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Majàc na wzgl´dzie zobowiàzania wynikajàce
z podpisania przez Rzeczpospolità Polskà Dokumentu
Spotkania Kopenhaskiego z dnia 29 czerwca 1990 r.
Konferencji Bezpieczeƒstwa i Wspó∏pracy w Europie
(obecnie OBWE), Paƒstwowa Komisja Wyborcza na
podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Euro-
pejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112,
poz. 766) uchwala, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wytyczne oraz wyjaÊnienia dla orga-
nów wyborczych, dotyczàce obserwacji przez obser-
watorów mi´dzynarodowych wyborów pos∏ów do
Parlamentu Europejskiego, zarzàdzonych na dzieƒ
7 czerwca 2009 r., stanowiàce za∏àcznik do uchwa∏y.

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

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie obserwacji przez obserwatorów mi´dzynarodowych wyborów pos∏ów 
do Parlamentu Europejskiego, zarzàdzonych na dzieƒ 7 czerwca 2009 r.

Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2009 r. (poz. 241)

WYTYCZNE ORAZ WYJAÂNIENIA, DOTYCZÑCE OBSERWACJI 
PRZEZ OBSERWATORÓW MI¢DZYNARODOWYCH WYBORÓW POS¸ÓW 

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZÑDZONYCH NA DZIE¡ 7 CZERWCA 2009 R. 

1. Prawo obserwacji pracy Paƒstwowej Komisji
Wyborczej, okr´gowych komisji wyborczych, rejono-
wych komisji wyborczych i obwodowych komisji
wyborczych, w zwiàzku z wyborami pos∏ów do Parla-
mentu Europejskiego, zarzàdzonymi na dzieƒ 7 czerwca
2009 r., majà obserwatorzy mi´dzynarodowi zaproszeni
przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà oraz obserwatorzy
mi´dzynarodowi reprezentujàcy Biuro Instytucji Demo-
kratycznych i Praw Cz∏owieka (ODHIR) OBWE, zwani
dalej „obserwatorami mi´dzynarodowymi”.

2. Obserwatorzy mi´dzynarodowi majà prawo ob-
serwowaç prac´ obwodowych komisji wyborczych od
jej rozpocz´cia a˝ do zakoƒczenia ustalania wyników
g∏osowania i przekazania protoko∏ów rejonowej komi-
sji wyborczej, na takich samych zasadach jak m´˝o-
wie zaufania, z tym ˝e nie przys∏uguje im prawo wno-
szenia uwag do protoko∏ów.

3. Obserwatorzy mi´dzynarodowi majà prawo
przebywaç w lokalu wyborczym równie˝ po zakoƒcze-
niu g∏osowania.

4. Przepis pkt 2 stosuje si´ odpowiednio do obser-
wacji pracy rejonowych komisji wyborczych, okr´go-
wych komisji wyborczych i Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej.

5. Organy wyborcze, dla umo˝liwienia obserwato-
rom mi´dzynarodowym podj´cia czynnoÊci w okresie
przed dniem wyborów:

1) umo˝liwiajà udzia∏ w posiedzeniach, szkoleniach
oraz innych tego rodzaju przedsi´wzi´ciach;

2) udost´pniajà informacje o przygotowaniu do wy-
borów na obszarze swojej w∏aÊciwoÊci terytorial-
nej;

3) zapewniajà dost´p do informacji elektronicznych
w Internecie oraz w systemie „Platforma wyborcza”.

6. Obserwatorzy mi´dzynarodowi w dniu wybo-
rów:

1) majà prawo obserwowaç rozpocz´cie i przebieg
g∏osowania w ka˝dym wybranym przez siebie
lokalu wyborczym;

2) zg∏aszajà zamiar prowadzenia obserwacji w∏aÊci-
wemu przewodniczàcemu obwodowej komisji
wyborczej;

3) majà prawo byç obecni przy ustalaniu wyników
g∏osowania i majà prawo otrzymywania informa-
cji o wynikach;

4) mogà obserwowaç przyjmowanie protoko∏ów
g∏osowania z obwodów g∏osowania oraz uczestni-
czyç w posiedzeniu, na którym nast´puje ustale-
nie wyników g∏osowania i wyników wyborów
w okr´gu wyborczym oraz w skali kraju, odpo-
wiednio w siedzibach rejonowych komisji wybor-
czych, okr´gowych komisji wyborczych i w siedzi-
bie Paƒstwowej Komisji Wyborczej.

7. Podczas wykonywania czynnoÊci przez obserwa-
torów mi´dzynarodowych organy wyborcze stosujà
odpowiednie przepisy ustawy — Ordynacja wyborcza
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do Parlamentu Europejskiego oraz uchwa∏ i wytycz-
nych Paƒstwowej Komisji Wyborczej, majàc w szcze-
gólnoÊci na uwadze, ˝e: 

1) dzia∏ania i czynnoÊci organów wyborczych, jak
równie˝ dane i informacje — z wyjàtkiem zastrze-
˝onych ustawowo — sà jawne i powszechnie do-
st´pne. PowszechnoÊç i jawnoÊç procedury wy-
borczej nie mo˝e naruszaç tajnoÊci g∏osowania,
praw osobistych i ochrony danych osobowych;

2) obecnoÊç obserwatorów mi´dzynarodowych nie
mo˝e zak∏ócaç pracy organów wyborczych i nie
mogà oni wydawaç im poleceƒ;

3) przewodniczàcy obwodowej komisji wyborczej
jest odpowiedzialny za utrzymanie porzàdku i spo-
koju w lokalu wyborczym i w jego otoczeniu oraz
zapewnienie powagi aktu g∏osowania. Ârodki po-
dejmowane w tym zakresie obowiàzujà wszyst-
kich, w tym tak˝e obserwatorów mi´dzynarodo-
wych.

8. Obserwatorzy mi´dzynarodowi przy wykony-
waniu swoich czynnoÊci pos∏ugujà si´ dokumentem
wydanym przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà i pasz-
portem. Obserwatorom mi´dzynarodowym, przy
wszystkich ich czynnoÊciach, mogà towarzyszyç asy-
stenci (t∏umacze) obywatele polscy.
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