
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej (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, z 2003 r. Nr 57,
poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25,
poz. 219) Paƒstwowa Komisja Wyborcza uchwala, co
nast´puje:

§ 1. W uchwale Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej (M. P. Nr 20, poz. 301)
w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ilekroç w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) referendum — nale˝y przez to rozumieç re-
ferendum wskazane w art. 1 ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o referendum ogólnokra-
jowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85,
poz. 782);

2) organach wyborczych ni˝szego stopnia —
nale˝y przez to rozumieç:

a) okr´gowe komisje wyborcze, powo∏ane
na podstawie przepisów ustawy z dnia
27 wrzeÊnia 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r.
Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57,
poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r.
Nr 25, poz. 219),

b) okr´gowe komisje wyborcze, powo∏ane
na podstawie przepisów ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej 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, z 2003 r. Nr 57, poz. 507
i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25,
poz. 219),

c) okr´gowe komisje wyborcze i rejonowe
komisje wyborcze, powo∏ane na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parla-
mentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25,
poz. 219),
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d) komisarzy wyborczych, powo∏anych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lip-
ca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219);

3) spisach wyborców — nale˝y przez to rozu-
mieç tak˝e spisy osób uprawnionych do
udzia∏u w referendum ogólnokrajowym lub
w referendum lokalnym.”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podpisuje w imieniu Komisji uchwa∏y, wnioski

oraz wyjaÊnienia Komisji, zaÊwiadczenia o wy-
borze pos∏ów i senatorów oraz pos∏ów do Par-
lamentu Europejskiego, akty powo∏ania komi-
sarzy wyborczych, a tak˝e inne pisma wycho-
dzàce na zewnàtrz, z zastrze˝eniem spraw wy-
mienionych w § 13;”;

3) w § 13:

a) w pkt 2:

— lit. b i c otrzymujà brzmienie:

„b) uchwa∏´ o przyznaniu jednolitych nume-
rów dla list okr´gowych tego samego ko-
mitetu wyborczego,

c) uchwa∏y, o których mowa w art. 147
ust. 3 ustawy — Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej,”,

— lit. e i f otrzymujà brzmienie:

„e) obwieszczenie o wynikach wyborów,

f) sprawozdanie z wyborów,”,

b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

a) uchwa∏y w sprawie przyj´cia lub odmo-
wy przyj´cia:
— zawiadomienia komitetu wyborczego

partii politycznej o zamiarze zg∏osze-
nia kandydatów na pos∏ów do Parla-
mentu Europejskiego,

— zawiadomienia o utworzeniu koalicyj-
nego komitetu wyborczego,

— zawiadomienia o utworzeniu komite-
tu wyborczego wyborców,

b) uchwa∏´ o przyznaniu jednolitych nume-
rów dla list okr´gowych tego samego
komitetu wyborczego,

c) uchwa∏y, o których mowa w art. 66 ust. 3
ustawy — Ordynacja wyborcza do Parla-
mentu Europejskiego,

d) ustalenia zbiorczych wyników g∏osowa-
nia na listy okr´gowe w skali kraju,

e) protokó∏ wyników g∏osowania w skali
kraju oraz ogólnego podzia∏u mandatów
mi´dzy komitety wyborcze,

f) zestawienie, o którym mowa w art. 129
ust. 1 ustawy — Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego,

g) protokó∏ wyborów pos∏ów do Parlamen-
tu Europejskiego,

h) obwieszczenie o wynikach wyborów,

i) sprawozdanie z wyborów,

j) uchwa∏y w sprawie przyj´cia lub odrzu-
cenia sprawozdaƒ wyborczych komite-
tów wyborczych;”,

c) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) uchwa∏y, o których mowa w art. 36 ust. 1, 3
i 5 ustawy o referendum ogólnokrajo-
wym,”,

d) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) uchwa∏´ o przyznaniu jednolitych numerów
dla list komitetów wyborczych,”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dokumenty, o których mowa w § 13, za-
Êwiadczenia o wyborze pos∏ów i senatorów
oraz pos∏ów do Parlamentu Europejskiego,
akty powo∏ania komisarzy wyborczych oraz
— stosownie do decyzji przewodniczàcego
Komisji — inne wydawane przez nià doku-
menty opatrywane sà piecz´cià Komisji.”.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
i podlega og∏oszeniu.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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