UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania
sporządzonej w alfabecie Braille’a w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 20 § 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Karta do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień
6 września 2015 r., zwana dalej „kartą do głosowania”:
1) drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego formatu A-4, jednakowym
rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich pytań zadanych w referendum
ogólnokrajowym;
2) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2;
3) ma ścięty prawy górny narożnik.
2. Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: „ Karta do głosowania
w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na dzień 6 września 2015 r.”.
3. Pytania zadane w referendum umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności
określonej w postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r.
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852). Pod każdym pytaniem
umieszczone są wyraz „TAK” i „NIE” poprzedzone kratką przeznaczoną na postawienie
znaku „X” oznaczającego głos oddany w odpowiedzi na dane pytanie.
4. Na karcie do głosowania, w jej dolnej części, umieszczone są wyjaśnienia dotyczące
przedmiotu referendum, następnie umieszczona jest informacja o sposobie głosowania
i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci
Państwowej Komisji Wyborczej, a po lewej stronie – oznaczenie miejsca na umieszczenie
odcisku pieczęci obwodowej komisji do spraw referendum.
5. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania stanowi załącznik nr 1
do uchwały.
§ 2. 1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille’a, zwana dalej
„nakładką na kartę”, w referendum ogólnokrajowym w 2015 r.:

-21) wykonywana jest z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego
politereftalan etylenu, znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości
pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm3;
2) sporządzana jest w formacie A-4, ponadto u góry, na dole oraz z prawej strony znajdują
się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania;
3) ma ścięty górny prawy narożnik, w celu poinformowania o prawym górnym narożniku
nakładki.
2. Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany
alfabetem Braille’a w standardzie Marburg Medium „Nakładka na kartę do głosowania
w referendum ogólnokrajowym.”.
3. W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce
przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie odpowiednio
liczba porządkowa pytania i odpowiedź „TAK” oraz liczba porządkowa pytania
i odpowiedź „NIE”, zapisane alfabetem Braille’a.
4. Na nakładce na kartę wyciętych jest 6 kratek.
5. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w referendum
ogólnokrajowym określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Kozielewicz

Za³¹czniki do uchwa³y
Pañstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 22 czerwca 2015 r. (poz. ...)
Za³¹cznik Nr 1

F

F

KARTA DO GÙOSOWANIA
w referendum ogólnokrajowym zarzàdzonym
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzieñ 6 wrzeúnia 2015 r.
A

Pytanie pierwsze:

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okrægów
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

TAK

D

NIE

Pytanie drugie:
B

Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu
finansowania partii politycznych z budýetu pañstwa?

TAK

NIE

E

Pytanie trzecie:
B

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania
wàtpliwoúci co do wykùadni przepisów prawa podatkowego na
korzyúã podatnika?

TAK

C

NIE

WYJAŒNIENIA
Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodæ, zaú udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE”
oznacza brak zgody:
1) na wprowadzenie jednomandatowych okrêgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej (odpowiedŸ na pytanie pierwsze);...........................................................................................
2) na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z bud¿etu pañstwa ...
(odpowiedŸ na pytanie drugie);............................................................................................................
3) na bezpoœrednie wpisanie do ustawy - Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z któr¹ w przypadku
istnienia w¹tpliwoœci prawnych organ zobowi¹zany jest w¹tpliwoœci te rozstrzygaæ na korzyœæ
podatnika (odpowiedŸ na pytanie trzecie)...........................................................................................

INFORMACJA
Gùosujàcy udziela odpowiedzi na kaýde postawione pytanie, stawiajàc znak „X” (dwie
linie przecinajàce siæ w obræbie kratki) w kratce obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo w kratce
obok odpowiedzi negatywnej „NIE”. Postawienie znaku „X” w obu kratkach w odpowiedzi na dane
pytanie lub niepostawienie tego znaku w ýadnej z kratek w odpowiedzi na dane pytanie spowoduje
niewaýnoúã gùosu w zakresie tego pytania.

G

odcisk
pieczêci
obwodowej
komisji
do spraw
referendum

A - 68,0 mm
B - 36,0 mm
C - 6 mm
D - 161,0 mm

pieczêæ Pañstwowej
Komisji Wyborczej

E - 77 mm
F - 13 mm
G - 25 mm
H - 35,0 mm

6 mm na 6 mm - gruboœæ linii 1 punkt

H
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Za³¹cznik Nr 2
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zagiêcie

F

Nak³adka na kartê do g³osowania w referendum ogólnokrajowym.

K

(opis jak powy¿ej alfabetem Braille`a)

J

A

D

#1 tak

#1 nie

B
E

#2 tak

#2 nie

B
zagiêcie

N

#3 tak

C

#3 nie

I

L

M
K
Nak³adka na kartê do
g³osowania w referendum
ogólnokrajowym.
zagiêcie

K

G

H

A - 67,5 mm
B- 35 mm
C- 7 mm
D - 161,5 mm
E - 77,5 mm
F - 12,6 mm
G - 30 mm
H - 158 mm

I - 207,8 mm
J - 32 mm
K - 45 mm
L - 29,7 mm
M - 203 mm
N - 297,8 mm
7 mm na 7 mm

