
Druk nr 1256-A
.

SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI  USTAWODAWCZEJ

o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej projekcie ustawy o referendach ogólnokrajowych
(druk nr 962).

Sejm na 40. posiedzeniu w dniu  23 stycznia 2003 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1256 do Komisji

Ustawodawczej w celu rozpatrzenia poprawek  zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja Ustawodawcza po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu  6  lutego

2003 r.

wnosi :

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki:

1) art. 4 nadać brzmienie:
„Art. 4. Referendum wyznacza się na dwa następujące po sobie dni, w tym jeden dzień

wolny od pracy.”;
- odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 wiąże się według wnioskodawcy z koniecznością
przyjęcia następujących zmian w tekście ustawy.
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1) w art. 5 ust. 2 nadać brzmienie:
„2. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum, w

ciągu dwóch następujących po sobie dni, w godzinach od 6.00 do 22.00.”;
2) w art. 5 po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przerwie pomiędzy pierwszym, a drugim dniem głosowania w lokalu
obwodowej komisji do spraw referendum mają prawo przebywać tylko
członkowie komisji obwodowej oraz mężowie zaufania.”;

3) w art. 9 po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Państwowa Komisja Wyborcza określa, w drodze uchwały, sposób

zabezpieczenia spisów osób uprawnionych do udziału w referendum, urn,
niewykorzystanych kart do głosowania oraz lokali komisji obwodowych w
przerwie pomiędzy pierwszym a drugim dniem głosowania.”;

4) w art. 13 w pkt 2, w art. 47 oraz w art. 91 wyraz „dniu” zastąpić wyrazem „dniach”;
5) w art. 23 w ust. 2 po wyrazach „w 10 dniu przed” dodać wyraz „pierwszym”;
6) w art. 25 w ust. 1 po wyrazach „na 2 dni przed” dodać wyraz „pierwszym”;
7) w art. 42 w ust. 3 wyrazy „dzień wolny od pracy przypadający w terminie” zastąpić

wyrazami „dwa następujące po sobie dni, w tym jeden dzień wolny od pracy,
przypadające nie później niż na”;

8) w art. 44 po wyrazach „na 24 godziny przed” dodać wyraz „pierwszym”;
9) w art. 49, w art. 65 w ust. 4 oraz w art. 87 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „od dnia”

dodaje się wyraz „zakończenia”;
10) w art. 54 w ust. 2, w art. 56 w ust. 1, w art. 57 w ust. 1, w art. 59 w ust. 1 oraz w art.

59 w ust. 2 po wyrazach „przed dniem” dodać wyraz „rozpoczęcia”;
11) w art. 83 w ust. 4 wyrazy „dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu” zastąpić

wyrazami „dwa następujące po sobie dni, w tym jeden dzień wolny od pracy,
przypadające nie później niż na”;

12) w art. 97 w ust. 1 wyrazy „na ten sam dzień” zastąpić wyrazami „na te same dni”;

Uwaga: przyjęcie tych poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 2, 3,
4 i 5.

2) art. 4 nadać brzmienie:
„Art. 4. 1. Referendum wyznacza się na dzień wolny od pracy.

2. Jeżeli termin przeprowadzenia referendum został określony na dwa kolejne
dni, termin referendum określa się na dzień wolny od pracy i dzień po nim
następujący albo dzień go poprzedzający.”;

- przyjąć

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 2 wiąże się według wnioskodawcy z koniecznością
przyjęcia następujących zmian w tekście ustawy:

1) w art. 5:
a) ust. 2 nadać brzmienie:
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„2. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji do spraw
referendum, w ciągu jednego dnia lub dwu kolejnych dni.”,

b) dodać nowe ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Jeżeli termin przeprowadzenia referendum został określony na jeden

dzień, głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 6.00 do 22.00.
4. Jeżeli termin przeprowadzenia referendum został określony na dwa kolejne

dni, głosowanie odbywa się każdego z tych dni bez przerwy od godziny 6.00
do 20.00, a przerwa następuje od godziny 20.00 pierwszego dnia do godziny
6.00 drugiego dnia.”,

c) dotychczasowy ust. 3 oznaczyć jako ust. 5;
2) w rozdziale 5 po art. 38 dodać nowe art. 38a i 38b w brzmieniu:

