czcionki. 

2. Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej 
części karty, napis "Karta do głosowania w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ...... Kan-
dydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej". 

3. Nazwiska i imiona zarejestrowanych kandyda
tów umieszczone na karcie do głosowania w kolejno
ści alfabetycznej są oddzielone, w równych odstę
pach, liniami ciągłymi. 

4. Na karcie do głosowania w jej dolnej części 
umieszczona jest informacja o sposobie głosowania 
i warunkach ważności głosu oraz po prawej stronie 
umieszczony w procesie ' druku odcisk pieczęci Pań
stwowej Komisji Wyborczej, a po lewej stronie -
oznaczenie miejsca na umieszczenie pieczęci obwodo
wej komisji wyborczej. 
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§ 2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 
do uchwały. 

§ 3. W przypadku drugiej tury głosowania, o któ
rej mowa wart. 8b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 
1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. 
Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 472), stosuje 
się karty w formacie A-6, sporządzone w sposób i we
dług wzoru, o którym mowa w § 1 i 2, z tym że doda
je się pośrodku, w górnej części karty, napis "DRUGA 
TURA GŁOSOWANIA". 

§ 4. Tracą moc: 

1) uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 
października 1990 r. w sprawie wzoru karty do gło
sowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej (Monitor Polski Nr 40, poz. 314), 

2) uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 
listopada 1990 r. w sprawie wzoru karty do po
nownego głosowania w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 grudnia 1990 r. 
(Monitor Polski Nr 44, poz. 347). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: 
W Łączkowski 
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