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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 marca 2004 r.

w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolità Polskà innym paƒstwom
cz∏onkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób prowadzenia, w tym aktualizacji i udost´p-
niania, rejestru wyborców;

2) wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wy-
borców;

3) wzór pisemnej deklaracji zawierajàcej informacje
niezb´dne do dopisania do rejestru wyborców
obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
nieb´dàcych obywatelami polskimi;

4) tryb przekazywania przez Rzeczpospolità Polskà in-
nym paƒstwom cz∏onkowskim Unii Europejskiej
danych dotyczàcych:

a) obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, zamierzajàcych korzystaç z praw wybor-
czych w wyborach na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, 

b) obywateli polskich chcàcych korzystaç z praw
wyborczych na terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej;

5) sposób przekazywania przez urz´dy gmin w∏aÊci-
wym organom wyborczym okresowych informacji
o liczbie wyborców obj´tych rejestrem wyborców.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sej-

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. 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.



mu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

2) rejestrze wyborców — nale˝y przez to rozumieç
sta∏y rejestr wyborców, o którym mowa w art. 11
ust. 1 ustawy.

§ 2. 1. Rejestr wyborców prowadzi si´: 
1) na podstawie istniejàcej w gminach ewidencji lud-

noÊci, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia
1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobi-
stych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z póên.
zm.3)), z uwzgl´dnieniem decyzji wójta lub burmi-
strza (prezydenta miasta) o dopisaniu do rejestru
wyborców — dla cz´Êci A; 

2) na podstawie wniosków obywateli paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej nieb´dàcych obywatela-
mi polskimi o dopisanie do rejestru wyborców w ce-
lu wzi´cia udzia∏u w g∏osowaniu w wyborach na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej — dla cz´Êci B.

2. Cz´Êç A rejestru wyborców, w stosunku do da-
nych zgromadzonych w ewidencji ludnoÊci, jest ogra-
niczona i obejmuje: 
1) dla wyborców zameldowanych na obszarze gminy

na pobyt sta∏y — nazwisko i imiona, imi´ ojca, da-
t´ urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres
zamieszkania;

2) dla wyborców stale zamieszka∏ych na obszarze
gminy bez zameldowania na pobyt sta∏y — nazwi-
sko i imiona, imi´ ojca, dat´ urodzenia, numer
ewidencyjny PESEL, adres zameldowania na po-
byt sta∏y lub adres ostatniego zameldowania na
pobyt sta∏y oraz adres zamieszkania na obszarze
gminy, w której wyborca zosta∏ wpisany do reje-
stru wyborców na swój wniosek;

3) dla wyborców nigdzie niezamieszka∏ych, przeby-
wajàcych stale na obszarze gminy — nazwisko
i imiona, imi´ ojca, dat´ urodzenia, numer ewiden-
cyjny PESEL, adres zameldowania na pobyt sta∏y
lub adres ostatniego zameldowania na pobyt sta∏y
oraz adres wskazany przez wyborc´ umo˝liwiajàcy
kontakt z nim na obszarze gminy, w której zosta∏
wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek;

4) dla wyborców stale zamieszka∏ych na obszarze
gminy pod innym adresem ani˝eli adres ich za-
meldowania na pobyt sta∏y w tej gminie — nazwi-
sko i imiona, imi´ ojca, dat´ urodzenia, numer
ewidencyjny PESEL, adres zameldowania na po-
byt sta∏y oraz adres sta∏ego zamieszkania w tej
gminie, w której wyborca zosta∏ wpisany do reje-
stru wyborców na swój wniosek.

3. Cz´Êç B rejestru wyborców obejmuje informa-
cje, o których mowa w art. 11 ust. 7 ustawy. 

§ 3. 1. Rejestr wyborców jest prowadzony:

1) w systemie informatycznym lub

2) w formie kartoteki

— w zale˝noÊci od sposobu prowadzenia ewidencji
ludnoÊci w danej gminie.

2. Rejestr wyborców prowadzony w formie karto-
teki stanowià w cz´Êci A:

1) zbiór indywidualnych kart osobowych mieszkaƒ-
ców, za∏o˝onych i prowadzonych na podstawie
przepisów o ewidencji ludnoÊci, dotyczàcych
mieszkaƒców, którzy ukoƒczyli 18 lat i sà zameldo-
wani na obszarze gminy na pobyt sta∏y; 

2) zbiór kart dodatkowych rejestru wyborców w kolo-
rze zielonym, za∏o˝onych na podstawie decyzji
wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), wyda-
nej w trybie art. 13 ust. 1 ustawy, o wpisaniu do re-
jestru wyborców w miejscu sta∏ego zamieszkania
osób:

a) stale zamieszka∏ych na obszarze gminy bez za-
meldowania na pobyt sta∏y,

b) nigdzie niezamieszka∏ych, stale przebywajàcych
na obszarze gminy,

c) zamieszka∏ych na obszarze gminy pod innym ad-
resem ni˝ adres ich zameldowania na pobyt sta∏y. 

3. Rejestr wyborców prowadzony w formie karto-
teki stanowi w cz´Êci B zbiór kart rejestru wyborców
w kolorze niebieskim, za∏o˝onych na podstawie wnio-
sków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2. W przypadku
obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
nieb´dàcych obywatelami polskimi, zameldowanych
na obszarze gminy na pobyt sta∏y, karty te do∏àcza si´
do indywidualnych kart osobowych mieszkaƒców.

4. W cz´Êci A i B rejestru wyborców, odpowiednio
do kart osób zameldowanych na pobyt sta∏y w danej
gminie: 

1) co do których otrzymano zawiadomienie o pozba-
wieniu prawa wybierania albo informacj´ o po-
zbawieniu prawa wybierania na podstawie przepi-
sów odpowiedniego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej,

2) wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie,

3) wpisanych do rejestru wyborców w tej samej gmi-
nie, ale zamieszka∏ych pod innym adresem ni˝ ad-
res ich zameldowania na pobyt sta∏y, 

do∏àcza si´ kart´ dodatkowà rejestru wyborców
w kolorze ró˝owym, za∏o˝onà po otrzymaniu odpo-
wiednio: zawiadomienia, o którym mowa w art. 13
ust. 2 lub art. 14 ust. 1 ustawy, albo informacji o po-
zbawieniu prawa wybierania w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej, przekazanej przez w∏aÊciwy
organ tego paƒstwa.

5. Po ustaniu przyczyn uzasadniajàcych za∏o˝enie
kart dodatkowych rejestru wyborców dokumenty sta-
nowiàce podstaw´ ich za∏o˝enia sà opatrywane odpo-
wiednià adnotacjà i w∏àczane do odr´bnego zbioru
przejÊciowego. Dokumenty te przechowuje si´ przez
okres 1 roku od daty ich wy∏àczenia.

6. W przypadku gdy rejestr wyborców jest prowa-
dzony w systemie informatycznym, uwzgl´dnia si´
w nim informacje zawarte na kartach dodatkowych,
o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 4, z tym ˝e karty te,
jak równie˝ dokumenty stanowiàce podstaw´ ich za∏o-
˝enia, sà przechowywane. Przepis ust. 5 stosuje si´.
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716 oraz z 2003 r. Nr 128,
poz. 1176 i Nr 130, poz.1190.



7. Wzór karty dla cz´Êci B rejestru wyborców sta-
nowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

8. Wzór karty dodatkowej rejestru wyborców sta-
nowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

9. Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru
wyborców w cz´Êci A stanowi za∏àcznik nr 3 do rozpo-
rzàdzenia.

10. Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru
wyborców w cz´Êci B stanowi za∏àcznik nr 4 do rozpo-
rzàdzenia. 

11. Wzór pisemnej deklaracji zawierajàcej informa-
cje niezb´dne do dopisania do rejestru wyborców
obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
nieb´dàcych obywatelami polskimi stanowi za∏àcznik
nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Rejestr wyborców w gminie majàcej status
miasta prowadzi si´ wed∏ug ulic wymienionych w po-
rzàdku alfabetycznym, w obr´bie ulicy — wed∏ug ko-
lejnych numerów domów, a w obr´bie domów — we-
d∏ug kolejnych numerów mieszkaƒ.

2. Rejestr wyborców w gminie innej ni˝ okreÊlona
w ust. 1 prowadzi si´ wed∏ug poszczególnych miejsco-
woÊci, a w nich — wed∏ug kolejnych numerów do-
mów; je˝eli w miejscowoÊci sà ulice — tak˝e wed∏ug
ulic wymienionych w porzàdku alfabetycznym i kolej-
nych numerów domów oraz mieszkaƒ.