 „Art. 38a. Jeżeli termin przeprowadzenia referendum został określony na dwa kolejne
dni, ustalenie wyników głosowania i wyniku referendum następuje po
zakończeniu głosowania w drugim dniu przeprowadzania referendum.

Art. 38b. 1. Po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu przeprowadzania
referendum przewodniczący komisji obwodowej w obecności jej
członków:

1) niewykorzystane karty do głosowania umieszcza w pakietach i
opieczętowuje je;

2) zamyka i opieczętowuje urnę.
2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, przewodniczący

komisji obwodowej niezwłocznie, w sposób ustalony przez Państwową
Komisję Wyborczą, przekazuje w depozyt odpowiednio wójtowi lub
burmistrzowi (prezydentowi miasta) albo konsulowi lub kapitanowi
statku pakiety i urnę, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty z
głosowania i pieczęć komisji.

3. Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy czynnościach, o których
mowa w ust. 1 i 2.

4. Szczegółowy sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i
2, zapewniający poszanowanie zasad przeprowadzania referendum oraz
ochronę urny, pakietów i dokumentów związanych z referendum, ustala,
w drodze uchwały, Państwowa Komisja Wyborcza.”;

3) w art. 71:
a) w ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie:

„3) termin przeprowadzenia referendum określony na jeden lub dwa dni;”,
b) po ust. 1 dodać nowy ust. ... w brzmieniu:

„... Jeżeli referendum ma być przeprowadzone w ciągu dwóch dni, organ
zarządzający referendum zasięga opinii Państwowej Komisji Wyborczej.”;

Uwaga: przyjęcie tych poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 3 i
5.

3) art. 4 nadać brzmienie:
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„Art. 4. Referendum wyznacza się na dzień wolny od pracy albo na dzień wolny od
pracy wraz z dniem bezpośrednio go poprzedzającym lub bezpośrednio po
nim następującym.”;

- odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 3 wiąże się według wnioskodawcy z koniecznością

przyjęcia następujących zmian w tekście ustawy:
1) w art. 5 skreślić ust. 2;
2) w art. 71 w ust. 1 w pkt 3 dodać wyrazy „oraz dzień lub dni referendum”;

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 3 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki
nr 5.

4) w art. 4 dodać ust. ... w brzmieniu:
„.... Referendum wyznacza się na jeden albo dwa dni.”;

- przyjąć

5) w art. 4 wyraz „pracy” zastąpić wyrazami „- w niedzielę”;
- odrzucić

6) w art. 6 ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Głosowanie w referendum przeprowadza się:

1) w stałych obwodach głosowania, utworzonych na podstawie przepisów ustawy z
dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr
45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 100, poz. 922,
Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 );

2) w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach i w zakładach pomocy
społecznej;

3) w obwodach głosowania utworzonych w zakładach karnych i aresztach
śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów;

4) w obwodach głosowania utworzonych dla obywateli polskich przebywających za
granicą;

5) w obwodach głosowania utworzonych dla obywateli polskich przebywających
na polskich statkach morskich.”;

- przyjąć

Uwaga: poprawki nr 6, 11, 13, 18, 19, 31, 36, 38, 39, 44, 56 i 70 należy głosować
łącznie.

7) po art. 6 dodać nowy art. … w brzmieniu:

„Art. … 1. Można utworzyć obwody głosowania w domach studenckich,
prowadzonych przez szkoły wyższe lub inne podmioty na podstawie
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umów zawartych ze szkołami wyższymi, jeżeli co najmniej 50 osób
uprawnionych do udziału w referendum poinformuje na piśmie rektora
szkoły wyższej prowadzącej dom studencki, lub z którą inny podmiot
zawarł umowę o prowadzenie domu studenckiego, o zamiarze
przebywania w domu studenckim w dniu referendum.

