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POSIEDZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

* Państwowa Komisja Wyborcza odbyła 12 posiedzeń w dniach 1, 5, 12, 19, 25 i 27 września oraz 3, 7, 10, 12, 21 i 24 października 2005 r.

* Państwowa Komisja Wyborcza kontynuowała prace związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu. Podjęła uchwały określające sposób
sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych
na polskich statkach morskich oraz zasady i tryb przekazywania wyników i protokołów
głosowania z tych obwodów właściwej okręgowej komisji wyborczej. Udzieliła bieżących
wyjaśnień i informacji w sprawach związanych z udziałem w głosowaniu, dotyczących
w szczególności dopisywania się wyborcy do rejestru i spisu wyborców, głosowania
na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania oraz uzyskiwania zaświadczeń, warunków i procedur głosowania w obwodach odrębnych utworzonych w szpitalach i zakładach
pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. Zapewniła stały systematyczny nadzór i kontrolę nad wdrażaniem programu informatycznego wyborów.
W związku z informacjami o przypadkach żądania od osób kandydujących wpłat znacznych kwot pieniężnych na kampanię wyborczą przyjęła i podała do publicznej wiadomości
komunikat przypominający o ustawowych wymogach pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych na ten cel.
KOMUNIKAT
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 5 września 2005 r.
w sprawie finansowania kampanii wyborczej
w wyborach do Sejmu i do Senatu
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z sygnalizowanymi przypadkami niezgodnego
z prawem finansowania kampanii wyborczej do Sejmu i do Senatu, w szczególności polegającymi na narzucaniu przez partie polityczne kandydatom zobowiązań finansowych za
umieszczenie na liście wyborczej, przypomina, że:
• Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne.
• Środki finansowe komitetu wyborczego mogą być gromadzone wyłącznie na rachunku bankowym komitetu wyborczego i wydatkowane jedynie na cele związane
z wyborami.
• Kampanię wyborczą prowadzi komitet wyborczy na zasadzie wyłączności. W związku
z tym organizowanie wszelkich form agitacji wyborczej bez wiedzy i zgody komitetu
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wyborczego oraz finansowanie ich ze środków niebędących w posiadaniu komitetu
jest niedopuszczalne.
Materiały wyborcze muszą być oznaczone nazwą komitetu wyborczego, od którego
pochodzą.
• Środki finansowe na kampanię wyborczą mogą być przekazywane wyłącznie na rachunki bankowe:
- w przypadku komitetu wyborczego partii politycznej na rachunek Funduszu Wyborczego oraz rachunek bieżący partii,
- w przypadku komitetu wyborczego wyborców, na rachunek komitetu wyborczego.
• Donatorami mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie,
bez względu na miejsce ich zamieszkania w kraju czy za granicą. Wpłacający mogą
żądać od partii lub od komitetu wyborczego wyborców potwierdzenia przyjęcia darowizny i umieszczenia ich nazwiska i kwoty wpłaty w ewidencji księgowej.
• Limit wpłat od osoby fizycznej wynosi:
- na rachunek Funduszu Wyborczego partii: 21.225 zł,
- na rachunek bieżący partii: 12.735 zł,
- na rachunek komitetu wyborczego wyborców: 12.735 zł.
• Wpłaty na rachunek Funduszu Wyborczego partii oraz na rachunek komitetu wyborczego wyborców, niezależnie od ich wysokości, muszą być wnoszone w formie
bezgotówkowej (przelewem, czekiem lub kartą płatniczą), co oznacza, że osoba, która
chce udzielić wsparcia finansowego pod swoim nazwiskiem musi być posiadaczem
konta bankowego.
Jednorazowa wpłata kwoty do wysokości 849 zł na rachunek bieżący partii może być
przekazana gotówką.
• Kandydaci na posłów i senatorów mogą dokonywać wpłat w takiej samej wysokości
i formie jak inne osoby fizyczne. Partie polityczne i komitety wyborcze nie mogą żądać od kandydatów dodatkowych wpłat lub ponoszenia wydatków ze środków własnych, ani też narzucać zobowiązań finansowych związanych z kandydowaniem
lub sprawowaniem mandatu.
• Wpłaty na kampanię wyborczą mogą być dokonywane najpóźniej do dnia wyborów.
O terminie przekazania środków decyduje data wystawienia polecenia przelewu.
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• Dowodami kosztów kampanii wyborczej są umowy, faktury, rachunki, oświadczenia,
noty obciążeniowe i inne dokumenty opisane i zatwierdzone przez osoby odpowiedzialne, zgodnie z zasadami rachunkowości.

* W dniu 27 września 2005 r. w godzinach rannych Państwowa Komisja Wyborcza sporządziła zbiorcze wyniki głosowania w okręgach wyborczych oraz ustaliła i przekazała okręgowym komisjom wyborczym informacje, które listy okręgowe otrzymały co najmniej 5%
ważnych głosów w skali kraju i tym samym spełniają warunek uczestniczenia w podziale
mandatów. Odpowiednio w godzinach popołudniowych, na podstawie sporządzonych
przez komisje okręgowe protokołów z wyborów posłów w okręgach wyborczych oraz protokołów głosowania i wyników wyborów senatorów - Państwowa Komisja Wyborcza sporządziła i przyjęła obwieszczenia o przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r. wynikach wyborów do Sejmu RP oraz wynikach wyborów do Senatu RP. Zgodnie z art. 173
i 209 Ordynacji wyborczej, obwieszczenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia
7 października 2005 r. Nr 195, poz. 1626 i 1627.
Po wyborach na posiedzeniu w dniu 3 października 2005 r. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 120 ust. 1 Ordynacji wyborczej, dokonała wyboru biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych z wyborów do Sejmu i do Senatu. Obowiązek złożenia sprawozdań dotyczy 128 komitetów,
sprawozdania powinny zostać złożone do 27 grudnia 2005 r.

* Realizując zadania związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Komisja Wyborcza określiła sposób sporządzania i przekazania kart do głosowania dla
obwodów utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich oraz tryb przekazywania właściwym okręgowym komisjom wyborczym wyników głosowania i protokołów głosowania z tych obwodów; ustaliła wzór karty do głosowania, zarządziła druk kart oraz
wydała wytyczne w sprawie dostarczenia kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym.
- W dniu 12 września 2005 r., zgodnie z art. 43 ust 1 i 2 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Komisja Wyborcza sporządziła listę kandydatów na
Prezydenta obejmującą 16 kandydatów:
1. BOCHNIARZ Henryka Teodora, lat 57, wykształcenie wyższe ekonomiczne, certyfikowany doradca ds. zarządzania zatrudniona w NICOM Consulting Ltd., zam. w Konstancinie-Jeziornej.
2. BOROWSKI Marek Stefan, lat 59, wykształcenie wyższe ekonomiczne, poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, zam. w Warszawie.
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3. BUBEL Leszek Henryk, lat 48, wykształcenie średnie, dziennikarz zatrudniony w
Goldpol Sp. z o.o., zam. w Warszawie.
4. CIMOSZEWICZ Włodzimierz, lat 54, wykształcenie wyższe prawnicze, poseł na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zam. w Warszawie.
5. GIERTYCH Maciej Marian, lat 69, wykształcenie wyższe w zakresie nauk leśnych,
poseł do Parlamentu Europejskiego, zam. w Kórniku, członek Ligi Polskich Rodzin.
6. ILASZ Liwiusz Marian, lat 43, wykształcenie wyższe prawnicze, adwokat zatrudniony w Kancelarii Adwokackiej Teresy Jaskulskiej-Ilasz, zam. w Warszawie.
7. KACZYŃSKI Lech Aleksander, lat 56, wykształcenie wyższe prawnicze. Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy zatrudniony w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, zam. w Warszawie.
8. KALINOWSKI Jarosław, lat 43, wykształcenie wyższe rolnicze, rolnik prowadzący
własne gospodarstwo rolne w Jackowie Górnym, zam. w Jackowie Górnym.
9. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 63, wykształcenie wyższe filozoficzne, publicysta i wydawca prowadzący firmę Oficyna Konserwatystów & Liberałów, zam. w
Józefowie, powiat otwocki.
10. LEPPER Andrzej Zbigniew, lat 51, wykształcenie średnie zawodowe, poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, zam. w Zielnowie.
11. PODRZYCKI Daniel Tomasz, lat 42, wykształcenie podstawowe, polityk zatrudniony
w Wolnym Związku Zawodowym „Sierpień 80", zam. w Dąbrowie Górniczej, członek Polskiej Partii Pracy.
12. PYSZKO Jan, lat 75, wykształcenie wyższe medyczne, emerytowany lekarz, zam. w
Warszawie.
13. RELIGA Zbigniew Eugeniusz, lat 67, wykształcenie wyższe medyczne, lekarz zatrudniony w Instytucie Kardiologii w Warszawie, zam. w Warszawie.
14. SŁOMKA Adam Andrzej, lat 41, wykształcenie wyższe pedagogiczne, nauczyciel, zatrudniony w Konfederacji Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny, zam. w Katowicach, członek Konfederacji Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny.
15. TUSK Donald Franciszek, lat 48, wykształcenie wyższe historyczne, poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, zam. w Sopocie, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej.
16. TYMIŃSKI Stanisław, lat 57, wykształcenie średnie, menadżer zatrudniony w
Transduction Limited w Mississauga (Kanada), zam. w Komorowie.
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- Odpowiednio, na podstawie art. 44 ustawy uchwałami z dnia 19, 20 i 25 września
oraz 6 października 2005 r. Państwowa Komisja Wyborcza skreśliła z listy 4 kandydatów
Włodzimierza Cimoszewicza, Zbigniewa Religę i Macieja Giertycha z powodu wycofania
przez nich zgody na kandydowanie oraz Daniela Podrzyckiego, który zmarł. Lista kandydatów i zmiany na liście zostały ogłoszone w Monitorze Polskim Nr 54, poz. 744, Nr 56,
poz. 766, 768, 769 oraz Nr 59, poz. 798.
* Państwowa Komisja Wyborcza udzielała jednocześnie bieżących wyjaśnień dotyczących
stosowania przepisów ustawy.
- M.in. w sprawie wyznaczania przez komitety wyborcze mężów zaufania wyjaśniła, iż uprawnionymi do pełnienia tej funkcji mogą być tylko przedstawiciele tych komitetów wyborczych, które uczestniczą w wyborach. Mężowie zaufania działają bowiem z upoważnienia pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a istota ich funkcji polega na obserwowaniu przebiegu głosowania i ustalania
jego wyników. Pełnomocnicy komitetów wyborczych niezarejestrowanych kandydatów
oraz kandydatów skreślonych z listy kandydatów nie są więc uprawnieni do zgłoszenia
mężów zaufania do komisji wyborczych. W wypadku wydania takich upoważnień, przewodniczący właściwej komisji wyborczej nie może dopuścić tych osób do wykonywania
czynności mężów zaufania. Odpowiednio, w głosowaniu ponownym prawo zgłoszenia
mężów zaufania przysługuje tylko pełnomocnikom komitetów wyborczych tych dwóch
kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej, którzy biorą udział w tym głosowaniu.
- Wobec przypadków prowadzenie Kampanii Wyborczej w wyborach Prezydenta łącznie
z kampanią do Sejmu i Senatu, Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła uwagę komitetom
wyborczym, że w wyborach Prezydenta RP obowiązuje zasada wyrażona w art. 83a ustawy, iż płatne audycje wyborcze promujące kandydata na Prezydenta RP mogą być zamawiane przez komitet wyborczy i nadawane nie wcześniej niż 15 dnia przed dniem wyborów. Audycje te powinny być opatrzone informacją, iż są emitowane na zlecenie komitetu
wyborczego kandydata na Prezydenta RP i przez ten komitet opłacane. W związku z tym
sprzeczne z art. 40a ust. 1 ustawy jest prowadzenie agitacji na rzecz kandydata na Prezydenta RP w płatnych ogłoszeniach wyborczych emitowanych w związku z wyborami
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie
komitetu wyborczego partii politycznej uczestniczącej w wyborach parlamentarnych, który jest odrębnym podmiotem prawa wyborczego realizującym swoje cele wyborcze na
podstawie przepisów ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Niezbędne jest także przestrzeganie zasady, że materiały wyborcze agitujące na rzecz kandydata na Prezydenta, zgodnie z art. 78a ustawy o
wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powinny zawierać wyraźne (tj. czytelne)
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oznaczenie od kogo pochodzą. Naruszeniem tego przepisu jest brak takiego oznaczenia
lub oznaczenie plakatów i tzw. bilbordów nazwą partii politycznej popierającej kandydata.
Niedopuszczalne jest także finansowanie tych plakatów i bilbordów przez partię polityczną. Wszelkie wydatki związane z kampanią wyborczą muszą być bowiem finansowane i
rozliczane przez komitet wyborczy kandydata na Prezydenta RP, zaś partia polityczna może z Funduszu Wyborczego przekazać komitetowi wyborczemu środki finansowe, których
wysokość nie jest limitowana (art. 85 ust. 6 ustawy).
- W związku z otrzymanymi skargami części komitetów wyborczych, że w programach wyborczych tworzonych przez nadawców telewizyjnych biorą udział niektórzy i z reguły
ci sami kandydaci, Państwowa Komisja Wyborcza zajęła i przekazała Krajowej Radzie
Radiofonii i Telewizji opinię, iż zarówno z konstytucyjnej zasady równości wszystkich
wobec prawa, jak i przepisów art. 83 i 83a ustawy wynika, że wszyscy kandydaci mają
równe prawo także do udziału w autorskich programach publicznych nadawców. Opinia
Państwowej Komisji Wyborczej została uwzględniona przez Krajową Radę Radiofonii
i Telewizji, która w stanowisku z dnia 29 września 2005 r. przekazanym mediom publicznym zwróciła uwagę na potrzebę dochowania przez nadawców publicznych „...należytej
staranności co do równego traktowania wszystkich podmiotów uczestniczących w wyborach”.
- W związku z pytaniami dotyczącymi obowiązywania „ciszy wyborczej” w razie przedłużenia głosowania w którymś obwodzie, Państwowa Komisja Wyborcza zajęła stanowisko
– iż jeśli w którymkolwiek obwodzie głosowania na terenie kraju głosowanie byłoby przedłużone lub odroczone w trybie art. 59 ust. 1 ustawy, to stosownie do art. 76 ust. 2 ustawy
zakazy prowadzenia kampanii i agitacji wyborczej oraz publikowania sondaży wyborczych będą obowiązywały do najpóźniejszej godziny jego przedłużenia lub odroczenia.

* Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 10 października 2005 r. na podstawie protokołów
zbiorczych wyników głosowania otrzymanych od okręgowych komisji wyborczych ustaliła wyniki głosowania i wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2005 r.; obwieszczenie o wynikach głosowania i wyborów
zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 13 października 2005 r. Nr 200, poz. 1647.

* Ponieważ w głosowaniu w dniu 9 października 2005 r. żaden z kandydatów na Prezydenta
nie otrzymał więcej niż połowę ważnych głosów, to zgodnie z art. 8b ust 1 i 2 ustawy,
w dniu 23 października 2005 r. zostało przeprowadzone ponowne głosowanie, w którym
uczestniczyli dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów, tj. Lech Kaczyński i Donald Tusk.
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Państwowa Komisja Wyborcza podała niezwłocznie do publicznej wiadomości informację
o warunkach udziału w ponownym głosowaniu, a także udzieliła wyjaśnień okręgowym
i obwodowym komisjom wyborczym oraz wójtom, burmistrzom i prezydentom miast
w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania. W informacji i wyjaśnieniach Państwowa Komisja Wyborcza przypomniała, że:
1. Głosowanie ponowne odbędzie się w tych samych obwodach głosowania utworzonych
w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich, w których przeprowadzono
pierwsze głosowanie w dniu 9 października 2005 r. Głosowanie w dniu 23 października
2005 r. przeprowadzą w godzinach od 6.00 do 20.00 te same obwodowe komisje wyborcze.
2. Głosowanie ponowne zgodnie z art. 70 ust. 1a ustawy przeprowadza się na podstawie
tych samych spisów wyborców, które zostały sporządzone dla przeprowadzenia pierwszego głosowania w dniu 9 października 2005 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualizacji tego spisu między dniem pierwszego głosowania, a dniem ponownego głosowania. Warunkiem udziału w głosowaniu jest objęcie wyborcy spisem wyborców sporządzonym dla danego obwodu głosowania. Należy pamiętać, że wyborcy wpisani do spisu wyborców w odpowiednim obwodzie głosowania głosują w danym obwodzie, zaś aby mogli wziąć udział w ponownym głosowaniu w innym obwodzie głosowania niezbędne będzie uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania z właściwego urzędu gminy albo od konsula, bądź kapitana statku.
3. W spisie wyborców z urzędu zostaną dodatkowo umieszczone w miejscu swojego stałego zamieszkania osoby, które w okresie między dniem pierwszego głosowania a
dniem ponownego głosowania:
- ukończą 18 lat nie później niż w dniu 23 października 2005 r.,
- zameldują się na pobyt stały pod nowym adresem,
- zostaną na własny wniosek wpisane do rejestru wyborców w miejscu faktycznego
stałego zamieszkania, a osoby nigdzie niezamieszkałe – w miejscu pobytu,
- uzyskały pozytywną decyzję o uwzględnieniu reklamacji w sprawie pominięcia ich
w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców,
- zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu.
4. W spisach wyborców sporządzonych dla obwodów utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz zakładach karnych i aresztach śledczych będą uwzględ-
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nieni wyborcy, którzy przybędą do szpitali oraz tych zakładów do dnia 21 października
2005 r. i będą w nich przebywać w dniu ponownego głosowania. Osoby, które przybędą
do szpitali i zakładów opieki społecznej w przeddzień ponownego głosowania, dopisze
do spisu wyborców obwodowa komisja wyborcza w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej. Osoby umieszczone w spisie wyborców w obwodzie głosowania w szpitalu,
zakładzie pomocy społecznej lub zakładzie karnym i areszcie śledczym, będą mogły
głosować w tym obwodzie. Osoby, które zostały ujęte w spisie wyborców w szpitalu
lub zakładzie pomocy społecznej, a następnie opuszczą szpital lub dom pomocy społecznej przed ponownym głosowaniem są dopisywane do spisu wyborców w miejscu
ich stałego zamieszkania przez obwodową komisję wyborczą, jeśli udokumentują obwodowej komisji wyborczej fakt opuszczenia szpitala w podanym wyżej terminie. Dyrektorzy szpitali i zakładów powinni o tym poinformować osoby objęte spisem wyborców, a w szczególności przypominać o tym osobom opuszczającym szpital lub zakład
przed dniem ponownego głosowania.
5. Wyborcy w obwodach głosowania w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania
nie mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek. Dotyczy to w szczególności wyborców czasowo przebywających na obszarze gminy lub nigdzie niezamieszkałych oraz żołnierzy i funkcjonariuszy odbywających służbę poza miejscem stałego
zamieszkania, którzy zostali wcześniej wpisani do spisu wyborców. Wyborcy ci mogą
głosować tylko w obwodzie głosowania, w którym zostali objęci spisem wyborców
przed dniem 9 października 2005 r. Wyjątek stanowią wyborcy, którzy w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania kończą 18 lat i
zgłoszą konsulowi lub kapitanowi statku wniosek o wpisanie ich do spisu wyborców w
obwodzie głosowania za granicą lub na statku.
6. Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu w okresie między dniem pierwszego
głosowania a dniem ponownego głosowania może otrzymać zaświadczenie o prawie
do głosowania w dniu ponownego głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenie głosowania składa się , najpóźniej w drugim
dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do 21 października 2005 r., w urzędzie
gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców,
w którym był umieszczony. Wyborcy, którzy przed dniem pierwszego głosowania
otrzymali dwa zaświadczenia o prawie do głosowania mogą wziąć udział w ponownym
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głosowaniu wyłącznie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.
7. W dniu ponownego głosowania obwodowe komisje wyborcze dopiszą do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:
- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania,
- zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o objęciu spisem wyborców w innym
obwodzie,
- udokumentują, że opuścili szpital lub zakład pomocy społecznej w okresie między
9 października 2005 r. a dniem ponownego głosowania,
- są obywatelami polskimi i udokumentują, że stale zamieszkują za granicą oraz okażą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport; dotyczy to także tych
obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą, którzy brali udział w pierwszym
głosowaniu,
- przybyli do szpitala lub zakładu pomocy społecznej w przeddzień ponownego głosowania.

- W dniu 24 października 2005 r. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów
zbiorczych wyników głosowania z okręgów wyborczych ustaliła wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie podjęła
uchwałę stwierdzającą wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 25 października 2005 r. Nr 208, poz. 1739.
- W związku z pytaniami komitetów wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniła
jednocześnie, że termin na złożenie przez komitety wyborcze sprawozdań finansowych liczy się od daty ponownego głosowania, oraz analogicznie termin na usunięcie plakatów
i ogłoszeń wyborczych (art. 87g ust. 1 i art. 79 ust. 7 ustawy). Powołała także biegłych rewidentów do sporządzenia opinii o sprawozdaniach.
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z ZAGRANICĄ

* Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki uczestniczył w Konferencji
Globalnych Organizacji Wyborczych, która odbyła się w dniach 14-17 września 2005 r.
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w Siófok na Węgrzech pod auspicjami Stowarzyszenia Urzędników Wyborczych Centralnej i Wschodniej Europy (ACEEEO). Zamierzeniem Konferencji jest działanie na rzecz
tworzenia i rozwoju systemu łączności, konsultacji i wymiany doświadczeń miedzy organizacjami i instytucjami wyborczymi. Omówiono ponadto na przykładzie państw europejskich oraz stanu Ohio w USA rozwiązania i doświadczenia w zakresie standardów głosowania elektronicznego. Dla podkreślenia problematyki Konferencja uchwaliła „Światowy
Dzień Wyborów” przypadający w pierwszy czwartek kwietnia każdego roku.

