
Na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia
23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parla-
mentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Paƒstwo-
wa Komisja Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. Tryb przekazywania okr´gowej komisji wybor-
czej w∏aÊciwej dla m.st. Warszawy wyników g∏osowa-
nia i protoko∏ów g∏osowania z obwodów utworzonych

za granicà w wyborach do Parlamentu Europejskiego
okreÊla 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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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie trybu przekazywania okr´gowej komisji wyborczej w∏aÊciwej dla m. st. Warszawy
wyników g∏osowania i protoko∏ów g∏osowania z obwodów utworzonych za granicà

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. (poz. 390)

TRYB PRZEKAZYWANIA OKR¢GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W¸AÂCIWEJ DLA M.ST. WARSZAWY
WYNIKÓW G¸OSOWANIA I PROTOKO¸ÓW G¸OSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICÑ

W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. Po sporzàdzeniu protoko∏u g∏osowania w obwo-
dzie utworzonym za granicà obwodowa komisja wy-
borcza wywiesza kopi´ protoko∏u w miejscu ∏atwo do-
st´pnym dla zainteresowanych i widocznym po za-
mkni´ciu lokalu. Wywieszenie kopii protoko∏u powin-
no nastàpiç niezw∏ocznie po jej sporzàdzeniu, jednak
nie wczeÊniej ni˝ o godzinie 2200 czasu polskiego.

2. Jeden egzemplarz protoko∏u, z ewentualnymi
uwagami m´˝ów zaufania i cz∏onków komisji oraz wy-
jaÊnieniami komisji w sprawie tych uwag, komisja
umieszcza w kopercie, zakleja jà i piecz´tuje na z∏àcze-
niu oraz opisuje:

„Wybory do Parlamentu Europejskiego

Okr´g wyborczy nr 4

Obwód g∏osowania nr .......... 

Okr´gowa Komisja Wyborcza w Warszawie w∏aÊciwa
dla m.st. Warszawy

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

......................................................................................”.

Kopert´ z protoko∏em przewodniczàcy komisji do-
r´cza niezw∏ocznie konsulowi.

3. Je˝eli bezpoÊrednie dor´czenie protoko∏u jest
utrudnione, komisja przekazuje konsulowi protokó∏
g∏osowania wraz z za∏àcznikami telefaksem. Otrzyma-
ny telefaksem protokó∏ konsul opatruje swojà piecz´-
cià i podpisuje.

4. W razie braku mo˝liwoÊci przekazania protoko∏u
konsulowi w sposób wskazany w pkt 3 komisja przeka-
zuje konsulowi telefonicznie treÊç protoko∏u, ewentual-
nych uwag m´˝ów zaufania i cz∏onków komisji oraz
wyjaÊnieƒ komisji do∏àczonych do protoko∏u. Przeka-
zane dane z protoko∏u konsul zapisuje na formularzu
protoko∏u g∏osowania w obwodzie. W tytule formula-
rza nale˝y wykreÊliç wówczas wyraz „protokó∏” i wpi-
saç „informacja o wynikach”. Sporzàdzony w ten spo-
sób zapis wyników g∏osowania konsul opatruje swojà
piecz´cià i podpisem. Przekazane uwagi m´˝ów zaufa-
nia i cz∏onków komisji oraz wyjaÊnienia komisji do∏à-
czone do protoko∏u konsul zapisuje w formie odr´bne-
go dokumentu i opatruje go swojà piecz´cià oraz pod-
pisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imi´ i na-
zwisko osoby przekazujàcej mu informacje.

5. Konsul przekazuje niezw∏ocznie otrzymane z ob-
szaru swojej w∏aÊciwoÊci protoko∏y g∏osowania bàdê
sporzàdzone informacje o wynikach g∏osowania w ob-
wodach ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicz-
nych. W razie przed∏u˝ajàcego si´ oczekiwania na da-
ne z któregoÊ obwodu konsul podejmuje stosowne
dzia∏ania w celu ich uzyskania. Do przekazywania da-
nych przez konsula ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
zagranicznych stosuje si´ wewn´trznà ∏àcznoÊç clari-
sowà Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W wypadku
braku mo˝liwoÊci skorzystania z ∏àcznoÊci clarisowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych stosuje si´ odpo-
wiednio pkt 3 i 4.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych prze-
kazuje niezw∏ocznie protoko∏y g∏osowania bàdê spo-
rzàdzone informacje o wynikach g∏osowania w obwo-



dach Okr´gowej Komisji Wyborczej w Warszawie w∏a-
Êciwej dla m.st. Warszawy. Do przekazywania danych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych
Okr´gowej Komisji Wyborczej w Warszawie w∏aÊciwej
dla m.st. Warszawy stosuje si´ odpowiednio pkt 3 i 4.

