
Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57,
poz. 507) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób sporzàdzania i aktualizacji spisu osób
uprawnionych do udzia∏u w referendum ogólno-
krajowym, przebywajàcych na polskich statkach
morskich znajdujàcych si´ w podró˝y w dniu refe-
rendum;

2) sposób powiadamiania urz´dów gmin o obj´tych
spisem osobach stale zamieszka∏ych w kraju;

3) sposób wydawania zaÊwiadczeƒ o prawie do g∏o-
sowania.

§ 2. 1. Spis osób, o których mowa w § 1 pkt 1, zwa-
ny dalej „spisem”, kapitan statku sporzàdza w dwóch
egzemplarzach.

2. Spis sporzàdza si´ na formularzu, którego wzór
okreÊla rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie
sposobu sporzàdzania spisu osób uprawnionych do
udzia∏u w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 74,
poz. 670).

3. Spis sporzàdza si´ zgodnie z rubrykami formula-
rza, z tym ˝e w rubryce „adres zamieszkania” wpisuje
si´ adres sta∏ego zamieszkania w kraju osoby upraw-
nionej do udzia∏u w referendum, w odniesieniu zaÊ do
obywateli polskich stale zamieszka∏ych za granicà wpi-
suje si´ adres zamieszkania osoby uprawnionej do
udzia∏u w referendum za granicà.

4. Spis sporzàdza si´ w kolejnoÊci alfabetycznej 
nazwisk osób uprawnionych do udzia∏u w referendum.

§ 3. 1. Spis sporzàdza si´ pismem maszynowym
lub w formie wydruku komputerowego albo pismem
r´cznym — atramentem lub d∏ugopisem.

2. Formularz spisu wype∏nia si´ dwustronnie.

3. W razie sporzàdzania formularza spisu w formie
wydruku komputerowego:

1) mo˝na przyjàç uk∏ad formularza odmienny od 
okreÊlonego we wzorze, pod warunkiem zamiesz-
czenia wszystkich danych przewidzianych w tym
wzorze;

2) nie stosuje si´ warunku okreÊlonego w ust. 2.

§ 4. Kapitan statku, za poÊrednictwem armatora,
powiadamia urzàd gminy w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do udzia∏u
w referendum o wpisaniu jej do spisu lub o skreÊleniu
ze spisu osób, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2, je-
˝eli uprzednio zawiadomi∏ urzàd gminy o umieszczeniu
ich w spisie.

§ 5. Kapitan statku podpisuje ka˝dy arkusz spisu
i opatruje go swojà piecz´cià.

§ 6. 1. Na ˝àdanie osoby uprawnionej do udzia∏u
w referendum, zmieniajàcej miejsce pobytu przed
dniem g∏osownia, kapitan statku na podstawie spisu
wydaje zaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania. Wzór
zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania okreÊla rozpo-
rzàdzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2. ZaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania osoba
uprawniona do udzia∏u w referendum mo˝e odebraç
wy∏àcznie osobiÊcie za pokwitowaniem lub przez oso-
b´ pisemnie upowa˝nionà, pod warunkiem podania
numeru PESEL lub numeru wa˝nego polskiego pasz-
portu osoby uprawnionej do udzia∏u w referendum.

3. Po wydaniu zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1, kapitan skreÊla osob´ uprawnionà do udzia∏u
w referendum ze spisu, umieszczajàc w rubryce spisu
„Uwagi” adnotacj´ „zaÊwiadczenie”.

§ 7. 1. Spis jest aktualizowany do dnia przekazania
go przewodniczàcemu obwodowej komisji do spraw
referendum przez wpisanie osoby uprawnionej do
udzia∏u w referendum na dodatkowym arkuszu spisu
lub skreÊlenie  ze spisu ju˝ sporzàdzonego.

2. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegajà
obydwa egzemplarze spisu.

3. Przepisy § 2—5 stosuje si´ odpowiednio.

§ 8. 1. Po sporzàdzeniu spisu, a przed dniem g∏oso-
wania, na dodatkowym arkuszu spisu wpisuje si´ oso-
by, które:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie sposobu sporzàdzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udzia∏u w referendum 
ogólnokrajowym dla obwodów g∏osowania utworzonych na polskich statkach morskich

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r.
Nr 19, poz. 165).



Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57,
poz. 507) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób sporzàdzania i udost´pniania spisu osób
uprawnionych do udzia∏u w referendum, zwanego
dalej „spisem”, oraz jego wzór;

2) metody aktualizacji spisu;

3) wzór wniosku o udost´pnianie spisu;

4) wzór wykazu osób przebywajàcych w szpitalach,
zak∏adach pomocy spo∏ecznej, zak∏adach karnych
i aresztach Êledczych, a tak˝e w oddzia∏ach ze-
wn´trznych tych zak∏adów i aresztów oraz w do-
mach studenckich, w których utworzono obwody
g∏osowania;

5) wzór zawiadomienia o dopisaniu lub o wpisaniu
osoby uprawnionej do udzia∏u w referendum do
spisu w innym obwodzie g∏osowania;

6) wzór zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania oraz
sposób jego wydawania.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym;

2) „Ordynacji wyborczej” — nale˝y przez to rozumieç
ustaw´ z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wy-
borcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499, z póên. zm.2));

3) „kierowniku  zak∏adu” — nale˝y przez to rozumieç
dyrektora szpitala, dyrektora lub kierownika zak∏a-
du pomocy spo∏ecznej, zak∏adu karnego, aresztu
Êledczego, oddzia∏u zewn´trznego takiego zak∏adu
lub aresztu, a tak˝e rektora szko∏y wy˝szej w∏aÊci-
wego dla domu studenckiego, w którym utworzo-
no obwód g∏osowania;

4) „numerze domu” — nale˝y przez to rozumieç nu-
mer, którym oznacza si´ dom (budynek) zgodnie
z przepisami o numeracji nieruchomoÊci.

Rozdzia∏ 2

Sposób sporzàdzania spisu i jego wzór

§ 2. Spis sporzàdza si´ w urz´dzie gminy na podsta-
wie sta∏ego rejestru wyborców w gminie.

§ 3. 1. Spis sporzàdza si´ dla ka˝dego obwodu g∏o-
sowania w dwóch egzemplarzach.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie sposobu sporzàdzania spisu osób uprawnionych do udzia∏u w referendum ogólnokrajowym

1) zosta∏y pomini´te w spisie, je˝eli reklamacja
w sprawie ich wpisania zosta∏a uwzgl´dniona
przez kapitana;

2) zosta∏y pomini´te w spisie w wyniku oczywistego
b∏´du.

2. Ze spisu skreÊla si´ osoby:

1) wobec których kapitan wyda∏ decyzj´ o ich skreÊle-
niu ze spisu;

2) umieszczone w spisie w wyniku oczywistego b∏´du;

3) którym wydano zaÊwiadczenie o prawie do g∏oso-
wania.

3. Po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2,
w rubryce spisu „Uwagi” umieszcza si´ odpowiednià
adnotacj´ „reklamacja” lub „omy∏ka”.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Infrastruktury: w z. K. Heller

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14,
poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507.


