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Na podstawie art. 157 ust. 4 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) w zwiàzku z art. 102 usta-
wy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza
do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219,
z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162 i Nr 112, poz. 766) Paƒstwowa Komisja Wy-
borcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. W uchwale Paƒstwowej 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 Parla-
mentu Europejskiego (M. P. Nr 17, poz. 289) w § 1
w ust. 1 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) listy kandydatów na pos∏ów umieszcza si´
w kolumnach oddzielonych linià pionowà,

a listy w kolumnach oddziela si´ linià pozio-
mà, przeznaczajàc dla ka˝dej listy jednakowe
pole. Listy umieszcza si´ w kolumnach w ko-
lejnoÊci numerów list, liczàc od strony lewej
do prawej.”;

2) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a. Ka˝da lista opatrzona jest oznaczeniem „Lista
nr ........” oraz nazwà lub skrótem nazwy
komitetu wyborczego, który zg∏osi∏ list´. Na
liÊcie umieszcza si´ w kolejnoÊci liczb´ po-
rzàdkowà, po niej kratk´ przeznaczonà na od-
danie g∏osu oraz nazwisko i imi´ — imiona
ka˝dego kandydata.”.

§ 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 23 marca 2009 r.

zmieniajàca uchwa∏´ 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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