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§ 1. Zarzàdzenie okreÊla sposób realizacji przez
prze∏o˝onych obowiàzku zapewnienia funkcjonariu-
szom S∏u˝by Wi´ziennej, pe∏niàcym s∏u˝b´ w systemie
skoszarowanym, zwanym dalej „funkcjonariuszami”,
mo˝liwoÊci dopisywania si´ do wybranego spisu wy-
borców, sporzàdzanego dla miejscowoÊci, w której od-
bywajà s∏u˝b´, oraz mo˝liwoÊci wykonywania przez
tych funkcjonariuszy funkcji cz∏onków obwodowych
komisji wyborczych i m´˝ów zaufania.

§ 2. Prze∏o˝eni funkcjonariuszy, zwani dalej „prze-
∏o˝onymi”, umo˝liwià funkcjonariuszom realizacj´
uprawnieƒ wyborczych, o których mowa w § 1.

§ 3. Prze∏o˝eni zapewnià poinformowanie funkcjo-
nariuszy, w sposób zwyczajowo przyj´ty, o mo˝liwoÊci
dopisania ich do spisu wyborców na w∏asny wniosek
oraz o siedzibach (adresach) obwodowych komisji wy-
borczych w miejscowoÊci, w której pe∏nià s∏u˝b´,
i o siedzibach (adresach) w∏aÊciwych miejscowo urz´-
dów gmin.

§ 4. 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, prze∏o˝eni umo˝liwià funkcjonariu-
szom z∏o˝enie w urz´dzie gminy wniosku o dopisanie
ich do wybranego spisu wyborców sporzàdzonego dla
miejscowoÊci, w której pe∏nià s∏u˝b´.

§ 5. Prze∏o˝eni zapewnià podleg∏ym funkcjonariu-
szom mo˝liwoÊç osobistego sprawdzenia prawid∏owo-
Êci danych zamieszczonych w spisach wyborców oraz,
w przypadku takiej koniecznoÊci, wniesienia pisemnej
lub ustnej reklamacji.

§ 6. 1. Funkcjonariuszom wykonujàcym funkcje
cz∏onków obwodowych komisji wyborczych i m´˝ów
zaufania prze∏o˝eni udzielà zwolnienia od wykonywa-
nia obowiàzków s∏u˝bowych na czas realizacji przez
nich obowiàzków wynikajàcych z ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. Zwolnienia od wykonywania zadaƒ s∏u˝bo-
wych w okreÊlonym czasie prze∏o˝eni udzielajà na pi-
semny wniosek przewodniczàcego obwodowej komi-
sji wyborczej albo pe∏nomocnika wyborczego komi-
tetu wyborczego lub osoby przez niego upowa˝nio-
nej.

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

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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ZARZÑDZENIE  MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie obowiàzków prze∏o˝onych policjantów, funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, Biura Ochrony Rzàdu oraz ratowników oddzia∏ów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia 

realizacji 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.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Zarzàdzenie okreÊla sposób realizacji przez 
komendantów oddzia∏ów obrony cywilnej, dowódców
jednostek policyjnych oraz prze∏o˝onych funkcjonariu-
szy Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej i Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej obowiàzków w zakresie zapewnie-
nia ratownikom odbywajàcym zasadniczà s∏u˝b´
w obronie cywilnej poza miejscem sta∏ego zamieszka-
nia, policjantom z jednostek skoszarowanych i funkcjo-
nariuszom pe∏niàcym s∏u˝b´ w systemie skoszarowa-
nym mo˝liwoÊci wykonywania:

1) uprawnienia do dopisywania si´ do wybranego
przez nich spisu wyborców sporzàdzanego dla
miejscowoÊci, w której odbywajà s∏u˝b´;

2) funkcji cz∏onków obwodowych komisji wyborczych
i m´˝ów zaufania.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (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 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507.
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§ 2. 1. Komendanci Wy˝szej Szko∏y Policji i szkó∏
policyjnych, kierownicy oÊrodków szkolenia Policji
i dowódcy oddzia∏ów prewencji Policji, zwani dalej
„dowódcami”, ka˝dy w zakresie swego dzia∏ania,
umo˝liwià policjantom z jednostek skoszarowanych
realizacj´ uprawnieƒ wyborczych.

