
Na podstawie art. 235 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o doku-
mentach z wyborów, nale˝y przez to rozumieç:

1) spisy wyborców,

2) karty do g∏osowania (wykorzystane i niewykorzy-
stane),

3) postanowienia Paƒstwowej Komisji Wyborczej
w sprawie przyj´cia zawiadomieƒ partii politycz-
nych o zamiarze zg∏aszania kandydatów na pos∏ów
lub kandydatów na senatorów oraz powo∏ania pe∏-
nomocników, a tak˝e zawiadomieƒ o utworzeniu
koalicyjnych komitetów wyborczych i zawiado-
mieƒ o utworzeniu komitetów wyborczych wybor-
ców,

4) protoko∏y rejestracji okr´gowych list kandydatów
na pos∏ów wraz ze zg∏oszeniami list do rejestracji
i dokumentami do∏àczonymi do zg∏oszeƒ,

5) postanowienia o: odmowie rejestracji listy okr´go-
wej kandydatów na pos∏ów, skreÊleniu z zarejestro-
wanej listy nazwiska kandydata i o uniewa˝nieniu
rejestracji listy kandydatów wraz z dokumentami
b´dàcymi podstawà do podj´cia tych postano-
wieƒ,

6) protoko∏y rejestracji kandydatów na senatorów
wraz ze zg∏oszeniami i dokumentami do∏àczonymi
do zg∏oszeƒ,

7) postanowienia o odmowie zarejestrowania kandy-
data na senatora oraz o skreÊleniu nazwiska zareje-
strowanego kandydata wraz z dokumentami b´dà-
cymi podstawà do podj´cia tych postanowieƒ,

8) obwieszczenia o zarejestrowanych listach okr´go-
wych i obwieszczenia o zarejestrowanych kandy-
datach na senatorów,

9) dokumenty dotyczàce losowania numerów list,

10) protoko∏y g∏osowania w obwodzie,

11) protoko∏y wyników g∏osowania w okr´gu wybor-
czym,

12) protokó∏ ustalenia zbiorczych wyników g∏osowania
na listy okr´gowe w skali kraju, ze wskazaniem list
spe∏niajàcych warunki uprawniajàce do uczestni-
czenia w podziale mandatów w okr´gach wybor-
czych,

13) protoko∏y wyboru pos∏ów do Sejmu w okr´gu wy-
borczym,

14) protoko∏y wyników g∏osowania i wyników wybo-
rów senatorów w okr´gu wyborczym,

15) obwieszczenie Paƒstwowej Komisji Wyborczej
o wynikach wyborów do Sejmu i do Senatu,

16) protoko∏y posiedzeƒ, uchwa∏y, urz´dowe obwiesz-
czenia i komunikaty oraz inne dokumenty komisji
wyborczych,

17) elektroniczne noÊniki informatyczne z zapisanymi
danymi z wyborów.

§ 2. 1. Obwodowe komisje wyborcze po wykonaniu
swoich zadaƒ przekazujà posiadane dokumenty z wy-
borów, jako depozyt, odpowiednio do miejsca dzia∏a-
nia, wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta),
konsulowi lub kapitanowi polskiego statku morskiego.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, sà udo-
st´pnianie wy∏àcznie Sàdowi Najwy˝szemu  w zwiàzku
z post´powaniami w sprawach protestów wyborczych
oraz na ˝àdanie sàdów, prokuratury lub policji, prowa-
dzàcych post´powanie karne.

§ 3. 1. Po up∏ywie 30 dni od podj´cia przez Sàd Naj-
wy˝szy ostatecznego rozstrzygni´cia w sprawie wa˝-
noÊci wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1, a tak-
˝e drugie egzemplarze spisu wyborców, z wy∏àczeniem
dokumentów stanowiàcych dowody w toczàcych si´
post´powaniach karnych oraz dokumentów, o których
mowa w § 1 pkt 10 i 16, podlegajà zniszczeniu. Znisz-
czenia dokumentów dokonuje kierownik w∏aÊciwej
miejscowo jednostki organizacyjnej Krajowego Biura
Wyborczego, w sposób uzgodniony z dyrektorem w∏a-
Êciwego archiwum paƒstwowego.

2. Dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 10 i 16, sà
przekazywane kierownikowi w∏aÊciwej jednostki orga-
nizacyjnej Krajowego Biura Wyborczego.

§ 4. Dokumenty z wyborów znajdujàce si´ w posia-
daniu okr´gowych komisji wyborczych oraz dokumen-
ty, o których mowa w § 3 ust. 2, stanowià zasób archi-
walny i sà przechowywane przez kierowników w∏aÊci-
wych miejscowo jednostek organizacyjnych Krajowe-
go Biura Wyborczego w sposób ustalony dla zasobu
archiwalnego archiwów zak∏adowych, do koƒca ka-
dencji wybranych pos∏ów i senatorów. Po up∏ywie te-
go terminu dokumenty z wyborów przekazuje si´ do
w∏aÊciwych miejscowo archiwów paƒstwowych.
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z dnia 23 sierpnia 2001 r.

w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udost´pniania dokumentów z wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
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§ 5. 1. Dokumenty z wyborów przekazane przez
okr´gowe komisje wyborcze Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej oraz inne dokumenty z wyborów b´dàce w po-
siadaniu Paƒstwowej Komisji Wyborczej, w tym doku-
mentacja zapisana na elektromagnetycznych noÊni-
kach informatycznych, podlegajà przekazaniu Kierow-
nikowi Krajowego Biura Wyborczego. Dokumenty te
stanowià zasób archiwalny i sà przechowywane w Kra-
jowym Biurze Wyborczym do czasu ich przekazania
w∏aÊciwemu archiwum paƒstwowemu na zasadach
okreÊlonych w przepisach odr´bnych, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Wykazy obywateli popierajàcych utworzenie ko-
mitetu wyborczego wyborców oraz wykazy podpisów
wyborców popierajàcych zg∏oszenia kandydatów na
pos∏ów i kandydatów na senatorów sà udost´pniane
na ˝àdanie Sàdu Najwy˝szego oraz sàdów, prokuratu-
ry i policji prowadzàcych post´powanie karne. Wykazy
te podlegajà zniszczeniu w terminie i w sposób wska-
zany w § 3 ust. 1.

§ 6. 1. Dokumenty z wyborów stanowiàce zasób ar-
chiwalny udost´pnia si´ do wglàdu osobie zaintereso-
wanej w obecnoÊci i pod nadzorem upowa˝nionego

pracownika jednostki organizacyjnej Krajowego Biura
Wyborczego, w której dokumenty sà przechowywane,
w siedzibie tej jednostki.

2. Sporzàdzenie urz´dowego odpisu, kserokopii
bàdê udost´pnienie w innej formie danych z dokumen-
tów z wyborów nast´puje, w zale˝noÊci od miejsca
przechowywania dokumentów, za zgodà kierownika
w∏aÊciwej miejscowo jednostki organizacyjnej Krajo-
wego Biura Wyborczego bàdê Kierownika Krajowego
Biura Wyborczego.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym roz-
porzàdzeniem, dotyczàcych w szczególnoÊci groma-
dzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania i udost´p-
niania dokumentów z wyborów, stosuje si´ przepisy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
A.S. Zieliƒski


