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jest dostarczenie kart w dniu 30 maja 2003 r. lub
w dniu 3 czerwca 2003 r.

14. Karty do g∏osowania nale˝y przechowywaç w wa-
runkach pe∏nego zabezpieczenia przed uszkodze-
niem, zniszczeniem lub utratà. Komisarz wyborczy
ustala sposób zabezpieczenia kart przed dostarcze-
niem ich obwodowym komisjom do spraw refe-
rendum. Komisarz wyborczy mo˝e okreÊliç sposób
przekazania kart do g∏osowania komisjom obwo-
dowym za poÊrednictwem wójta, burmistrza (pre-
zydenta miasta).

15. Zaleca si´, by protokolarne przekazanie kart do g∏o-
sowania obwodowym komisjom do spraw referen-
dum nastàpi∏o w przeddzieƒ pierwszego dnia g∏o-
sowania, tj. dnia 6 czerwca 2003 r.

16. Liczba przekazanych kart do g∏osowania podlega
Êcis∏emu rozliczeniu przez obwodowe komisje do

spraw referendum. W zwiàzku z tym obwodowa
komisja do spraw referendum skontroluje (przeli-
czajàc) liczb´ otrzymanych kart do g∏osowania
i protokolarnie potwierdzi ich odbiór. Protokó∏
odbioru kart do g∏osowania sporzàdza si´
w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz pro-
toko∏u pozostaje w obwodowej komisji, drugi eg-
zemplarz zachowujà wójtowie, burmistrzowie
(prezydenci miast). Ten sam sposób post´powa-
nia nale˝y stosowaç w wypadku dostarczenia ob-
wodowej komisji dodatkowych kart do g∏osowa-
nia z rezerwy.

17. Rezerwà kart do g∏osowania pozostajàcà w depo-
zycie u wójta, burmistrza (prezydenta miasta)
dysponuje komisarz wyborczy. Mo˝e on przeka-
zaç równie˝ karty z rezerwy na potrzeby innej
gminy.
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z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie zasad sporzàdzania i trybu przekazywania kart do g∏osowania dla obwodów g∏osowania utworzo-
nych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarzàdzonym na dzieƒ 8 czerwca 2003 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57,
poz. 507 i Nr 85, poz. 782) oraz art. 159 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154,
poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984,
Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r.
Nr 57, poz. 507)  Paƒstwowa Komisja Wyborcza
uchwala, co nast´puje:

§ 1. Niezw∏ocznie po ustaleniu przewidywanej licz-
by osób uprawnionych do udzia∏u w referendum ogól-
nokrajowym armatorzy zapewniajà dostarczenie do
obwodów g∏osowania na polskich statkach morskich
kart do g∏osowania, przekazanych przez w∏aÊciwego
komisarza wyborczego.

§ 2. Je˝eli do 5. dnia przed dniem g∏osowania w re-
ferendum ogólnokrajowym armator nie dostarczy kart
do g∏osowania, sporzàdza je kapitan statku w brzmie-
niu okreÊlonym przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà
uchwa∏à z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia
wzoru karty do g∏osowania w referendum ogólnokra-
jowym w sprawie wyra˝enia zgody na ratyfikacj´ Trak-
tatu dotyczàcego przystàpienia Rzeczypospolitej Pol-

skiej do Unii Europejskiej (M. P. Nr 22, poz. 330). W ta-
kim wypadku na karcie, w miejsce piecz´ci Paƒstwo-
wej Komisji Wyborczej, umieszcza si´ odcisk piecz´ci
kapitana statku.

§ 3. Kapitan statku informuje na piÊmie obwodo-
wà komisj´ do spraw referendum o liczbie otrzyma-
nych lub sporzàdzonych przez siebie kart do g∏osowa-
nia.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszà
uchwa∏à stosuje si´ odpowiednio przepisy uchwa∏y
Paƒstwowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 2,
oraz uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia
26 maja 2003 r. w sprawie zasad drukowania i trybu
przekazywania kart do g∏osowania obwodowym komi-
sjom do spraw referendum w referendum ogólnokra-
jowym w sprawie wyra˝enia zgody na ratyfikacj´ Trak-
tatu dotyczàcego przystàpienia Rzeczypospolitej Pol-
skiej do Unii Europejskiej (M. P. Nr 28, poz. 387).

§ 5. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej: 
F. Rymarz


