
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Euro-
pejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Paƒstwowa Komisja
Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. Technika elektroniczna w wyborach pos∏ów do
Parlamentu Europejskiego jest wykorzystywana w na-
st´pujàcym zakresie:

1) przez pe∏nomocników rejonowych komisji wybor-
czych przy sprawdzaniu arytmetycznej poprawno-

Êci ustalonych wyników g∏osowania w obwodach
g∏osowania;

2) przez rejonowe komisje wyborcze:
a) przy sprawdzaniu arytmetycznej poprawnoÊci

ustalonych wyników g∏osowania w obwodach
g∏osowania,

b) przy ustalaniu wyników g∏osowania na obsza-
rze ich w∏aÊciwoÊci terytorialnej, 

c) do sumowania danych liczbowych, o których
w mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycz-
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie okreÊlenia warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach pos∏ów
do Parlamentu Europejskiego, zarzàdzonych na dzieƒ 13 czerwca 2004 r.

12) Departament Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej;

13) Departament Kontroli;

14) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw
Obronnych;

15) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;

16) Samodzielny Wydzia∏ Audytu Wewn´trznego.

§ 3. Obs∏ug´ zadaƒ Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji, zwanego dalej „ministrem”, w zakre-
sie dzia∏u administracja publiczna, zapewniajà
w szczególnoÊci:

1) Departament Administracji Publicznej;

2) Departament Rejestrów Paƒstwowych.

§ 4. Obs∏ug´ zadaƒ ministra, w zakresie dzia∏u
sprawy wewn´trzne, zapewniajà w szczególnoÊci:

1) Departament Bezpieczeƒstwa i Porzàdku Publicz-
nego;

2) Departament Zezwoleƒ i Koncesji;

3) Departament Zdrowia.

§ 5. Obs∏ug´ zadaƒ ministra, w zakresie dzia∏u wy-
znania religijne, zapewnia w szczególnoÊci Departa-
ment Wyznaƒ i MniejszoÊci Narodowych.

§ 6. BezpoÊredni nadzór nad Gabinetem Politycz-
nym Ministra sprawuje minister.
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ZARZÑDZENIE Nr 37 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 kwietnia 2004 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W zarzàdzeniu nr 74 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu
Agencji Wywiadu (M. P. Nr 26, poz. 433) w za∏àczniku
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szef AW kieruje AW przy pomocy zast´pców,
dyrektora administracyjnego wywiadu oraz

kierowników jednostek organizacyjnych, o któ-
rych mowa w § 3 ust. 1.”;

2) w § 3 w ust. 1:

a) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Biuro Studiów i Prognoz,”,

b) w pkt 10 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem oraz
dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) Samodzielny Wydzia∏ Prawny.”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609. 



nia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamen-
tu Europejskiego, przekazywanych przez obwo-
dowe komisje wyborcze w trybie i na zasadach
okreÊlonych odr´bnie;

3) przez okr´gowe komisje wyborcze przy ustalaniu
wyników g∏osowania w okr´gu wyborczym;

4) przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà przy ustala-
niu wyników g∏osowania i wyników wyborów,
z uwzgl´dnieniem nast´pujàcych czynnoÊci:
a) ustalenie wyników g∏osowania w skali kraju

i stwierdzenie, które listy okr´gowe komitetów
wyborczych spe∏niajà warunek uprawniajàcy do
uczestniczenia w podziale mandatów,

b) dokonanie podzia∏u wszystkich mandatów po-
mi´dzy uprawnione komitety wyborcze,

c) ustalenie liczby mandatów przypadajàcych po-
szczególnym listom okr´gowym komitetów wy-
borczych, które uzyska∏y mandaty,

d) ustalenie, którzy kandydaci uzyskujà mandaty;

5) do przekazywania danych z protoko∏ów g∏osowa-
nia oraz danych, o których mowa w pkt 2 lit. c, za
poÊrednictwem sieci elektronicznego przekazywa-
nia danych.

§ 2. Warunkiem korzystania przez pe∏nomocników
rejonowych komisji wyborczych, rejonowe komisje
wyborcze i okr´gowe komisje wyborcze z techniki
elektronicznej jest u˝ywanie wy∏àcznie oprogramowa-
nia zaakceptowanego przez Paƒstwowà Komisj´ Wy-
borczà. 