2. Rada gminy na wniosek wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)
zgłoszony po porozumieniu z rektorem szkoły wyższej tworzy obwody
głosowania, o których mowa w ust. 1, ustala ich numery, granice oraz
siedziby obwodowych komisji do spraw referendum. Utworzenie tych
obwodów następuje najpóźniej w 45 dniu przed dniem referendum.”;

- przyjąć

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 7 wiąże się według wnioskodawcy z koniecznością
przyjęcia następujących zmian w tekście ustawy:

1) w art. 7 po ust. 2 dodać ust. 2a-2c w brzmieniu:
„2a. Spis osób uprawnionych do udziału w referendum w domach studenckich

sporządza się na podstawie wykazu osób, które będą w nich przebywać w dniu
referendum.

2b. Wykazy osób, o których mowa w ust. 2a, rektorzy szkół wyższych przekazują
do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem referendum.

2c. O dopisaniu lub wpisaniu do spisu osób uprawnionych do udziału w
referendum, osób, o których mowa w ust. 2a, niezwłocznie zawiadamia się
urząd gminy właściwy ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania lub
ostatniego zameldowania na pobyt stały.”;

2) w art. 7 w ust. 4 po wyrazach „zakładach karnych i aresztach śledczych” dodać
wyrazy „ , a także w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów oraz w
domach studenckich”;

3) w art. 11 w ust. 2 w pkt 2 dodać lit. d) w brzmieniu:
„d) dla obwodów w domach studenckich - spośród pracowników tych domów

studenckich.”;

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 7 spowoduje konieczność uzupełnienia przepisu
przejściowego (poprawka nr 92) w zakresie skrócenia terminu na utworzenie
obwodów głosowania w domach studenckich.

8) w art. 7 skreślić ust. 3;
- odrzucić

9) w art. 7 skreślić ust. 4-6;
- odrzucić

10) w art. 9 w ust. 2 skreślić pkt 6 i 7;
- odrzucić
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11) w art. 9 w ust. 3 skreślić wyraz „wcześniejszego”;

- przyjąć

12) w art. 11:
a) w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „zgłoszonych przez” dodać wyrazy „osoby, które mają

prawo udziału w referendum, albo”,
b) w ust. 3 wyrazy „Podmiot określony” zastąpić wyrazami „Osoba albo podmiot

określony”;
- odrzucić

13) w art. 11 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach „wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)” dodać
wyrazy „w przypadku” oraz w lit. a, b i c skreślić wyraz „dla”;

- przyjąć

14) w art. 11 w ust. 3 wyrazy „Podmiot określony w ust. 2 pkt 1” zastąpić wyrazami
„Podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 54,”;

- odrzucić

15) w art. 11 w ust. 4 na końcu dodać zdania w brzmieniu:
„Losowania nie przeprowadza się w stosunku do pierwszej z osób, która została
zgłoszona przez podmioty określone w art. 54 ust. 1 pkt 1 i 2. Osoba ta zgłoszona
przez podmioty określone w art. 54 ust. 1 pkt 1 i 2, jako pierwsza wchodzi w skład
komisji obwodowej.”;

- odrzucić

16) w art. 11 ust. 5 nadać brzmienie:
„5. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 3, jest

mniejsza niż 4, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osoby brakujące
do minimalnego składu komisji obwodowej, określonego w ust. 2 pkt 1, spośród
osób stale zamieszkałych na obszarze tej gminy.”;

- odrzucić

17) w art. 11 po ust. 5 dodać ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Wskazanie do składu komisji obwodowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i ust.

5, następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.”;
- przyjąć

18) w art. 11 w ust. 7 wyrazy „spośród siebie” zastąpić wyrazami „spośród swego składu
osobowego”;
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- przyjąć

19) w art. 14 w ust. 2 wyrazy „na których” zastąpić wyrazami „na podstawie których”;
- przyjąć

20) w art. 14 dodać ust. 3 w brzmieniu:
„3. Każdy członek komisji obwodowej ma prawo uczestniczyć w przekazaniu

protokołu głosowania w obwodzie właściwemu komisarzowi wyborczemu.”;
- odrzucić

21) w art. 17 dodać ust. 3 w brzmieniu:
„3. Podmioty uprawnione, o których mowa w art. 54, mogą wyznaczyć osobę, która

ma prawo uczestniczyć w ustaleniu wyników głosowania przez komisarza
wyborczego oraz w przekazaniu wyników do Państwowej Komisji Wyborczej.”;

- odrzucić

22) skreślić rozdział 4;
- przyjąć

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 22 wiąże się z koniecznością skreślenia w art. 5 w
ust. 1 wyrazów „ , z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4”;

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 22 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 23-30
oraz innych zmian dotyczących rozdziału 4, wynikających z poprawki nr 1.

23) w art. 20 w ust. 1 po wyrazach „do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności” dodać wyrazy „albo do osób całkowicie lub częściowo niezdolnych
do pracy,”;

- odrzucić

Uwaga: poprawki nr 23 i 27 należy głosować łącznie.

24) po art. 20 dodać nowy art. ... w brzmieniu:
„Art. ... Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) podaje do publicznej wiadomości w

sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie informację o możliwości
głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie i miejscu udzielania
pełnomocnictw.”;

- odrzucić

25) w art. 21 ust. 2 nadać brzmienie:
„2. W razie zbiegu terminu referendum z terminem wyborów do Sejmu i do Senatu

lub z terminem innych wyborów lub innego referendum pełnomocnictwo
obejmuje tylko głosowanie w referendum, w odniesieniu do którego zostało
udzielone, chyba że przepisy innych ustaw stanowią inaczej.”;

- odrzucić
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26) w art. 22 w ust. 2 wyrazy „nie więcej niż od dwóch osób” zastąpić wyrazami „od nie
więcej niż dwóch osób”;

- odrzucić

27) w art. 23 w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „o ustaleniu stopnia niepełnosprawności” dodać
wyrazy „albo całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy”;

- odrzucić

28) w art. 23 skreślić ust. 5;
- odrzucić

29) w art. 25 w ust. 2 wyrazy „staje się nieważne, z mocy prawa,” zastąpić wyrazem
„wygasa”;

- odrzucić

30) w art. 26 dodać ust. 4 w brzmieniu:
„4. Oddanie głosu przez pełnomocnika w imieniu osoby, która udzieliła

pełnomocnictwa, wyklucza późniejsze osobiste głosowanie przez tę osobę.”;
- odrzucić

31) w art. 29 ust. 3 nadać brzmienie:
„3. Przewodniczący komisji obwodowej w obecności jej członków otwiera urnę, po

czym komisja liczy wyjęte z urny karty do głosowania.”;
- przyjąć

32) w art. 29 w ust. 3 dodać zdanie drugie w brzmieniu:
„Podczas liczenia głosów żaden z członków komisji nie może trzymać długopisu,
pióra lub innego przedmiotu służącego do pisania.”;

- odrzucić

33) w art. 29 ust. 4 i 5 nadać brzmienie:
„4. Komisja obwodowa na podstawie liczby osób, którym wydano karty do

głosowania, ustala liczbę osób, które wzięły udział w referendum.
5. Kart do głosowania przedartych całkowicie nie bierze się pod uwagę przy

obliczaniu kart ważnych.”;
- odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 33 należy głosować łącznie z poprawką nr 34.
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34) w art. 32 w ust. 2 pkt 4 nadać brzmienie:
„4) kart ważnych;”;

