
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 Eu-
ropejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Paƒstwowa Komi-
sja Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. 1. Je˝eli nie jest mo˝liwe dostarczenie wydru-
kowanych w kraju kart do g∏osowania dla obwodów
utworzonych za granicà i na polskich statkach mor-
skich w wyborach do Parlamentu Europejskiego ani
wydrukowanie tych kart za granicà i na polskich stat-
kach wed∏ug wzoru okreÊlonego w uchwale Paƒstwo-
wej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w spra-
wie wzoru karty do g∏osowania w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego (M. P. Nr 12, poz. 194), konsul
lub kapitan statku sporzàdza karty do g∏osowania
w nast´pujàcy sposób:

1) karta do g∏osowania drukowana jest na papierze
koloru bia∏ego, jednakowym rodzajem i wielkoÊcià
czcionki dla wszystkich list okr´gowych;

2) karta do g∏osowania sk∏ada si´ z odpowiedniej licz-
by trwale po∏àczonych stron, o formacie A-4, za-
drukowanych jednostronnie;

3) ka˝da strona w górnej cz´Êci z lewej strony opa-
trzona jest oznaczeniem „Okr´g wyborczy nr ...”
i nazwà miejscowoÊci, w której mieÊci si´ siedziba

okr´gowej komisji wyborczej, a poÊrodku — ozna-
czeniem „Str. ...” / (numer);

4) poÊrodku pierwszej strony, w górnej jej cz´Êci,
umieszczony jest napis „Karta do g∏osowania
w wyborach do Parlamentu Europejskiego na
okr´gowe listy kandydatów na pos∏ów w dniu ...
Strony od 1 do ...”;

5) listy kandydatów na karcie umieszcza si´ w kolej-
noÊci ich numerów, w kolumnie pionowej, poda-
jàc numer listy i oznaczenie listy nazwà lub skró-
tem nazwy komitetu wyborczego; na liÊcie
umieszcza si´ w kolejnoÊci liczb´ porzàdkowà, po
niej kratk´ przeznaczonà na oddanie g∏osu oraz
nazwisko i imi´ — imiona ka˝dego kandydata; listy
umieszcza si´ w kolumnach oddzielonych linià
pionowà, przeznaczajàc dla ka˝dej listy jednakowe
pole;

6) na ka˝dej stronie karty do g∏osowania w jej dolnej
cz´Êci podaje si´ informacj´ o sposobie g∏osowa-
nia i warunkach wa˝noÊci g∏osu oraz po prawej
stronie umieszcza si´ odcisk piecz´ci konsula bàdê
kapitana statku; miejsce na umieszczenie piecz´ci
obwodowej komisji wyborczej oznacza si´ wy∏àcz-
nie na pierwszej stronie karty do g∏osowania w jej
lewej dolnej cz´Êci.

2. Wzór karty do g∏osowania, o której mowa
w ust. 1, stanowi za∏àcznik do uchwa∏y.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 5 kwietnia 2004 r.

w sprawie wzoru karty do g∏osowania w obwodach utworzonych za granicà i na polskich statkach morskich,
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
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Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 5 kwietnia 2004 r. (poz. 289)

WZÓR
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