§ 3. 1. System informatyczny wspomagajàcy rejo-
nowe i okr´gowe komisje wyborcze przy ustalaniu
wyników g∏osowania umo˝liwia: 
1) wprowadzenie i przechowywanie danych o obwo-

dach g∏osowania i o okr´gach wyborczych;
2) wprowadzenie i przechowywanie informacji

o okr´gowych listach kandydatów na pos∏ów;
3) wprowadzenie i przechowywanie danych zawar-

tych w protoko∏ach g∏osowania w obwodach;
4) ustalenie wyników g∏osowania na obszarach nale-

˝àcych do w∏aÊciwoÊci terytorialnej poszczegól-
nych rejonowych komisji wyborczych;

5) sporzàdzenie wydruków kontrolnych zawierajà-
cych dane z protoko∏ów g∏osowania w poszczegól-
nych obwodach;

6) sporzàdzenie, w formie wydruku, projektu proto-
ko∏u g∏osowania w rejonie;

7) sporzàdzenie, w formie wydruku, projektu proto-
ko∏u g∏osowania w okr´gu wyborczym;

8) przechowywanie danych zawartych w protoko∏ach
g∏osowania w rejonie i w okr´gu wyborczym.

2. W systemie informatycznym jest realizowana
funkcja kontroli zgodnoÊci arytmetycznej wprowadzo-
nych danych z protoko∏ów obwodowych komisji wy-
borczych oraz funkcja eliminacji b∏´dów przy wprowa-
dzaniu danych z tych protoko∏ów, przez porównanie
dwukrotnie wprowadzonych tych samych danych na
dwóch ró˝nych stanowiskach.

3. System informatyczny umo˝liwia Paƒstwowej
Komisji Wyborczej dost´p do wszystkich danych licz-
bowych wprowadzonych do systemu przez rejonowe
i okr´gowe komisje wyborcze.

4. Rejonowe i okr´gowe komisje wyborcze korzy-
stajà z systemu informatycznego przy pomocy powo-
∏anych przez siebie pe∏nomocników do spraw obs∏ugi
informatycznej, podleg∏ych s∏u˝bowo przewodniczà-
cym komisji, które ich powo∏a∏y. Pe∏nomocnicy do
spraw obs∏ugi informatycznej nadzorujà prac´ zespo-
∏ów, w których sk∏ad wchodzà kierownicy operatorów
i operatorzy. Zadania pe∏nomocników do spraw obs∏u-
gi informatycznej okreÊla za∏àcznik do uchwa∏y.

§ 4. 1. Obs∏ug´ informatycznà Paƒstwowej Komisji
Wyborczej zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wy-
borczego za poÊrednictwem Zespo∏u Prawnego i Or-
ganizacji Wyborów. 

2. Obs∏ug´ systemu informatycznego rejonowych
i okr´gowych komisji wyborczych oraz techniczne wa-
runki pracy pe∏nomocnikom do spraw obs∏ugi infor-
matycznej i zespo∏om operatorów zapewnia Kierow-
nik Krajowego Biura Wyborczego za poÊrednictwem
dyrektorów delegatur.

3. Szczegó∏owe zadania kierowników operatorów
i operatorów ustala dyrektor delegatury po uzgodnie-
niu odpowiednio z rejonowà lub okr´gowà komisjà
wyborczà.

§ 5. Przesy∏anie z rejonowych komisji wyborczych
do okr´gowych komisji wyborczych i z okr´gowych
komisji wyborczych do Paƒstwowej Komisji Wybor-
czej danych obejmujàcych wyniki g∏osowania odbywa
si´ przy wykorzystaniu publicznej sieci elektroniczne-
go przekazywania danych, z zapewnieniem bezpie-
czeƒstwa komunikacji i autoryzacji oraz poprawnoÊci
i integralnoÊci przekazanych danych.

§ 6. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 29 marca 2004 r. (poz. 274)

ZADANIA PE¸NOMOCNIKÓW DO SPRAW OBS¸UGI INFORMATYCZNEJ REJONOWYCH I OKR¢GOWYCH 
KOMISJI WYBORCZYCH

1. Pe∏nomocnicy do spraw obs∏ugi informatycznej
rejonowych i okr´gowych komisji wyborczych, zwani
dalej „pe∏nomocnikami ds. obs∏ugi informatycznej”,

sà powo∏ywani przez w∏aÊciwe komisje i przy wykony-
waniu powierzonych im zadaƒ podlegajà przewodni-
czàcemu komisji.