§ 5. 1. O wpisaniu wyborcy, o którym mowa
w art. 11 ust. 5 ustawy, na jego wniosek, do rejestru
wyborców wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nie-
zw∏ocznie zawiadamia urzàd gminy, na której obszarze
wyborca jest zameldowany na pobyt sta∏y.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, stano-
wi podstaw´ dla urz´du gminy, na której obszarze wy-
borca jest zameldowany na pobyt sta∏y, do za∏o˝enia
karty dodatkowej rejestru wyborców w kolorze ró˝o-
wym. Zawiadomienie przechowuje si´ w odr´bnym
zbiorze przejÊciowym.

3. Je˝eli wyborca wpisany do rejestru wyborców
na swój wniosek zostanie nast´pnie, na skutek zmiany
okolicznoÊci, wpisany do rejestru wyborców w innej
gminie w trybie okreÊlonym w art. 12 ust. 2 ustawy,
urzàd gminy w miejscu zameldowania wyborcy na po-
byt sta∏y zawiadamia o tym urzàd gminy, w którym
wyborca by∏ poprzednio wpisany do rejestru wybor-
ców na swój wniosek, w celu wy∏àczenia karty dodat-
kowej rejestru wyborców.

4. Wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej
gminie, który z∏o˝y w gminie, w której jest zameldo-
wany na pobyt sta∏y, oÊwiadczenie, i˝ ponownie stale
zamieszka∏ na jej obszarze pod adresem zameldowa-
nia na pobyt sta∏y, wpisywany jest do rejestru wybor-
ców w tej gminie. Wpis polega na wy∏àczeniu do od-
r´bnego zbioru przejÊciowego karty dodatkowej reje-
stru wyborców w kolorze ró˝owym oraz zawiadomie-
niu o tym urz´du gminy, w której wyborca by∏ wpisa-
ny do rejestru wyborców na swój wniosek.

5. Je˝eli wyborca wpisany do rejestru wyborców
w tej samej gminie pod innym adresem ni˝ adres za-

meldowania na pobyt sta∏y z∏o˝y w urz´dzie gminy
oÊwiadczenie, ˝e ponownie zamieszka∏ w tej gminie
pod adresem zameldowania na pobyt sta∏y, za∏o˝one
dla niego karty dodatkowe rejestru wyborców koloru
ró˝owego i zielonego wy∏àcza si´ do odr´bnego zbio-
ru przejÊciowego.

6. Zameldowanie wyborcy na pobyt sta∏y w gmi-
nie, w której by∏ wpisany do rejestru wyborców na
swój wniosek, powoduje uj´cie wyborcy w rejestrze
wyborców z urz´du. Kart´ dodatkowà rejestru wybor-
ców w kolorze zielonym, wczeÊniej za∏o˝onà, wy∏àcza
si´ do odr´bnego zbioru przejÊciowego.

7. Karty dodatkowe rejestru wyborców, wy∏àczone
do odr´bnego zbioru przejÊciowego, o którym mowa
w ust. 2, 4 i 6, przechowuje si´ przez okres 1 roku od
daty wy∏àczenia.

8. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1
i 3, stanowi za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Dane dotyczàce osób, o których mowa
w art. 11 ust. 7 ustawy, wpisanych na swój wniosek
do rejestru wyborców, wójt lub burmistrz (prezydent
miasta) wprowadza do systemu informatycznego zor-
ganizowanego przez ministra w∏aÊciwego do spraw
administracji publicznej dla celów przekazywania in-
nym paƒstwom cz∏onkowskim Unii Europejskiej da-
nych dotyczàcych obywateli tych paƒstw, którzy zade-
klarowali udzia∏ w g∏osowaniu w wyborach na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku braku warunków technicznych
umo˝liwiajàcych organowi wykonawczemu gminy do-
st´p do systemu informatycznego, o którym mowa
w ust. 1, w∏aÊciwy wojewoda na wniosek wójta lub
burmistrza (prezydenta miasta) umo˝liwia dost´p do
systemu informatycznego w swojej siedzibie.

3. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nie póê-
niej ni˝ 5. dnia po up∏ywie terminu okreÊlonego
w art. 11 ust. 8 ustawy zawiadamia w∏aÊciwego woje-
wod´ o wprowadzeniu do systemu informatycznego
danych osób, o których mowa w art. 11 ust. 7 ustawy.

4. Zbiorcze informacje uzyskane w trybie okreÊlo-
nym w ust. 3, wojewoda przesy∏a ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw administracji publicznej, nie póêniej
ni˝ w terminie 5 dni od ich otrzymania.

5. Informacje przekazane przez wojewodów mini-
ster w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej prze-
sy∏a w∏aÊciwym organom innych paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej nie póêniej ni˝ 30 dni przed
dniem wyborów, w formie okreÊlonej w za∏àczniku
nr 7 do rozporzàdzenia.

