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Na podstawie art. 159 ustawy z dnia 12 kwietnia
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. Armatorzy, niezw∏ocznie po ustaleniu liczby
wyborców, zapewniajà dostarczenie dla obwodów g∏o-
sowania na polskich statkach morskich kart do g∏oso-
wania, wydrukowanych i przekazanych przez okr´go-
wà komisj´ wyborczà w∏aÊciwà dla siedziby armatora.

§ 2. 1. Je˝eli do 3 dnia przed dniem wyborów ar-
mator nie dostarczy kart do g∏osowania, sporzàdza je
kapitan statku w brzmieniu przekazanym przez komi-
sj´, o której mowa w § 1, wed∏ug wzoru i w sposób
okreÊlony w uchwale Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzoru karty do g∏o-
sowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
(M. P. Nr 12, poz. 194). 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na kar-
cie, w miejscu przeznaczonym na piecz´ç okr´gowej
komisji wyborczej, umieszcza si´ odcisk piecz´ci kapi-
tana statku.

§ 3. Je˝eli sporzàdzenie karty do g∏osowania we-
d∏ug wzoru, o którym mowa w § 2, nie jest mo˝liwe,
kapitan statku sporzàdza kart´ do g∏osowania
w brzmieniu przekazanym przez komisj´, o której mo-
wa w § 1, wed∏ug wzoru i w sposób okreÊlony
w uchwale Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia
5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty do g∏osowa-
nia w obwodach utworzonych za granicà i na polskich
statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego (M. P. Nr 17, poz. 289).

§ 4. Kapitan statku przekazuje obwodowej komisji
wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporzà-
dzone przez siebie karty do g∏osowania.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszà
uchwa∏à stosuje si´ odpowiednio przepisy uchwa∏y
Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca
2004 r. w sprawie zasad drukowania i przechowywa-
nia kart do g∏osowania oraz trybu ich dostarczenia ob-
wodowym komisjom wyborczym w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego, zarzàdzonych na dzieƒ
13 czerwca 2004 r. (M. P. Nr 14, poz. 224).

§ 6. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

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

z dnia 19 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu sporzàdzania i przekazywania kart do g∏osowania dla obwodów utworzonych
za granicà w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzàdzonych na dzieƒ 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 159 ustawy z dnia 12 kwietnia
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. Niezw∏ocznie po ustaleniu przewidywanej licz-
by wyborców konsul zawiadamia, za poÊrednictwem
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu sporzàdzania i przekazywania kart do g∏osowania dla obwodów utworzonych
na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzàdzonych

na dzieƒ 13 czerwca 2004 r.
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POSTANOWIENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie ostatecznych ustaleƒ dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji 
Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego c∏a

antydumpingowego w zwiàzku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych w∏ókien ci´tych 
z poliestrów, pochodzàcych z Republiki Bia∏oruÊ, po cenach dumpingowych

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 w zwiàzku z art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie
przed przywozem na polski obszar celny towarów po
cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352,
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 125, poz. 1063 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2261), po ponow-
nym rozpatrzeniu decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3
sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego
c∏a antydumpingowego w zwiàzku z przywozem na
polski obszar celny syntetycznych w∏ókien ci´tych

z poliestrów, pochodzàcych z Republiki Bia∏oruÊ, po
cenach dumpingowych (M. P. Nr 25, poz. 524), zwanej
dalej „decyzjà z dnia 3 sierpnia 2000 r.”, dokonuje si´
ostatecznych ustaleƒ co do wyst´powania dumpingu,
szkody oraz zwiàzku przyczynowego pomi´dzy nimi.

I. Opis stanu faktycznego

Post´powanie dotyczàce bia∏oruskich syntetycz-
nych w∏ókien ci´tych z poliestrów zosta∏o wszcz´te na
wniosek firmy ELANA S.A. z Torunia postanowieniem
Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie
wszcz´cia post´powania antydumpingowego w zwiàz-
ku z domniemaniem przywozu na polski obszar celny
syntetycznych w∏ókien ci´tych z poliestrów, pochodzà-
cych z Republiki Bia∏oruÊ, po cenach dumpingowych
i wyrzàdzenia przez ten przywóz szkody przemys∏owi
krajowemu (M. P. Nr 18, poz. 247).

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie §1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakre-
su dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecz-
nej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych, Okr´-
gowà Komisj´ Wyborczà w Warszawie w∏aÊciwà dla
okr´gu wyborczego nr 4 o liczbie potrzebnych kart do
g∏osowania.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych,
o ile to jest mo˝liwe, zapewnia dostarczenie konsulom
kart do g∏osowania przekazanych przez komisj´, o któ-
rej mowa w § 1.

§ 3. 1. Je˝eli do 7 dnia przed dniem wyborów do
konsula nie zostanà dostarczone karty do g∏osowania
wydrukowane w kraju, konsul sporzàdza je w brzmie-
niu przekazanym przez Okr´gowà Komisj´ Wyborczà,
wed∏ug wzoru i w sposób okreÊlony w uchwale Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r.
w sprawie wzoru karty do g∏osowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr 12, poz. 194).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na karcie,
w miejscu przeznaczonym na piecz´ç okr´gowej komi-
sji wyborczej, umieszcza si´ odcisk piecz´ci konsula.

§ 4. Je˝eli sporzàdzenie karty do g∏osowania we-
d∏ug wzoru, o którym mowa w § 3, nie jest mo˝liwe,

konsul sporzàdza kart´ do g∏osowania w brzmieniu
przekazanym przez Okr´gowà Komisj´ Wyborczà, we-
d∏ug wzoru i w sposób okreÊlony w uchwale Paƒstwo-
wej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2004 r.
w sprawie wzoru karty do g∏osowania w obwodach
utworzonych za granicà i na polskich statkach mor-
skich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
(M. P. Nr 17, poz. 289).

§ 5. Konsul przekazuje obwodowej komisji wybor-
czej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporzàdzone
przez siebie karty do g∏osowania.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszà
uchwa∏à stosuje si´ odpowiednio przepisy uchwa∏y Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie zasad drukowania i przechowywania kart do
g∏osowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym ko-
misjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego, zarzàdzonych na dzieƒ 13 czerwca 2004 r. 
(M. P. Nr 14, poz. 224).

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

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz


