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Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 27 września 
1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.2)) za-
rządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w spra-
wie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń 
o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 849, 
z 2005 r. Nr 166, poz. 1395 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 527) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a.  W spisie wyborców odnotowuje się fakt cof-
nięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do 
głosowania w rubryce „Uwagi” na obydwu 
egzemplarzach spisu wyborców.”;

2) w § 10:

a) w ust. 1:

— po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)  złożyły wniosek o wpisanie do spisu wy-
borców na podstawie art. 30a ust. 1 

ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wy-
borze Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zwanej dalej „ustawą”,”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  złożyły wniosek o wpisanie do spisu wy-
borców na podstawie art. 31 ust. 1  
lub 2 ustawy,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Przy wpisaniu wyborcy do spisu wyborców 
zamieszcza się w rubryce „Uwagi” adnota-
cję określającą przyczynę wpisania. Stosow-
nie do okoliczności wpisuje się „wpis do re-
jestru”, „przybycie do zakładu”, „reklama-
cja”, „błąd”, „art. 30a ust. 1”, „art. 31 ust. 1”, 
„art. 31 ust. 2”, „art. 32 ust. 1”, „art. 32 
ust. 2”. Przepis ust. 2 stosuje się odpowied-
nio.”;

3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a.  W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia 
pełnomocnictwa do głosowania po spo-
rządzeniu spisu wyborców § 7a stosuje się 
odpowiednio.”;

4) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  W okresie między dniem pierwszego głosowa-
nia a dniem ponownego głosowania, o którym 
mowa w art. 70 ust. 1 ustawy, spis wyborców 
jest aktualizowany w sposób określony 
w § 9—12a, z uwzględnieniem ust. 2—4.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie  
do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — administracja publiczna, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, 
poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, 
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, 
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, 
poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547 
i Nr 213, poz. 1651 i 1652.
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