6. Dane dotyczàce obywateli polskich zamierzajà-
cych korzystaç z prawa wybierania na terytorium inne-
go paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej mini-
ster w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej,
w zwiàzku z zapytaniem przes∏anym przez w∏aÊciwe
organy paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, nie-
zw∏ocznie, za poÊrednictwem w∏aÊciwego wojewody,
przekazuje, w formie komputerowego wydruku, wój-
towi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) w∏aÊci-
wemu ze wzgl´du na miejsce ostatniego zameldowa-
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nia wyborcy na pobyt sta∏y, w celu ustalenia praw wy-
borczych tych osób.

7. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nie-
zw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 5 dni od otrzyma-
nia danych osób, o których mowa w ust. 6, przesy∏a
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw administracji pu-
blicznej, przy wykorzystaniu systemu informatyczne-
go, o którym mowa w ust. 1, informacj´ o prawach
wyborczych tych osób. Przepis ust. 2 stosuje si´.

§ 7. Urzàd gminy, w której wyborca jest zameldo-
wany na pobyt sta∏y lub ostatnio by∏ zameldowany na
taki pobyt, w przypadku:

1) zameldowania si´ wyborcy na pobyt sta∏y na ob-
szarze innej gminy — przesy∏a do urz´du tej gmi-
ny zawiadomienie, wed∏ug wzoru okreÊlonego
w za∏àczniku nr 8 do rozporzàdzenia, za∏àczajàc do
niego, b´dàce w jego posiadaniu, zawiadomienia
otrzymane w trybie okreÊlonym w art. 13 ust. 2 lub
na podstawie art. 14 ustawy;

2) zmiany danych, o których mowa w art. 11 ust. 5
ustawy, lub zgonu wyborcy, je˝eli wyborca zosta∏
wpisany do rejestru wyborców w innej gminie —
przesy∏a do urz´du tej gminy zawiadomienie we-
d∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 9 do roz-
porzàdzenia; kart´ dodatkowà rejestru wyborców,
dotyczàcà zmar∏ego wyborcy, wy∏àcza si´ do od-
r´bnego zbioru przejÊciowego i przechowuje przez
okres 1 roku od daty wy∏àczenia;

3) otrzymania zawiadomienia, o którym mowa
w art. 14 ust. 1 ustawy, ˝e wyborca wpisany do re-
jestru wyborców w innej gminie utraci∏ prawo wy-
bierania — przesy∏a kopi´ tego zawiadomienia do
urz´du tej gminy, w celu skreÊlenia tej osoby z re-
jestru wyborców, stosujàc wzór okreÊlony w za-
∏àczniku nr 10 do rozporzàdzenia.

§ 8. 1. Rejestr wyborców jest aktualizowany po-
przez:

1) uwzgl´dnienie zmian dokonanych na podstawie
przepisów o aktach stanu cywilnego lub ewidencji
ludnoÊci;

2) dokonywanie zmian wynikajàcych z decyzji wyda-
nych po rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa
w art. 15 ustawy;

3) dokonywanie zmian wynikajàcych z zawiadomieƒ,
o których mowa w art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 1 i 2
ustawy;

4) dostosowywanie rejestru wyborców do wprowa-
dzonych przez rad´ gminy zmian w nazwach miej-
scowoÊci, ulic i oznaczeniu numerów domów;

5) przekazywanie do w∏aÊciwego urz´du gminy od-
powiedniej cz´Êci rejestru wyborców — w wypad-
ku zmiany granic lub utworzenia nowej gminy;

6) uwzgl´dnienie zmian powsta∏ych w wyniku z∏o˝e-
nia wniosków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,
oraz w zwiàzku z informacjà o pozbawieniu prawa
wybierania na podstawie przepisów odpowiednie-
go paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej.

2. Dokumenty stanowiàce podstaw´ do wprowa-
dzenia zmian, o których mowa w ust. 1, przechowuje

si´ w odr´bnym zbiorze przejÊciowym przez okres
1 roku.

§ 9. 1. Rejestr wyborców udost´pnia si´ do wglà-
du w urz´dzie gminy na pisemny wniosek, zawierajà-
cy dane umo˝liwiajàce ustalenie to˝samoÊci wyborcy,
w rejestrze.

