
Na podstawie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 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, zwiàzane ze spra-
wowanym przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà nad-
zorem nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru
wyborców oraz sporzàdzaniem spisów wyborców:

1) obowiàzki wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast), pe∏niàcych funkcj´ organów ewidencji lud-
noÊci oraz organów odpowiedzialnych za prowa-
dzenie rejestru wyborców i sporzàdzenie spisów
wyborców, w zakresie:
a) udost´pniania do kontroli niezb´dnych doku-

mentów i informacji dotyczàcych osób obj´tych
rejestrem wyborców i spisem wyborców, 

b) trybu udost´pniania dokumentów i informacji
z ewidencji ludnoÊci stanowiàcych podstaw´ ak-
tualizacji rejestru wyborców,

c) wykonywania wniosków wynikajàcych z kontro-
li prowadzonej na zlecenie Paƒstwowej Komisji
Wyborczej,

d) zasad przekazywania informacji o liczbie miesz-
kaƒców uj´tych w ewidencji ludnoÊci i liczbie
wyborców wpisanych do rejestru wyborców
i spisów wyborców;

2) zasady i formy wspó∏dzia∏ania organów admini-
stracji rzàdowej z Krajowym Biurem Wyborczym
w zakresie zapewnienia prawid∏owoÊci prowadze-
nia i aktualizowania rejestru wyborców oraz spo-
rzàdzania spisów 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 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej;

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

3) „spisie wyborców” — nale˝y przez to rozumieç
spisy, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 2. 1. Organ ewidencji ludnoÊci na ˝àdanie pra-
cownika Krajowego Biura Wyborczego posiadajàcego
pisemne upowa˝nienie wydane przez Kierownika Kra-
jowego Biura Wyborczego lub w∏aÊciwego dyrektora
delegatury jest obowiàzany udost´pniç:

1) karty osobowe mieszkaƒców i karty dodatkowe re-
jestru wyborców oraz spisy wyborców;

2) dokumenty i dane ewidencji ludnoÊci, w tym b´dà-
ce w posiadaniu organów ewidencji ludnoÊci, od-
pisy skrócone akt stanu cywilnego, które stanowià
podstaw´ wpisania lub skreÊlenia osób z rejestru
wyborców i spisów wyborców;

3) decyzje dotyczàce wpisania wyborców na w∏asny
wniosek do rejestru wyborców i spisu wyborców
oraz zawiadomieƒ skierowanych w tej sprawie do
w∏aÊciwych urz´dów gmin i zawiadomieƒ otrzy-
manych z innych urz´dów gmin;

4) dokumenty dotyczàce reklamacji wniesionych na
nieprawid∏owoÊci w rejestrze wyborców i w spi-
sach wyborców;

5) zawiadomienia sàdów o pozbawieniu osób praw
wyborczych oraz o ustaniu przyczyn stanowiàcych
podstaw´ pozbawienia praw wyborczych;

6) inne dokumenty pozwalajàce oceniç poprawnoÊç
i rzetelnoÊç prowadzonego rejestru wyborców
i sporzàdzanych spisów wyborców.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, sà udost´p-
niane do wglàdu w obecnoÊci w∏aÊciwego pracownika
odpowiedzialnego w urz´dzie gminy za prowadzenie
rejestru wyborców i sporzàdzenie spisów wyborców
oraz prowadzenie spraw ewidencji ludnoÊci.

3. Na ̋ àdanie osób, o których mowa w ust. 1, organ
ewidencji ludnoÊci jest obowiàzany dokonaç odpo-
wiednich wydruków kontrolnych dotyczàcych osób
obj´tych ewidencjà ludnoÊci oraz wpisanych do reje-
stru wyborców, je˝eli ewidencja ludnoÊci i rejestr wy-
borców sà prowadzone w systemie informatycznym.

§ 3. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obo-
wiàzany realizowaç wnioski wynikajàce z kontroli reje-
stru wyborców i spisów wyborców.

2. Do wystàpieƒ Paƒstwowej Komisji Wyborczej
lub osób dzia∏ajàcych z jej upowa˝nienia zawierajà-
cych wniosek o wykreÊlenie z rejestru wyborców bàdê
spisu wyborców osób, które z naruszeniem prawa zo-
sta∏y wpisane do rejestru wyborców bàdê spisów wy-
borców, stosuje si´ odpowiednio przepisy o reklamacji
na nieprawid∏owoÊci w rejestrze wyborców lub w spi-
sie wyborców.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ tak˝e do wystàpienia za-
wierajàcego wniosek o sprostowanie niew∏aÊciwych
danych wyborcy wpisanego do rejestru wyborców
bàdê spisów wyborców.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie zapewnienia Paƒstwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadaƒ zwiàzanych z nadzorem nad
prowadzeniem rejestru wyborców i sporzàdzaniem spisów wyborców

———————
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 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507.



§ 4. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazu-
je Paƒstwowej Komisji Wyborczej za poÊrednictwem
w∏aÊciwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
nie póêniej ni˝ do 10 dnia miesiàca nast´pujàcego po
zakoƒczeniu kwarta∏u, okresowà informacj´ o liczbie
mieszkaƒców w gminie oraz 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 w∏asny wniosek;

3) liczb´ wyborców skreÊlonych z rejestru wyborców.

2. Informacj´, o której mowa w ust. 1, sporzàdza si´
dla gminy z uwzgl´dnieniem liczby mieszkaƒców i licz-
by wyborców obj´tych rejestrem wyborców wed∏ug
sta∏ych okr´gów wyborczych dla wyboru rady gminy
i sta∏ych obwodów g∏osowania utworzonych na obsza-
rze gminy na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
— Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, z póên.
zm.3)) wykorzystujàc program informatyczny udost´p-
niony w tym celu przez Krajowe Biuro Wyborcze.

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje
Paƒstwowej Komisji Wyborczej, za poÊrednictwem

w∏aÊciwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
nie póêniej ni˝ drugiego dnia po up∏ywie ustawowego
terminu sporzàdzania spisów wyborców, informacj´
o liczbie wyborców wpisanych do spisu oraz o liczbie
mieszkaƒców w gminie.

§ 5. Wojewodowie w ramach nadzoru nad prowa-
dzeniem ewidencji ludnoÊci wspó∏dzia∏ajà z Krajowym
Biurem Wyborczym i jego delegaturami w celu zapew-
nienia prawid∏owego prowadzenia i aktualizacji da-
nych ewidencji ludnoÊci w cz´Êci obj´tej rejestrem wy-
borców i w tym zakresie:

1) podejmujà stosowne dzia∏ania wynikajàce z okre-
sowych ocen uwag i wniosków dotyczàcych stanu
prowadzenia ewidencji ludnoÊci w gminach, prze-
kazywanych przez Krajowe Biuro Wyborcze i komi-
sarzy wyborczych;

2) inicjujà wspólnà kontrol´ stanu ewidencji ludnoÊci
i rejestru wyborców przy udziale przedstawicieli
Krajowego Biura Wyborczego oraz zapewniajà
udzia∏ podleg∏ych mu pracowników prowadzàcych
sprawy z zakresu ewidencji ludnoÊci we wspólnych
kontrolach inicjowanych przez Krajowe Biuro Wy-
borcze i jego delegatury.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89,
poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632,
Nr 100, poz. 922, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089
i Nr 214, poz. 1806.