2. Do zadaƒ merytorycznych pe∏nomocnika ds. ob-
s∏ugi informatycznej nale˝y:

1) nadzór nad wprowadzaniem i aktualizowaniem
w systemie informatycznym danych dotyczàcych
obwodów g∏osowania oraz liczby uprawnionych
do g∏osowania;

2) nadzór nad wprowadzaniem i aktualizowaniem
danych dotyczàcych okr´gowych list kandydatów
na pos∏ów do Parlamentu Europejskiego;

3) nadzór nad wprowadzaniem do systemu informa-
tycznego w trakcie g∏osowania danych, o których
mowa w § 1 pkt 2 lit. c uchwa∏y, na obszarze w∏a-
ÊciwoÊci terytorialnej rejonowej komisji wybor-
czej.

3. Do zadaƒ technicznych pe∏nomocnika ds. obs∏u-
gi informatycznej komisji nale˝y:

1) zapewnienie sprawnego przygotowania instalacji
systemu (przy pomocy serwisanta), w tym:
a) zapewnienie, we wspó∏pracy z dyrektorem dele-

gatury, odpowiedniej liczby komputerów oraz
wykonanie odizolowanej sieci lokalnej, 

b) sprawdzenie poprawnoÊci dzia∏ania sprz´tu
komputerowego i telekomunikacyjnego, 

c) Êcis∏e przestrzeganie zaleceƒ dotyczàcych konfi-
guracji systemu,

d) instalacja aplikacji obs∏ugi wyborów,
e) wspó∏praca z serwisantami lokalnymi i kierow-

nikiem operatorów;

2) nadzór nad przygotowaniem technicznym po-
mieszczeƒ, w których b´dzie umiejscowiony i eks-
ploatowany sprz´t komputerowy i telekomunika-
cyjny;

3) zapewnienie zasilania energetycznego o odpo-
wiedniej mocy dla u˝ywanego sprz´tu teleinfor-
matycznego;

4) zapewnienie wykonania instalacji systemu, sieci
lokalnej z drukarkà i wydzielonego komputera

poczty elektronicznej w pomieszczeniach przezna-
czonych na informatycznà obs∏ug´ wyborów,
zgodnie z harmonogramem prac przedwybor-
czych;

5) nadzór nad instalacjà i sprz´tem w zakresie usu-
wania ewentualnych usterek i awarii w oparciu
o plan ciàg∏oÊci dzia∏ania;

6) skompletowanie niezb´dnych materia∏ów eksplo-
atacyjnych i noÊników informacji;

7) znajomoÊç instrukcji obs∏ugi aplikacji systemu in-
formatycznego i przeszkolenie personelu do ob-
s∏ugi tego systemu;

8) zabezpieczenie systemu informatycznego przed
nieuprawnionym dost´pem, a w szczególnoÊci za-
rzàdzanie prawami dost´pu u˝ytkowników oraz
zabezpieczenie hase∏ dost´pu do systemu infor-
matycznego w oparciu o polityk´ bezpieczeƒstwa;

9) zapewnienie wykonywania kopii bezpieczeƒstwa
systemu (zgodnie z instrukcjà serwisowà);

10) prowadzenie dziennika zdarzeƒ, w którym sà od-
notowywane wszelkie wykonane instalacje, po-
prawki oraz wykryte i usuni´te usterki i awarie,
wykonane kopie bezpieczeƒstwa oraz zmiany ha-
se∏ u˝ytkowników, a tak˝e czàstkowe i koƒcowe
transmisje, transmisje próbne, testy;

11) organizacja pracy zmianowej personelu serwisu-
jàcego oraz grupy operatorów;

12) nadzór administracyjny nad powierzonym sprz´-
tem, noÊnikami informacji i dokumentacjà,
a w szczególnoÊci zabezpieczenie materia∏ów, do-
kumentacji, dziennika zdarzeƒ i noÊników infor-
macji oraz przekazanie ich przewodniczàcemu lub
sekretarzowi okr´gowej lub rejonowej komisji wy-
borczej;

13) realizacja ustalonego przez Krajowe Biuro Wybor-
cze planu ciàg∏oÊci dzia∏ania, a tak˝e przeszkolenie
cz∏onków zespo∏u obs∏ugi informatycznej w zakre-
sie planu ciàg∏oÊci dzia∏ania.
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie wzoru zaÊwiadczenia dla m´˝ów zaufania w wyborach pos∏ów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Eu-
ropejskiego (Dz. U. Nr 25 , poz. 219) Paƒstwowa Komi-
sja Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór zaÊwiadczenia dla m´˝ów za-
ufania w wyborach pos∏ów do Parlamentu Europej-
skiego, stanowiàcy za∏àcznik do uchwa∏y.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz


