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w szczególnoÊci z Rzàdowym Centrum Legislacji, sekretarzami w∏aÊciwych komitetów
Rady Ministrów oraz z Radà Legislacyjnà
przy Prezesie Rady Ministrów.”;

Poz. 757 i 758

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem powzi´cia
i podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

22) uchyla si´ § 63.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

758
ZARZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 22 wrzeÊnia 2005 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. 32 ust. 4 ustawy z dnia 27 wrzeÊnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, 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 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej obowiàzków w zakresie zapewnienia odpowiednio ratownikom odbywajàcym zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej poza miejscem sta∏ego
zamieszkania, zwanym dalej „ratownikami”, policjantom z jednostek skoszarowanych, zwanym dalej „policjantami”, a tak˝e pe∏niàcym s∏u˝b´ w systemie skoszarowanym funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu,
Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, realizacji:
1) uprawnienia do dopisywania si´ do wybranego
przez nich spisu wyborców sporzàdzanego dla
miejscowoÊci, w której odbywajà s∏u˝b´,
2) mo˝liwoÊci wykonywania funkcji cz∏onków obwodowych komisji wyborczych i m´˝ów zaufania
— zwanych dalej „uprawnieniami wyborczymi”.

§ 2. 1. Komendanci Wy˝szej Szko∏y Policji i szkó∏
policyjnych oraz kierownicy oÊrodków szkolenia Policji i dowódcy oddzia∏ów (samodzielnych pododdzia∏ów) prewencji Policji, zwani dalej „dowódcami”, ka˝dy w zakresie swego dzia∏ania, umo˝liwià podleg∏ym
im policjantom realizacj´ uprawnieƒ wyborczych.
2. Szef Biura Ochrony Rzàdu lub upowa˝nieni
przez niego szefowie komórek organizacyjnych Biura
Ochrony Rzàdu, zwani dalej „szefami”, umo˝liwià
podleg∏ym im funkcjonariuszom realizacj´ uprawnieƒ
wyborczych.
3. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, komendanci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej i komendanci
oÊrodków szkolenia Stra˝y Granicznej, zwani dalej
„komendantami”, ka˝dy w zakresie swego dzia∏ania,
umo˝liwià podleg∏ym im funkcjonariuszom 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 podleg∏ym im funkcjonariuszom i ratownikom realizacj´ uprawnieƒ wyborczych.

———————
1)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818
oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. 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.

§ 3. Komendanci, dowódcy i szefowie zapewnià
w sposób przyj´ty w danej s∏u˝bie poinformowanie
odpowiednio policjantów, funkcjonariuszy i ratowników o mo˝liwoÊci dopisania ich do spisu wyborców na w∏asny wniosek oraz o siedzibach (adresach) obwodowych komisji wyborczych w miejscowoÊci, w której pe∏nià lub odbywajà s∏u˝b´, i o siedzibach (adresach) w∏aÊciwych miejscowo urz´dów
gmin.

Monitor Polski Nr 55

— 1778 —

§ 4. 1. Komendanci, dowódcy i szefowie zapewnià
podleg∏ym im policjantom, funkcjonariuszom i ratownikom 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 przypadku takiej koniecznoÊci zapewnià mo˝liwoÊç
z∏o˝enia pisemnej lub ustnej reklamacji.
2. Zapewnienie mo˝liwoÊci realizacji wymienionych w ust. 1 uprawnieƒ wyborczych nast´puje przez
odpowiednià organizacj´ czasu wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych przez podleg∏ych policjantów,
funkcjonariuszy i ratowników lub przez udzielenie im
w niezb´dnym wymiarze zwolnienia od zaj´ç s∏u˝bowych.
§ 5. 1. Policjantom, funkcjonariuszom i ratownikom wykonujàcym funkcje cz∏onków obwodowych

Poz. 758

komisji wyborczych i m´˝ów zaufania komendanci,
dowódcy i szefowie udzielà zwolnienia od wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych na czas realizacji przez
nich obowiàzków wynikajàcych z ustawy z dnia
27 wrzeÊnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Komendanci, dowódcy i szefowie udzielà policjantom, funkcjonariuszom i ratownikom zwolnienia
od wykonywania zaj´ç 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∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 2000 r.)
Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 622-66-56
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www.cokprm.gov.pl
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