
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 stycznia 2012 r.

Pozycja 38

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) 
Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie Państwowej Komisji Wyborczej stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M. P. Nr 26, poz. 286) wprowa-
dza się następujące zmiany:

1) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przewodniczący Komisji może upoważnić sekretarza Komisji do podpisywania, w razie swojej nieobecności, 
wniosków i wyjaśnień Komisji, a także innych pism wychodzących na zewnątrz, o których mowa w ust. 1 pkt  3.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Do zadań sekretarza Komisji należy w szczególności:
1)  przedstawianie Komisji projektów uchwał, obwieszczeń i komunikatów urzędowych, a także wniosków i wy-

jaśnień oraz innych materiałów przygotowywanych przez Krajowe Biuro Wyborcze;
2)  przedkładanie Komisji w celu rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć właściwych organów wyborczych niższe-

go stopnia oraz skarg na ich działalność;
3) kierowanie inspekcją Komisji;
4)  dokonywanie wstępnych uzgodnień z naczelnymi organami administracji rządowej w sprawie wydawania – 

w zakresie ich właściwości – niezbędnych aktów prawnych w sprawach dotyczących wyborów i referendum 
ogólnokrajowego oraz referendów lokalnych;

5)  poświadczanie zgodności z oryginałem uchwał, obwieszczeń i komunikatów urzędowych Komisji oraz ich 
przekazywanie do ogłoszenia odpowiednio w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej albo w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 
bezpiecznym podpisem elektronicznym;

6)  występowanie do wojewodów i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach organizacyjnych 
dotyczących wyborów i referendum ogólnokrajowego;

7) organizowanie na zlecenie Komisji narad z organami wyborczymi niższego stopnia.

2. Sekretarz Komisji może przekazywać zainteresowanym, na wniosek lub z urzędu, informacje o treści roz-
strzygnięć i innych ustaleń Komisji, w tym o treści wyjaśnień, opinii i wytycznych.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: wz. K. Czaplicki

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, 
Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281.




