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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r.

Poz. 852

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 czerwca 2015 r.

o zarzgdzeniu ogolnokrajowego referendum

Na podstawie art. 125 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o referendum ogolnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) stanowi sie, co nastepuje:

§ 1. Zarza^dzam ogolnokrajowe referendum w sprawach o szczegolnym znaczeniu dla panstwa.

§ 2. Pytania w referendum maja^ nastepujqce brzmienie:

Pytanie pierwsze: ,,Czy jest Pani/Pan za \\prowadzeniem jednomandatowych okregow wyborczych w wybo-
rach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?".

Pytanie drugie: ,,Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycz-
nych z budzetu panstwa?".

Pytanie trzecie: ,,Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogolnej rozstrzygania w^tpliwosci co do
\vyktadni przepisow prawa podatkowego na korzysc podatnika9".

§ 3. Referendum w}-'znacza sie^ na dzieri 6 wrzesnia 2015 r.

§ 4. Na karcie do glosowania w referendum zamieszcza si? nast^pujace \\-yjasnienia dotyczace przedmiotu referendum:

,,Udzielenie odpowiedzi pozytywmej ,,TAK" oznacza zgode, zas udzielenie odpowiedzi negalywnej ,,NIE"
oznacza brak zgody:
1) na wprowadzenie jednomandatowych okregow wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-

skiej (odpowiedz na pytanie pierwsze),
2) na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budzetu panstwa (odpowiedz

na pytanie drugie);
3) na bezposrednie wpisanie do ustawy - Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z ktora^ w przypadku istnienia

watpliwosci prawnych organ zobowiazany jest wa^tpliwosci te rozstrzygac na korzysc podatnika (odpowiedz
na pytanie trzecie).".

§ 5. Kalendarz czynnosci zwia^zanych z przeprowadzeniem referendum stanowi zat^cznik do postanowienia.

§ 6. Postanowienie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. B. Komorowski
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Zah\cznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zclnia 17 czerwca 2015 r. (poz. 852)

KALENDARZ CZYNNOSCI ZWIAZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM OGOLNOKRAJOWEGO

Data wykonania czynnosci
rcferendalnych*)

1

do dnia 23 lipca 2015 r.

dodnia 28 lipca 2015 r.

do dnia 7 sierpnia 2015 r.

do dnia 16 sierpnia 2015 r.

od dnia 16 sierpnia 2015 r.

do dnia 23 sierpnia 2015 r.

od dnia 21 sierpnia 2015 r.

do dnia 4 wrzesnia 2015 r.

do dnia 22 sierpnia 2015 r.

do dnia 28 sierpnia 2015 r.

do dnia 1 wrzesnia 2015 r.

Tresc czynnosei referendalnej

2

— utworzenie obwodow giosowania w szpitalach, zakladach pomocy spolecznej,
zakladach karnych i aresztach sledczych, w domach studenckich i zespolach
domow studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerow

- zawiadomienie Panstwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione
o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych
i telewizyjnych nadawcow publicznych;

- podanie do vviadomosci publicznej informacji o numerach i granicach obwo-
dow glosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum,
wtym o lokalach obwodow>;ch komisji do spraw referendum dostosovvanych
do potrzeb osob niepemosprawnych uprawnionych do udziatu vv referendum,
a takze o mozlivvosci giosowania korespondencyjnego i przez pemomocnika

- zgiaszanie przez armatorow wnioskow o utworzenie obwodow giosowania na
polskich statkach morskich,

- zglaszanie kandydatovv do obwodowych komisji wyborczych przez podmioty
uprawnione

- powolanie obwodowych komisji do spraw referendum;

- podanie do waadomosci publicznej informacji o numerach i granicach obwo-
dow giosowania utworzonych za granica, oraz siedzibach obwodovvych komi-
sji do spraw referendum;

- sporza_dzenie spisow osob uprawnionych do udziafu w referendum

— skladanie przez zoimerzy pelni^cych zasadniczi\b okresowa, sluzb? vvoj-
skowa oraz pebiqcych skizb? w charakterze kandydatow na zoimerzy zawo-
dowych lub odbywaj^cych cwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a takze ra-
townikow odbywajc\cych zasadnicza. sluzbe wobronie cywilnej poza miej-
scein stalego zamieszkania, pohcjantow z jednostek skoszarowanych, funk-
cjonariuszy BOR, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sfuzby
Wi^ziennej pemic\cych stuzb? vv systemic skoszarowanym, wnioskow
o dopisanie do vvybranego przez nich spisu osob uprawnionych do udzialu
w referendum, sporza.dzonego dla miejscowosci, w ktorej odbywaja^ sluzbe

- nieodplatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawcow radio-
wych i telewizv'jnych audycji referendalnych podmiotovv upravvTiionych

- zgiaszanie zamiaru giosowania korespondencyjnego

- skladanie wnioskow o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa do giosowania

- skladanie wnioskow o dopisanie do spisu osob uprawnionych do udzialu
w referendum w wybranym przez siebie obwodzie giosowania
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1

do dnia 3 wrzesnia 2015 r.

w dniu 4 wrzesnia 2015 r.

o godzinie 24°°

w dniu 6 wrzesnia 2015 r.
godz. 6(>0-22°°

2

- skladanie przez osoby uprawnione do udziaiu w referendum przebywaja^ce na
statkach morskich vvnioskow o vvpisanie do spisu osob uprawnionych do
udzialu w referendum utworzonych na tych statkach;

- skladanie przez osoby uprawnione do udzialu vv referendum przebywaja^ce za
granica^ zgioszen vv sprawie wpisama do spisu osob uprawnionych do udzialu
vv referendum w obwodach glosowania utworzonych za granica.

- zakoticzenie kampanii referendalnej

- glosowanie

Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pozn. zm.), w zvvia^zku z art. 92
ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogolnokrajowym, jezeli koniec terminu \vykonania czynnosci okreslonej
w Kodeksie \v>'borczym przypada na sobot? albo na dzien ustavvowo vvolny od pracy, termin uplywa pienvszego roboczego dnia po
tym dniu.
Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego, w zwiazku z art 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogolnokrajowym,
jezeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynnosci vvyborcze sq dokonywane w godzinach urzedowania s^dovv, organow wy-
borczych, urzedow gmin oraz konsulatow.