7. Okr´gowa Komisja Wyborcza w Warszawie w∏a-
Êciwa dla m.st. Warszawy uwzgl´dnia wyniki g∏oso-
wania przeprowadzonego w obwodach utworzonych
za granicà przy ustalaniu wyników g∏osowania na ob-
szarze, na którym wykonuje zadania rejonowej komi-
sji wyborczej.

8. W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciàgu
24 godzin od zakoƒczenia g∏osowania w obwodzie
konsul informuje ministra w∏aÊciwego do spraw za-
granicznych o przyczynach nieuzyskania danych.
Otrzymane informacje minister w∏aÊciwy do spraw za-
granicznych przekazuje Okr´gowej Komisji Wyborczej
w Warszawie w∏aÊciwej dla m.st. Warszawy.

9. Przewodniczàcy obwodowej komisji wyborczej
przekazuje w∏aÊciwemu konsulowi:

1) kopert´ z protoko∏em g∏osowania w obwodzie (je-
Êli nie zosta∏ on przekazany wczeÊniej);

2) drugi egzemplarz protoko∏u, spis wyborców wraz
z do∏àczonymi do niego zaÊwiadczeniami, pakiety
z kartami do g∏osowania i pozosta∏e dokumenty
oraz piecz´ç komisji.

10. Otrzymanà kopert´ z protoko∏em konsul prze-
kazuje najbli˝szà pocztà dyplomatycznà ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych, który przekazu-
je je Okr´gowej Komisji Wyborczej w Warszawie w∏a-
Êciwej dla m. st. Warszawy.

11. Drugie egzemplarze protoko∏ów wraz z pozo-
sta∏ymi dokumentami i piecz´cià komisji konsul prze-
chowuje jako depozyt.
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie trybu przekazywania okr´gowej komisji wyborczej w∏aÊciwej dla siedziby armatora
wyników g∏osowania i protoko∏ów g∏osowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 118 ust. 3 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. Tryb przekazywania okr´gowej komisji wybor-
czej w∏aÊciwej dla siedziby armatora wyników g∏osowa-
nia i protoko∏ów g∏osowania z obwodów utworzonych

na polskich statkach morskich w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego okreÊla 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

Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. (poz. 391)

TRYB PRZEKAZYWANIA OKR¢GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W¸AÂCIWEJ DLA SIEDZIBY ARMATORA
WYNIKÓW G¸OSOWANIA I PROTOKO¸ÓW G¸OSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH
NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. Po sporzàdzeniu protoko∏u g∏osowania w obwo-
dzie obwodowa komisja wyborcza wywiesza kopi´
protoko∏u w miejscu ∏atwo dost´pnym dla zaintereso-
wanych i widocznym po zamkni´ciu lokalu. Wywie-
szenie kopii protoko∏u powinno nastàpiç niezw∏ocznie
po jej sporzàdzeniu, jednak nie wczeÊniej ni˝ o godzi-
nie 2200 czasu polskiego.

2. Jeden egzemplarz protoko∏u, wraz z ewentual-
nymi uwagami m´˝ów zaufania i cz∏onków komisji
oraz wyjaÊnieniami komisji w sprawie tych uwag, ko-

misja umieszcza w kopercie, zakleja jà i piecz´tuje na
z∏àczeniu oraz opisuje:

„Wybory do Parlamentu Europejskiego

Okr´g wyborczy nr ..........

Obwód g∏osowania nr ..........

Okr´gowa Komisja Wyborcza w ...................................

Nazwa statku ..................................................................

Armator .......................................................................”.