- odrzucić

35) w art. 32 w ust. 4 skreślić wyrazy „ , obecne przy jego sporządzeniu”;
- odrzucić

36) w art. 35 w ust. 2 w zdaniu pierwszym skreślić wyraz „łącznie”;
- przyjąć

37) w art. 38 skreślić wyrazy „złożony po porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem
Archiwów Państwowych”;

- odrzucić

38) w art. 39 w ust. 2 wyrazy „wyników głosowania i wyniku referendum” zastąpić
wyrazami „wyników głosowania lub wyniku referendum”;

- przyjąć

39) w art. 41 po wyrazach „Sąd Najwyższy” dodać wyrazy „w składzie całej Izby Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych”;

- przyjąć

40) art. 43 nadać brzmienie:
„Art. 43. Kampanią referendalną jest prezentowanie swojego stanowiska przez

obywateli i partie polityczne.”;
- odrzucić

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 40 uważać się będzie poprawki nr 53 i
55 za przyjęte.

41) w art. 46 po ust. 2 dodać nowy ust. ... w brzmieniu:
„... Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się w referendum w sprawie wyrażenia zgody na

ratyfikację umowy międzynarodowej.”;
- odrzucić

42) w art. 46 po ust. 2 dodać nowy ust. ... w brzmieniu:



10

„... Zabronione są jakiekolwiek formy kampanii referendalnej na terenie szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wobec uczniów
niemających prawa udziału w referendum.”;

- odrzucić
Uwaga: poprawkę nr 42 należy głosować łącznie z poprawką nr 83.

43) w art. 47 wyrazy „Od zakończenia” zastąpić wyrazami „Od rozpoczęcia”;
- odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 43 należy głosować łącznie z poprawką nr 84.

44) w art. 49 w ust. 6 wyrazy „straż  miejska” zastąpić wyrazami „straż gminna”;
- przyjąć

45) w art. 50 w ust. 1 wyrazy „każdy czyjego prawa dotyczy wynik postępowania, o którym
mowa w ust. 2” zastąpić wyrazami „każdy czyjego interes prawny został naruszony”;

- odrzucić

46) w art. 50 skreślić ust. 6;
- przyjąć

47) w art. 53 ust. 2 nadać brzmienie:
„2. Do finansowania kampanii referendalnej stosuje się odpowiednio przepisy

ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie zakazu korzystania ze
środków publicznych oraz zagranicznych.”;

- odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 47 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 48.

48) w art. 53 ust. 2 nadać brzmienie:
„2. Zabrania się finansowania kampanii referendalnej z zagranicy, za wyjątkiem

wpłat od obywateli polskich mieszkających za granicą.”;
- odrzucić

49) w art. 53 dodać ust. 3 w brzmieniu:
„3. Budżet państwa sfinansuje kampanię wyborczą dla partii uczestniczących w

referendum w wysokości 30% subwencji budżetowej uzyskanej przez każdą
partię w poprzednim roku na cele statutowe partii politycznych. Wpłatę w tej
wysokości dokona właściwy minister na subkonto partii politycznej, na które
przekazywana jest subwencja w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
referendum.”;

- odrzucić
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50) w art. 54 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie:
„1) partia polityczna;”;

- odrzucić

51) w art. 54 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) klub poselski, klub senatorski oraz klub parlamentarny;”;

- odrzucić

52) w art. 54 w ust. 1:
a) w pkt 3 skreślić lit. a),

b) w pkt 4 wyrazy „warunki określone w pkt 3 lit. a i c” zastąpić wyrazami „warunek
określony w pkt 3 lit. c”;

- odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 52 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 54.

53) w art. 54 w ust. 1 skreślić pkt 3 i 4;
- odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 53 należy głosować łącznie z poprawką nr 55.
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 53 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 54.

54) w art. 54 w ust. 1 w pkt 3 w lit. a) po wyrazach „została zarejestrowana,” dodać wyrazy
„lub zgłoszona”;

- przyjąć
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 54 będzie dodanie w art. 54 w ust. 2

w pkt 3 po wyrazie „rejestru” wyrazów „albo regulaminu działalności
stowarzyszenia zwykłego, poświadczonego przez właściwy organ nadzorujący”.

