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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 kwietnia 2003 r. 

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy
w g∏osowaniu

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57,
poz. 507) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wymaga-
nia w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji do
spraw referendum ogólnokrajowego, zwanych dalej
„obwodowymi komisjami”, w czasie przerwy w g∏oso-
waniu oraz zasady udzielania przez Policj´ pomocy
wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) w celu pra-
wid∏owej ochrony tych lokali.

§ 2. W celu w∏aÊciwej realizacji zadaƒ, o których
mowa w § 1, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci
miast):

———————
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).
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1) wyznaczajà, na podstawie pisemnego upowa˝nie-
nia, swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za
ochron´ zamkni´tego lokalu obwodowej komisji
w czasie przerwy w g∏osowaniu;

2) przekazujà przewodniczàcemu obwodowej komisji
oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej, w któ-
rej jest usytuowany lokal obwodowej komisji, da-
ne osobowe swoich przedstawicieli;

3) zapewniajà osobom, o których mowa w pkt 1, Êrod-
ki ∏àcznoÊci umo˝liwiajàce utrzymywanie kontaktu
z w∏aÊciwà miejscowo jednostkà Policji;

4) uzgadniajà z kierownikiem jednostki organizacyj-
nej, w której jest usytuowany lokal obwodowej ko-
misji, mo˝liwoÊç korzystania ze Êrodków ∏àcznoÊci
znajdujàcych si´ w tej jednostce; 

5) przekazujà w∏aÊciwemu komendantowi Policji list´
przedstawicieli wyznaczonych do ochrony po-
szczególnych lokali obwodowych komisji oraz wy-
kaz wykorzystywanych numerów telefonów lub in-
nych Êrodków ∏àcznoÊci;

6) zapewniajà, w miar´ mo˝liwoÊci, takie umiejsco-
wienie siedziby lokalu obwodowej komisji, aby
znajdowa∏a si´ w obiektach wyposa˝onych
w Êrodki zabezpieczenia technicznego, takie jak:
ogrodzenia, kraty w oknach, wzmocnione drzwi
i zamek (lub zamki) o skomplikowanym mechani-
zmie. 

§ 3. Przedstawiciele, o których mowa w § 2 pkt 1,
wyznaczeni w liczbie odpowiadajàcej potrzebom
ochrony lokalu, uzale˝nionej w szczególnoÊci od roz-

miarów budynku, rodzaju i stanu technicznego istnie-
jàcych zabezpieczeƒ, wykonujà swoje obowiàzki po-
przez zewn´trzny dozór lokalu komisji oraz sprawdze-
nie stanu zabezpieczeƒ.

§ 4. Przewodniczàcy obwodowej komisji, po zakoƒ-
czeniu g∏osowania w pierwszym dniu przeprowadza-
nia referendum, zamyka lokal komisji i opiecz´towuje
wejÊcie do lokalu w obecnoÊci przedstawicieli, o któ-
rych mowa w § 2 pkt 1.

§ 5. W∏aÊciwi terytorialnie komendanci powiatowi
(miejscy i rejonowi) Policji:

1) zapoznajà wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast) z organizacjà i zasadami pe∏nienia s∏u˝by
patrolowej przez policjantów na terenie przyle-
g∏ym do lokali obwodowych komisji oraz z wyst´-
pujàcymi zagro˝eniami mogàcymi mieç wp∏yw na
zabezpieczenie lokalu;

2) uzgadniajà z wójtami (burmistrzami, prezydenta-
mi miast) procedur´ wezwania do pomocy Policji
przez przedstawicieli, o których mowa w § 2 pkt 1;

3) przeprowadzajà instrukta˝ dla przedstawicieli,
o których mowa w § 2 pkt 1.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


