
Monitor Polski Nr 28 — 626 — Poz. 481

Na podstawie art. 21 ust. 4 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. Komendanci Wy˝szej Szko∏y Policji, szkó∏ poli-
cyjnych, oddzia∏ów obrony cywilnej, zwani dalej „ko-
mendantami”, oraz kierownicy oÊrodków szkolenia
Policji i dowódca Oddzia∏u Prewencji Komendy Sto-
∏ecznej Policji, zwani dalej „dowódcami”, ka˝dy w za-
kresie swojego dzia∏ania, umo˝liwià skoszarowanym
policjantom i junakom realizacj´ uprawnieƒ wybor-
czych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Komendanci i dowódcy zapewnià poinformo-
wanie policjantów i junaków o mo˝liwoÊci dopisania
ich do spisu wyborców na w∏asny wniosek oraz o sie-
dzibach (adresach) obwodowych komisji wyborczych
w miejscowoÊci, w której pe∏nià lub odbywajà s∏u˝b´,
i o siedzibach (adresach) w∏aÊciwych miejscowo urz´-
dów gmin.

§ 3. W okresie pomi´dzy 2 a 9 wrzeÊnia 2001 r. ko-
mendanci i dowódcy umo˝liwià policjantom i junakom
z∏o˝enie w urz´dzie gminy wniosku o dopisanie si´ do
wybranego przez nich spisu wyborców sporzàdzonego
dla miejscowoÊci, w której pe∏nià lub odbywajà s∏u˝b´.

§ 4. Komendanci i dowódcy zapewnià podleg∏ym
policjantom i junakom mo˝liwoÊç osobistego spraw-
dzenia prawid∏owoÊci danych zamieszczonych w spi-
sach wyborców oraz, w przypadku takiej koniecznoÊci,
wniesienia pisemnej lub ustnej reklamacji.

§ 5. 1. Policjantom i junakom wykonujàcym funkcje
cz∏onków obwodowych komisji wyborczych i m´˝ów
zaufania — komendanci i dowódcy udzielà zwolnienia
od wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych na czas re-
alizacji przez nich obowiàzków wynikajàcych z ustawy
z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

2. Zwolnienia od wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
w okreÊlonym czasie komendanci i dowódcy udzielajà
na pisemny wniosek przewodniczàcego obwodowej
komisji wyborczej albo pe∏nomocnika wyborczego ko-
mitetu wyborczego lub osoby przez niego upowa˝nio-
nej.

§ 6. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki
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ZARZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 16 sierpnia 2001 r.

w sprawie obowiàzków komendantów i dowódców jednostek policyjnych oraz oddzia∏ów obrony cywilnej
w zakresie zapewnienia policjantom i junakom realizacji uprawnieƒ w wyborach do Sejmu i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej.


