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Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób sporzàdzania
i aktualizacji spisu wyborców przebywajàcych na pol-
skich statkach morskich znajdujàcych si´ w podró˝y
w dniu wyborów, a tak˝e sposób powiadamiania urz´-
dów gmin o obj´tych spisem wyborców osobach stale
zamieszka∏ych w kraju i sposób wydawania zaÊwiad-
czeƒ o prawie do g∏osowania.

§ 2. 1. Spis wyborców dla obwodu g∏osowania
utworzonego na polskim statku morskim sporzàdza ka-
pitan statku, zwany dalej „kapitanem”, na podstawie
wykazu wyborców, którzy b´dà przebywaç na statku
w podró˝y w dniu wyborów.

2. Spis wyborców sporzàdza si´ w dwóch egzem-
plarzach.

§ 3. 1. Spis wyborców, o którym mowa w § 2, spo-
rzàdza si´ na formularzu, wed∏ug wzoru okreÊlonego
rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wy-
borców w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U.
Nr 84, poz. 922).

2. Spis wyborców sporzàdza si´ zgodnie z rubryka-
mi formularza, z tym ˝e w rubryce „adres zamieszka-
nia” wpisuje si´ adres sta∏ego zamieszkania wyborcy
w kraju, w odniesieniu zaÊ do obywateli polskich stale
zamieszka∏ych za granicà wpisuje si´ adres zamieszka-
nia wyborcy za granicà.

3. Spis wyborców sporzàdza si´ w kolejnoÊci alfa-
betycznej nazwisk wyborców.

§ 4. 1. Spis wyborców sporzàdza si´ pismem ma-
szynowym lub w formie wydruku komputerowego al-
bo pismem r´cznym — atramentem lub d∏ugopisem.

2. Formularz spisu wyborców zapisuje si´ dwu-
stronnie.

3. W razie sporzàdzania spisu w formie wydruku
komputerowego:

1) mo˝na przyjàç uk∏ad formularza odmienny od okre-
Êlonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia
wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze,

2) nie stosuje si´ warunku okreÊlonego w ust. 2.

§ 5. 1. Kapitan na podstawie spisu wyborców spo-
rzàdza wykaz osób wpisanych do spisu i niezw∏ocznie

przekazuje go armatorowi, wskazujàc w wykazie
wszystkie dane o osobach wymienionych w spisie wy-
borców.

2. Na podstawie wykazu, o którym mowa w ust. 1,
armator zawiadamia niezw∏ocznie urz´dy gmin, w∏a-
Êciwe ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osób uj´-
tych w wykazie, o wpisaniu ich do spisu wyborców
w obwodzie g∏osowania utworzonym na polskim stat-
ku morskim.

§ 6. Kapitan podpisuje spis wyborców i opatruje go
swojà piecz´cià. Ka˝dy arkusz formularza spisu po-
winien byç opatrzony piecz´cià kapitana i przez niego
parafowany.

§ 7. Kapitan przekazuje jeden egzemplarz spisu wy-
borców przewodniczàcemu obwodowej komisji wy-
borczej najpóêniej w przeddzieƒ wyborów, a drugi eg-
zemplarz zabezpiecza.

§ 8. 1. O sporzàdzeniu spisu wyborców kapitan po-
wiadamia wyborców.

2. Udost´pnienie spisu wyborców nast´puje na pi-
semny wniosek zainteresowanego, zawierajàcy imi´,
nazwisko oraz adres zamieszkania.

3. Zainteresowany na pisemny wniosek zawierajà-
cy jego imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania mo˝e
uzyskaç informacj´, czy zosta∏ on uj´ty lub nie figuruje
w spisie wyborców albo czy dane zawarte w jego wnio-
sku nie ró˝nià si´ od danych wpisanych do spisu wy-
borców.

4. Na ˝àdanie zainteresowanego informacja, o któ-
rej mowa w ust. 3, jest potwierdzana na piÊmie.

§ 9. 1. Na ˝àdanie wyborcy zmieniajàcego miejsce
pobytu przed dniem wyborów kapitan statku, który
sporzàdzi∏ spis wyborców, wydaje zaÊwiadczenie
o prawie do g∏osowania.

2. ZaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania wyborca
mo˝e odebraç wy∏àcznie osobiÊcie za pokwitowaniem
lub przez osob´ upowa˝nionà, pod warunkiem poda-
nia numeru PESEL wyborcy lub numeru wa˝nego pol-
skiego paszportu.

3. Po wydaniu zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1, kapitan skreÊla wyborc´ ze spisu wyborców,
umieszczajàc w rubryce spisu „uwagi” adnotacj´ „za-
Êwiadczenie”.

4. Wzór zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania
okreÊla rozporzàdzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1.
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w sprawie spisu wyborców dla obwodów g∏osowania utworzonych na polskich statkach morskich w wybo-
rach do Sejmu i do Senatu.
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§ 10. 1. Spis wyborców jest aktualizowany do dnia
przekazania przewodniczàcemu obwodowej komisji
wyborczej przez wpisanie wyborcy na dodatkowym
formularzu spisu lub skreÊlenie ze spisu ju˝ sporzàdzo-
nego.

2. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegajà
obydwa egzemplarze spisu wyborców.

3. Przepisy § 3—5 stosuje si´ odpowiednio.

§ 11. 1. Po sporzàdzeniu spisu wyborców przed
dniem g∏osowania na dodatkowym formularzu spisu
wyborców wpisuje si´ osoby, które:

1) zosta∏y pomini´te w spisie, je˝eli reklamacja
w sprawie ich wpisania do spisu zosta∏a uwzgl´d-
niona przez kapitana,

2) zosta∏y pomini´te w spisie w wyniku oczywistego
b∏´du.

2. Ze spisu wyborców skreÊla si´ osoby:

1) wobec których kapitan wyda∏ decyzj´ o ich skreÊle-
niu ze spisu w wyniku reklamacji,

2) które zosta∏y umieszczone w spisie w wyniku oczy-
wistego b∏´du,

3) którym wydano zaÊwiadczenia o prawie do g∏oso-
wania, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy
z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
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