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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, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Zarzàdzenie okreÊla sposób realizacji obowiàz-
ków dowódców jednostek wojskowych, zwanych dalej
„dowódcami”, w zakresie zapewnienia podleg∏ym im
˝o∏nierzom pe∏niàcym zasadniczà lub okresowà s∏u˝b´
wojskowà oraz pe∏niàcym s∏u˝b´ w charakterze kandy-
datów na ˝o∏nierzy zawodowych, jak równie˝ ˝o∏nie-
rzom odbywajàcym çwiczenia wojskowe i przeszkole-
nie wojskowe, zwanych dalej „˝o∏nierzami”, mo˝liwo-
Êci dopisania si´ do wybranego spisu wyborców, spo-
rzàdzonego dla miejscowoÊci, w której odbywajà s∏u˝-
b´, a tak˝e zapewnienia im wykonywania funkcji cz∏on-
ków obwodowych komisji wyborczych i m´˝ów zaufa-
nia.

§ 2. Dowódcy zapewnià poinformowanie ˝o∏nierzy
o mo˝liwoÊci dopisania si´ do wybranego spisu wy-
borców oraz o siedzibach (adresach) obwodów g∏oso-
wania utworzonych w miejscowoÊci, w której pe∏nià
lub odbywajà s∏u˝b´, i o siedzibach (adresach) w∏aÊci-
wych miejscowo urz´dów gmin.

§ 3. W okresie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 usta-
wy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawà”, dowódcy
udzielà ˝o∏nierzom przepustek w celu z∏o˝enia w urz´-
dzie gminy wniosku o dopisanie do wybranego przez
nich spisu wyborców sporzàdzonego dla miejscowo-
Êci, w której pe∏nià lub odbywajà s∏u˝b´.

§ 4. Dowódcy zapewnià podleg∏ym ˝o∏nierzom
mo˝liwoÊç osobistego sprawdzenia prawid∏owoÊci da-
nych zamieszczonych w spisach wyborców oraz —
w przypadku takiej koniecznoÊci — wniesienia pisem-
nej lub ustnej reklamacji.

§ 5. 1. ˚o∏nierzom, wykonujàcym funkcje cz∏onków
obwodowych komisji wyborczych i m´˝ów zaufania,
dowódcy udzielà zwolnienia od wykonywania obo-
wiàzków s∏u˝bowych na czas realizacji przez nich obo-
wiàzków wynikajàcych z ustawy.

2. Warunkiem udzielenia zwolnienia, o którym mo-
wa w ust. 1, jest przedstawienie przez ˝o∏nierza doku-
mentu potwierdzajàcego cz∏onkostwo w komisji obwo-
dowej lub zaÊwiadczenia dla m´˝ów zaufania.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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ZARZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie obowiàzków dowódców jednostek wojskowych w zakresie zapewnienia ˝o∏nierzom uprawnieƒ
wyborczych

———————
1) 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 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507.
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ZARZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie obowiàzków prze∏o˝onych funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej zwiàzanych z realizacjà niektórych
uprawnieƒ wyborczych

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, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

———————
1) 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 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507.


