
wodniczàcego, numer obwodu). W razie wàtpli-
woÊci co do to˝samoÊci osoby, która przekaza∏a
dane, pe∏nomocnik powinien po∏àczyç si´ telefo-
nicznie z komisjà, która je przekazywa∏a, i uzyskaç
potwierdzenie przyj´tych danych.

16. Pe∏nomocnik oczekuje na dane z komisji obwodo-
wych nie d∏u˝ej ni˝ 30 minut po up∏ywie godziny
sprawozdawczej (do godziny 1100 oraz 1700). JeÊli
w tym terminie pe∏nomocnik nie otrzyma danych
od którejÊ z komisji obwodowych, powinien po∏à-
czyç si´ z nià telefonicznie w celu ustalenia przy-
czyny nieprzekazania danych.

17. Je˝eli nie by∏oby mo˝liwoÊci po∏àczenia si´ telefo-
nicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych
z komisji obwodowej nie by∏oby mo˝liwe do go-
dziny 1110 oraz 1710, pe∏nomocnik dokonuje pod-
sumowania danych liczbowych z pomini´ciem ob-
wodu, z którego ich nie otrzyma∏, i przekazuje te
dane okr´gowej komisji wyborczej.

18. Pe∏nomocnik dwukrotnie dodaje otrzymane z ob-
wodów dane o osobach uprawnionych do g∏oso-
wania, a nast´pnie o wyborcach, którym wydano
karty do g∏osowania. Otrzymanie takich samych
liczb po dwukrotnym dodawaniu jest warunkiem
przekazania zbiorczych danych okr´gowej komisji
wyborczej.

19. Przekazanie danych do okr´gowej komisji wybor-
czej nast´puje na wskazany numer telefonu i za-
wiera w swojej treÊci:

1) nazw´ gminy;

2) imi´ i nazwisko pe∏nomocnika;

3) sum´ liczb osób uprawnionych do g∏osowania
w obwodach wchodzàcych w sk∏ad grupy —
w formie jak w pkt 13 ppkt 4;

4) sum´ liczb wyborców, którym wydano karty do
g∏osowania, w obwodach wchodzàcych w sk∏ad
grupy — w formie jak w pkt 13 ppkt 5;

5) ewentualnie wskazanie numerów i siedzib ko-
misji obwodowych, które nie przekaza∏y da-
nych.

20. Przy przyjmowaniu danych przez okr´gowà komisj´
wyborczà pe∏nomocników nale˝y przypisaç do okre-
Êlonych numerów telefonów przeznaczonych do
przyjmowania danych, przy za∏o˝eniu ˝e pod jed-
nym numerem odbierane sà dane od 10—15 pe∏no-
mocników.

21. Osoby przyjmujàce dane w siedzibie okr´gowej
komisji wyborczej powinny posiadaç wykaz pe∏no-
mocników, którzy przekazujà im dane, oraz arku-
sze do wpisania tych danych, a tak˝e kopie infor-
macji przekazanych w∏aÊciwym grupom komisji,
o których mowa w pkt 7.

22. Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez
pe∏nomocników danych do okr´gowej komisji wy-
borczej przyjmuje si´ godzin´ 1120 oraz 1720. JeÊli
w tym terminie okr´gowa komisja wyborcza nie
otrzyma danych od któregoÊ z pe∏nomocników,
powinna po∏àczyç si´ z nim telefonicznie w celu
ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.

23. Je˝eli nie by∏oby mo˝liwoÊci po∏àczenia si´ telefo-
nicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych
od pe∏nomocnika nie by∏oby mo˝liwe do godziny
1125 oraz 1725, okr´gowa komisja wyborcza doko-
nuje podsumowania danych z pomini´ciem da-
nych od tych pe∏nomocników, od których tych da-
nych nie otrzyma∏a.

24. Okr´gowa komisja wyborcza dokonuje podsumo-
wania danych na obszarze swojej w∏aÊciwoÊci
i przekazuje je do Paƒstwowej Komisji Wyborczej
za poÊrednictwem sieci elektronicznego przekazy-
wania danych, nie póêniej ni˝ o 1130 i 1730.

25. Okr´gowa komisja wyborcza przekazuje dane z po-
dzia∏em na gminy, podajàc równie˝ informacj´
o liczbie obwodów ogó∏em w gminie oraz o liczbie
obwodów, z których dane nie zosta∏y uzyskane.
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Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach
bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w la-
tach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne
(Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62,
poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488
i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74,
poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175,
poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921

oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) podaje si´ do publicznej
wiadomoÊci, co nast´puje:

Lucyna SUCHO¸BIAK z d. Skrzypczyk, córka W∏ady-
s∏awa, urodzona 29 wrzeÊnia 1959 r. w Sopocie, za-
mieszka∏a w Gdaƒsku, oÊwiadczy∏a, ˝e pe∏ni∏a s∏u˝b´
w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu
art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powo∏anej ustawy.

Prezes Naczelnego Sàdu Administracyjnego:
J. Trzciƒski
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z dnia 4 lipca 2005 r.

o treÊci oÊwiadczenia z∏o˝onego przez osob´ ubiegajàcà si´ o powo∏anie na stanowisko s´dziego