2. Udost´pnienie rejestru wyborców polega na
okazaniu indywidualnej karty osobowej mieszkaƒca,
którego dotyczy wniosek, lub karty, o której mowa
w § 3 ust. 3, z jednoczesnym zas∏oni´ciem danych
osobowych mieszkaƒców niepodanych we wniosku,
lub na okazaniu w ten sam sposób karty dodatkowej
rejestru wyborców i udzieleniu informacji w zakresie
niezb´dnym do wniesienia reklamacji, o której mowa
w art. 15 ust. 1 ustawy.

3. Udost´pnienie rejestru wyborców prowadzone-
go w formie elektronicznej polega na okazaniu wydru-
ku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek, w za-
kresie okreÊlonym w ust. 2.

4. Wzór wniosku o udost´pnienie rejestru wybor-
ców stanowi za∏àcznik nr 11 do rozporzàdzenia.

§ 10. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) prze-
kazuje Paƒstwowej Komisji Wyborczej oraz komisa-
rzowi wyborczemu, za poÊrednictwem w∏aÊciwej dele-
gatury Krajowego Biura Wyborczego, nie póêniej ni˝
do 10. dnia miesiàca nast´pujàcego po zakoƒczeniu
kwarta∏u, okresowà informacj´ o liczbie wyborców
obj´tych rejestrem wyborców w gminie, zawierajàcà:

1) liczb´ wyborców obj´tych rejestrem wyborców
z urz´du;

2) liczb´ wyborców wpisanych do rejestru wyborców
na swój wniosek, z wyodr´bnieniem liczby wybor-
ców wpisanych do cz´Êci B rejestru wyborców; 

3) liczb´ wyborców, o których mowa w § 3 ust. 4
pkt 1 i 2;

4) liczb´ mieszkaƒców.

2. Informacj´, o której mowa w ust. 1, sporzàdza
si´ dla gminy z uwzgl´dnieniem liczby mieszkaƒców
i liczby wyborców obj´tych rejestrem wyborców we-
d∏ug sta∏ych okr´gów wyborczych dla wyboru rady
gminy i sta∏ych obwodów g∏osowania utworzonych
na obszarze gminy na podstawie ustawy z dnia 16 lip-
ca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219), wy-
korzystujàc program informatyczny udost´pniony
przez Krajowe Biuro Wyborcze.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia4).

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Oleksy

———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
16 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestru wyborców (Dz. U.
Nr 88, poz. 962, z 2002 r. Nr 24, poz. 251 oraz z 2003 r.
Nr 74, poz. 673), które utraci∏o moc z dniem 1 marca
2004 r.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 11 marca 2004 r. (poz. 388)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR KARTY DLA CZ¢ÂCI B REJESTRU WYBORCÓW*)
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR KARTY DODATKOWEJ REJESTRU WYBORCÓW*
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR WNIOSKU O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW W CZ¢ÂCI A
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR WNIOSKU O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW W CZ¢ÂCI B
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR PISEMNEJ DEKLARACJI ZAWIERAJÑCEJ INFORMACJE NIEZB¢DNE
DO DOPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW OBYWATELI PA¡STW CZ¸ONKOWSKICH

UNII EUROPEJSKIEJ NIEB¢DÑCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR ZAWIADOMIENIA O WPISANIU WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW
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Za∏àcznik nr 7

OPIS FORMY PRZEKAZYWANIA W¸AÂCIWYM ORGANOM PA¡STW CZ¸ONKOWSKICH
UNII EUROPEJSKIEJ DANYCH O OBYWATELACH INNYCH PA¡STW CZ¸ONKOWSKICH

UNII EUROPEJSKIEJ ZAMIERZAJÑCYCH KORZYSTAå Z PRAW WYBORCZYCH
W WYBORACH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Za∏àcznik nr 8

WZÓR ZAWIADOMIENIA PRZEKAZUJÑCEGO ZAWIADOMIENIE O WPISANIU WYBORCY,
NA JEGO WNIOSEK, DO REJESTRU WYBORCÓW W GMINIE W MIEJSCU STA¸EGO ZAMIESZKANIA

ALBO ZAWIADOMIENIE O UTRACIE PRAW WYBORCZYCH
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Za∏àcznik nr 9

WZÓR ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE DANYCH WYBORCY LUB ZGONIE WYBORCY
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Za∏àcznik nr 10

WZÓR ZAWIADOMIENIA INFORMUJÑCEGO O OTRZYMANIU
ZAWIADOMIENIA O UTRACIE PRAW WYBORCZYCH WYBORCY

WPISANEGO DO REJESTRU WYBORCÓW W INNEJ GMINIE
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Za∏àcznik nr 11

WZÓR WNIOSKU O UDOST¢PNIENIE REJESTRU WYBORCÓW