55) w art. 54 w ust. 2 skreślić pkt 3;
- odrzucić

56) w art. 54 w ust. 7 zdaniu pierwszemu nadać brzmienie:
„Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w składzie
5 sędziów, i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 5 dni.”;

- przyjąć

57) w art. 55 ust. 1 nadać brzmienie:
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„1. Podmioty uprawnione mają prawo prowadzenia kampanii referendalnej w
programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych, zgodnie z
przepisami ustawy, w formie audycji referendalnych.”;

- przyjąć

58) w art. 57 w ust. 2:
a) w pkt 1 wyrazy „25 godzin” zastąpić wyrazami „50 godzin” oraz wyrazy „45 godzin”

zastąpić wyrazami „90 godzin”,
b) w pkt 2 wyrazy „15 godzin” zastąpić wyrazami „30 godzin” oraz wyrazy „20 godzin”

zastąpić wyrazami „40 godzin”;
- odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 58 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 59.

59) w art. 57 w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie:
„1) w ogólnokrajowych programach - 30 godzin w Telewizji Polskiej, w tym 5

godzin w TV Polonia i 60 godzin w Polskim Radiu, w tym 6 godzin w programie
przeznaczonym dla zagranicy;”;

- odrzucić

60) w art. 57 dodać ust. 4 w brzmieniu:
„4. Czas, o którym mowa w art. 56 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 57 ust. 2 pkt 1,

w odniesieniu do programów telewizyjnych winien być pomiędzy godz. 16.00-
22.30, a w odniesieniu do programów radiowych pomiędzy 6.00-22.00.”;

- odrzucić

61) w art. 58 ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji referendalnych dzieli się

równo pomiędzy przeciwników i zwolenników opcji referendalnej na podstawie
informacji Państwowej Komisji Wyborczej o podmiotach uprawnionych.”;

- odrzucić

62) w art. 60 w ust. 4 wyrazy „w ciągu 8 godzin od wezwania” zastąpić wyrazami „w ciągu 8
godzin do wezwania”;

- przyjąć

63) w art. 62 w ust. 3 kropkę zastąpić przecinkiem i dodać wyrazy „pomniejszona o 50% w
odniesieniu do nadawców publicznych.”;

- odrzucić

64) art. 64 nadać brzmienie:
„Art. 64. Nie jest kampanią referendalną przekazywanie przez organy władzy

państwowej, w tym przez organ zarządzający referendum, informacji
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mających na celu przedstawianie i wyjaśnianie treści pytań lub
zaproponowanych wariantów rozwiązań oraz udzielanie odpowiedzi na
pytania obywateli dotyczące referendum.”;

- przyjąć

65) w art. 66 pkt 2 nadać brzmienie:
„2. Prezydent Rzeczypospolitej,”;

- odrzucić

66) po art. 65 w rozdziale 9 dodać nowy art. ... w brzmieniu:
„Art. ... Referendum, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Konstytucji, przeprowadza się

w trybie i na zasadach określonych w ustawie, z wyłączeniem przepisów
rozdziału 10 i 11 oraz z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.”;

- odrzucić

67) w art. 67 w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazie „Sejm” dodać wyrazy „w drodze
uchwały,”;

- przyjąć

68) w art. 67 dodać ust. 3 w brzmieniu:
„3. Odrzucenie wniosku o przeprowadzenie referendum przedstawionego przez

obywateli wymaga 2/3 głosów w Sejmie.”;
- odrzucić

69) w art. 69 w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie:
„1) budżetu państwa i podatków;”;

- odrzucić

70) w art. 69 w ust. 6 wyrazy „złożonych podpisów popierających wniosek” zastąpić
wyrazami „złożonych podpisów przez osoby popierające wniosek”;

- przyjąć

71) w art. 71 w ust. 3 po wyrazach „przeprowadza się” dodać wyrazy „najwcześniej w 60
dniu i”;

- odrzucić

72) w art. 72 dodać ust. 3 w brzmieniu:
„3. Jeżeli wynik referendum nie jest wiążący, to następne referendum w tej samej

sprawie może zostać przeprowadzone dopiero po czterech latach.”;
- odrzucić
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73) skreślić art. 73;
- odrzucić

74) w art. 76 dodać ust. 3 w brzmieniu:
„3. Ratyfikacja umowy międzynarodowej dotyczącej wstąpienia Rzeczypospolitej

Polskiej do Unii Europejskiej lub wystąpienia z Unii Europejskiej może być
dokonana wyłącznie na podstawie wiążącego wyniku referendum
ogólnokrajowego.”;

- odrzucić

75) w art. 77:
a) w ust. 1 po wyrazach „Prezydent Rzeczypospolitej” postawić kropkę i skreślić

pozostałą część zdania;
b) skreślić ust. 3;

- odrzucić

76) w art. 77 w ust. 2 po zdaniu pierwszym dodać zdanie w brzmieniu:
„Do uchwały Sejmu o zarządzeniu referendum stosuje się odpowiednio przepis art.
71 ust. 1.”;

- odrzucić

77) w art. 77 w ust. 3 po wyrazach „art. 70” dodać wyrazy „i art. 71 ust. 1”;
- odrzucić

78) w art. 77 dodać ust. 4 w brzmieniu:
„4. Do uchwały Sejmu lub postanowienia Prezydenta o zarządzeniu referendum

stosuje się odpowiednio przepis art. 71 ust. 2.”;
- odrzucić

79) w art. 78 skreślić ust. 1;
- odrzucić

80) w art. 80 po wyrazach „za odpowiedzią negatywną” dodać wyrazy „lub gdy wynik
referendum nie jest wiążący”;

- odrzucić
Uwaga: poprawkę nr 80 należy głosować łącznie z poprawką nr 81.

81) skreślić art. 81;
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- odrzucić

82) w art. 84 skreślić ust. 1;
- odrzucić

83) w art. 86 po pkt 4 dodać pkt 5 w brzmieniu:
„5) na terenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wobec

uczniów niemających prawa udziału w referendum.”;
- odrzucić

84) w art. 90 wyrazy „Kto, w okresie od zakończenia” zastąpić wyrazami „Kto, w okresie od
rozpoczęcia”;

- odrzucić

85) po art. 91 dodać nowy art. ... w brzmieniu:
„Art. ... Kto narusza zakaz określony w art. 39 ust. 2 podlega karze grzywny od

500.000 do 1.000.000 zł.”;
- odrzucić

86) po art. 93 dodać nowy art. ... w brzmieniu:
„Art. ... 1. Kto nie weźmie udziału w referendum podlega karze pieniężnej w kwocie

200 zł.
2. Postanowienie, o jakim mowa w ust. 1, wydaje przewodniczący

obwodowej komisji referendalnej.
3. Od postanowienia, o jakim mowa w ust. 2, można wnieść odwołanie do

właściwego sądu rejonowego. Orzeczenie sądu rejonowego jest
ostateczne.

4. Wpływy z orzeczonych kar pieniężnych, o jakich mowa w ust. 1, stanowią
dochody gminy (miasta).”;

- odrzucić

87) tytułowi rozdziału 14 nadać brzmienie:
„Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe”;

- przyjąć

Uwaga: poprawkę nr 87 należy głosować łącznie z poprawką nr 92.

88) po art. 98, w rozdziale 14 dodać nowy art. ... w brzmieniu:
„Art. ... W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
153, poz. 1271) art. 32 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 32. 1. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz
pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy
zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie
wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w
obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania są
dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu
wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają
służbę. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem
wyborów, chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym
przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym
terminie. We wniosku podaje się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania
wyborcy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio wobec policjantów z
jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony
Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz
Służby Więziennej pełniących służbę w systemie
skoszarowanym.

3. Dowódcy jednostek wojskowych, komendanci oddziałów obrony
cywilnej i dowódcy jednostek policyjnych oraz przełożeni
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej są
obowiązani zapewnić odpowiednio żołnierzom, ratownikom,
policjantom i funkcjonariuszom wykonanie uprawnień
wynikających z przepisu ust. 1.

4. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw
wewnętrznych oraz Minister Sprawiedliwości, każdy w zakresie
swojej właściwości, po porozumieniu z Państwową Komisją
Wyborczą, określą sposób realizacji obowiązków, o których
mowa w ust. 3, uwzględniając konieczność zapewnienia
wyborcom, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywania funkcji
członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania.”
”;

- przyjąć
Uwaga: poprawkę nr 88 należy głosować łącznie z poprawką nr 90.

89) skreślić art. 99;
- odrzucić

90) po art. 99 dodać nowy art. ... w brzmieniu:
„Art. ... W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr
46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz.
128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271) art. 21
otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. 1. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową

oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy
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zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie
wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w
obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania są
dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu
wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają
służbę. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem
wyborów, chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym,
przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym
terminie. We wniosku podaje się dane wymienione w art. 11 ust.
4.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do policjantów z jednostek
skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej
pełniących służbę w systemie skoszarowanym.

3. Dowódcy jednostek wojskowych, komendanci oddziałów obrony
cywilnej i dowódcy jednostek policyjnych oraz przełożeni
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej są
obowiązani zapewnić żołnierzom, ratownikom, policjantom oraz
funkcjonariuszom możliwość wykonania uprawnień
wynikających z przepisu ust. 1.

4. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw
wewnętrznych oraz Minister Sprawiedliwości, każdy w zakresie
swojej właściwości, po porozumieniu z Państwową Komisją
Wyborczą, określą sposób realizacji obowiązków, o których
mowa w ust. 3, uwzględniając konieczność zapewnienia
wyborcom, o których mowa w ust. 1 i 2, możliwości
wykonywania funkcji członków obwodowych komisji
wyborczych i mężów zaufania.” ”;

- przyjąć

91) po art. 99 dodać nowy art. ... w brzmieniu:
„Art. ... W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr
46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz.
128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271) w rozdziale 5
po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. Aktualizację spisu, o której mowa w art. 17 ust. 5, art. 24 i art. 26
ust. 4, wykonuje się stale, przy współpracy organów administracji
rządowej i organów samorządu terytorialnego, z wykorzystaniem
także urządzeń i metod elektronicznych. Aktualizacja powinna
zapewniać rzetelne ustalenie liczby osób uprawnionych do
głosowania.”;

- odrzucić

92) po art. 99 dodać nowy art. ... w brzmieniu:
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„Art.... W przypadku pierwszego referendum ogólnokrajowego odbywającego się po
dniu wejścia w życie niniejszej ustawy skróceniu ulegają terminy:

1) na utworzenie obwodów głosowania, o których mowa w art. 6 ust. 2, a
także na dokonanie zmian obwodów głosowania lub siedzib
obwodowych komisji do spraw referendum - do 40 dnia przed dniem
referendum;

2) o którym mowa w art. 6 ust. 5 - do 35 dnia przed dniem referendum;

3) o którym mowa w art. 11 ust. 1 - do 16 dnia przed dniem referendum;

4) o którym mowa w art. 11 ust. 3 - do 25 dnia przed dniem referendum;

5) o którym mowa w art. 54 ust. 6 - do 2 dni;

6) o którym mowa w art. 54 ust. 7 - do 3 dni.”.
- przyjąć

Warszawa, dnia 6 lutego 2003 r.

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
i  sprawozdawca

/-/ Ryszard Kalisz


