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Lp. Siedziba okr´gowej
komisji wyborczej

Okr´g nr 6

Okr´g nr 8

5 ¸ódê

Okr´g nr 7

7 Lublin

Okr´g nr 9

8 Rzeszów

powiaty: kraÊnicki, lubartowski, lubelski, ∏´czyƒski, opolski, pu∏awski, rycki,
Êwidnicki;
miasto na prawach powiatu: Lublin

powiaty: d´bicki, le˝ajski, ∏aƒcucki, ropczycko-s´dziszowski, rzeszowski,
strzy˝owski;
miasto na prawach powiatu: Rzeszów

6 Poznaƒ

powiaty: brzeziƒski, ∏ódzki wschodni, pabianicki, zgierski;
miasto na prawach powiatu: ¸ódê

W∏aÊciwoÊç terytorialna

powiaty: gnieênieƒski, mi´dzychodzki, poznaƒski;
miasto na prawach powiatu: Poznaƒ

Okr´g nr 10

Okr´g nr 12

9 Kraków

Okr´g nr 11

11 Wroc∏aw

Okr´g nr 13

12 Gorzów Wielkopolski

powiaty: milicki, oleÊnicki, o∏awski, strzeliƒski, Êredzki, trzebnicki, wo∏owski,
wroc∏awski;
miasto na prawach powiatu: Wroc∏aw

powiaty: gorzowski, miedzyrzecki, s∏ubicki, strzelecko-drezdenecki,
sul´ciƒski;
miasto na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski

10 Katowice

powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myÊlenicki, olkuski,
oÊwi´cimski, proszowicki, wadowicki, wielicki;
miasto na prawach powiatu: Kraków

powiaty: b´dziƒski, bieruƒsko-l´dziƒski, gliwicki, miko∏owski, raciborski,
rybnicki, tarnogórski;
miasta na prawach powiatów: Bytom, Chorzów, Dàbrowa Górnicza, Gliwice,
Jaworzno, Katowice, Mys∏owice, Piekary Âlàskie, Ruda Âlàska, Rybnik,
Siemianowice Âlàskie, Sosnowiec, Âwi´toch∏owice, Tychy, Zabrze
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 8 marca 2004 r.

w sprawie wzoru karty do g∏osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 157 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, 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, z 2003 r. Nr 57,
poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25,
poz. 219) w zwiàzku z art. 102 ustawy z dnia 23 stycz-



nia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Euro-
pejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Paƒstwowa Komisja
Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. 1. Karta do g∏osowania na listy okr´gowe kan-
dydatów na pos∏ów w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego drukowana jest na papierze koloru bia∏ego,
jednakowym rodzajem i wielkoÊcià czcionki dla
wszystkich list okr´gowych w danym okr´gu wybor-
czym.

2. Karta do g∏osowania jest zadrukowana jedno-
stronnie i ma format A-2 lub B-3, w zale˝noÊci od licz-
by zarejestrowanych list okr´gowych.

3. Karta do g∏osowania w górnej cz´Êci z lewej
strony opatrzona jest oznaczeniem „Okr´g wyborczy
nr .....” i nazwà miejscowoÊci, w której mieÊci si´ sie-
dziba okr´gowej komisji wyborczej, a poÊrodku w gór-
nej cz´Êci jest umieszczony napis „Karta do g∏osowa-
nia w wyborach do Parlamentu Europejskiego na
okr´gowe listy kandydatów na pos∏ów w dniu ........ .
Listy kandydatów na pos∏ów”.

4. Listy kandydatów na karcie umieszcza si´ w ko-
lejnoÊci ich numerów, w kolumnie pionowej, podajàc

numer listy i oznaczenie listy nazwà lub skrótem na-
zwy komitetu wyborczego. Na liÊcie umieszcza si´
w kolejnoÊci liczb´ porzàdkowà, po niej kratk´ prze-
znaczonà na oddanie g∏osu oraz nazwisko i imi´ —
imiona ka˝dego kandydata. Listy umieszcza si´ w ko-
lumnach oddzielonych linià pionowà, a listy w kolum-
nach oddziela si´ linià poziomà przeznaczajàc dla ka˝-
dej listy jednakowe pole.

5. Na karcie do g∏osowania w jej dolnej cz´Êci po-
daje si´ informacj´ o sposobie g∏osowania i warun-
kach wa˝noÊci g∏osu, w brzmieniu ustalonym we wzo-
rze karty do g∏osowania, oraz po prawej stronie w dol-
nej cz´Êci drukuje si´ odcisk piecz´ci okr´gowej komi-
sji wyborczej. Miejsce na umieszczenie piecz´ci obwo-
dowej komisji wyborczej oznacza si´ w lewej dolnej
cz´Êci karty do g∏osowania. 

6. Wzór karty do g∏osowania w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego stanowi za∏àcznik do uchwa∏y.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
i podlega og∏oszeniu.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. (poz. 194)

WZÓR