2. Szef Biura Ochrony Rzàdu lub upowa˝nieni przez
niego szefowie komórek organizacyjnych Biura Ochro-
ny Rzàdu, zwani dalej „szefami”, umo˝liwià skoszaro-
wanym funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu reali-
zacj´ uprawnieƒ wyborczych.

3. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, komen-
danci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej i komendanci
oÊrodków szkolenia Stra˝y Granicznej, zwani dalej „ko-
mendantami”, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania,
umo˝liwià podleg∏ym im funkcjonariuszom Stra˝y
Granicznej, pe∏niàcym s∏u˝b´ w systemie skoszarowa-
nym, realizacj´ uprawnieƒ wyborczych.

4. Komendanci szkó∏ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
komendanci wojewódzcy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
oraz komendanci oddzia∏ów obrony cywilnej, zwani
dalej „komendantami”, ka˝dy w zakresie swojego dzia-
∏ania, umo˝liwià skoszarowanym funkcjonariuszom
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i ratownikom pe∏niàcym
zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej poza miejscem
sta∏ego zamieszkania realizacj´ uprawnieƒ wybor-
czych.

§ 3. Komendanci, dowódcy i szefowie zapewnià po-
informowanie policjantów, funkcjonariuszy i ratowni-
ków o mo˝liwoÊci dopisania ich do spisu wyborców na
w∏asny wniosek oraz o siedzibach (adresach) obwodo-
wych komisji wyborczych w miejscowoÊci, w której
pe∏nià lub odbywajà s∏u˝b´, i o siedzibach (adresach)
w∏aÊciwych miejscowo urz´dów gmin.

§ 4. Komendanci, dowódcy i szefowie zapewnià
podleg∏ym policjantom, funkcjonariuszom i ratowni-
kom mo˝liwoÊç z∏o˝enia w urz´dzie gminy wniosku

o dopisanie si´ do spisu wyborców sporzàdzonego dla
miejscowoÊci, w której pe∏nià lub odbywajà s∏u˝b´,
oraz osobistego sprawdzenia prawid∏owoÊci danych
zamieszczonych w spisach wyborców, a tak˝e w przy-
padku takiej koniecznoÊci — zapewnià mo˝liwoÊç z∏o-
˝enia pisemnej lub ustnej reklamacji.

§ 5. 1. Funkcjonariuszom, policjantom i ratowni-
kom wykonujàcym funkcje cz∏onków obwodowych
komisji wyborczych i m´˝ów zaufania komendanci,
dowódcy i szefowie udzielà zwolnienia od wykonywa-
nia obowiàzków s∏u˝bowych na czas realizacji przez
nich obowiàzków wynikajàcych z ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

2. Komendanci, dowódcy i szefowie udzielajà funk-
cjonariuszom, policjantom i ratownikom zwolnienia od
wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych w okreÊlonym czasie,
na pisemny wniosek przewodniczàcego obwodowej
komisji wyborczej albo pe∏nomocnika wyborczego lub
osoby przez niego upowa˝nionej.

§ 6. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

———————
3) Niniejsze zarzàdzenie by∏o poprzedzone zarzàdzeniem Mi-

nistra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 16 sierp-
nia 2001 r. w sprawie obowiàzków komendantów i dowód-
ców jednostek policyjnych oraz oddzia∏ów obrony cywilnej
w zakresie zapewnienia policjantom i junakom realizacji
uprawnieƒ w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej (M. P. Nr 28, poz. 481), które utraci∏o moc
z dniem 17 kwietnia 2003 r. w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajo-
wym (Dz. U. Nr 57, poz. 507).
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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie stawki odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997  r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926, z póên. zm.1)) og∏asza si´, ˝e stawka odsetek
ze zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych, poczynajàc od

dnia 25 kwietnia 2003 r., wynosi 14,5% kwoty zaleg∏o-
Êci w stosunku rocznym.

Minister Finansów: w z. J. Czekaj

———————————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.

Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r.
Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89,
poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.


