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Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 22 ust. 3 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 100, poz. 922, Nr 113, poz. 984,
Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806), art. 7 ust. 2 usta-
wy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto∏eczne-
go Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127,
poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) Paƒstwowa Komisja Wy-
borcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. W wyborach do rad gmin, rad powiatów, sej-
mików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dziel-
nic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku
kadencji 2002—2006 r., terytorialne komisje wyborcze
oraz komisarze wyborczy mogà wykorzystaç technik´
elektronicznà przy ustaleniu wyników g∏osowania i wy-
ników wyborów na warunkach i w sposób okreÊlony:

— w uchwale Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia
2 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie okreÊlenia warunków
i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast, zarzàdzonych na dzieƒ 27 paêdzier-
nika 2002 r. (M. P. Nr 39, poz. 609 i Nr 48, poz. 706),

— w uchwale Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia
30 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie wytycznych dla tery-
torialnych komisji wyborczych dotyczàcych sposo-
bu ustalania wyników g∏osowania i wyników

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw, Rady miasta sto∏ecznego Warszawy
i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyników
g∏osowania i wyborów wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast, zarzàdzonych na dzieƒ 27 paê-
dziernika 2002 r. (M. P. Nr 46, poz. 681),

— w uchwale Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia
21 paêdziernika 2002 r. w sprawie wytycznych dla
komisarzy wyborczych dotyczàcych sprawdzania
prawid∏owoÊci ustalenia wyników g∏osowania
i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad
dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast, zarzàdzonych na dzieƒ
27 paêdziernika 2002 r., i og∏aszania wyników tych
wyborów na obszarze województwa (M. P. Nr 49,
poz. 714).

§ 2. W celu zapewnienia warunków dla wykorzysta-
nia techniki elektronicznej terytorialne komisje wybor-
cze wyst´pujà z wnioskiem w tym zakresie do wójta,
burmistrza (prezydenta miasta) i powiadamiajà o tym
komisarza wyborczego.

§ 3. Komisarz wyborczy ustala w porozumieniu z te-
rytorialnà komisjà wyborczà harmonogram wykonania
zadaƒ zwiàzanych z zastosowaniem techniki elektro-
nicznej w wyborach, o których mowa w § 1, przy
uwzgl´dnieniu terminów wykonania poszczególnych
czynnoÊci wyborczych wynikajàcych z kalendarza wy-
borczego.

§ 4. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej: 
F. Rymarz
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 14 kwietnia 2003 r.

w sprawie wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników g∏osowania i wyników wyborów
przez terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmi-
ków województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji 2002—2006 r.
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

w sprawie regulaminu Paƒstwowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 39 ust. 2 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, 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 oraz z 2003 r.
Nr 57, poz. 507) Paƒstwowa Komisja Wyborcza
uchwala, co nast´puje:


