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KARTA DO GÙOSOWANIA
w referendum ogólnokrajowym zarzàdzonym 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzieñ 6 wrzeúnia 2015 r.

na wprowadzenie jednomandatowych okrêgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej (odpowiedŸ na pytanie pierwsze);

na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z bud¿etu pañstwa 

(odpowiedŸ na pytanie drugie);

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).
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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.

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

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

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

Pytanie pierwsze:

Pytanie drugie:

Pytanie trzecie:

Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodæ, zaú udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” 

oznacza brak zgody:

odcisk
pieczêci
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referendum

pieczêæ Pañstwowej
Komisji WyborczejG H

1)

2)

3)

WYJAŒNIENIA

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

Za³¹cznik Nr 1

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

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

6 mm na 6 mm - gruboœæ linii 1 punkt
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Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 22 czerwca 2015 r. (poz. 572)
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