
UCHWAŁA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej

do Unii Europejskiej

Na podstawie art. 90 ust. 3 Konstytucji oraz art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507) uchwala się co następuje:

§ 1.
Zarządza się ogólnokrajowe referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu

między
Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką,
Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim
Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką
Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej)

a
Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską,
Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską,
Republiką Słowenii, Republiką Słowacką

dotyczącego przystąpienia
Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej,
Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej
- do Unii Europejskiej
- podpisanego w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 r.

§ 2.
Pytanie w referendum ma następujące brzmienie:

„Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej?”.

§ 3.
Referendum wyznacza się na dzień 8 czerwca 2003 r. i zarządza się przeprowadzenie
głosowania w referendum w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.
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§ 4.
Na karcie do głosowania w referendum zamieszcza się następujące wyjaśnienie dotyczące
przedmiotu referendum:
„Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi
negatywnej „NIE” oznacza brak zgody na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Traktatu

między
Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką,
Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim
Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką
Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej)

a
Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską,
Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską,
Republiką Słowenii, Republiką Słowacką

dotyczącego przystąpienia
Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej,
Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej
do Unii Europejskiej
- podpisanego w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 r.”.

§ 5.
Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi załącznik do
uchwały.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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                                                                                                                       Załącznik do uchwały Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 kwietnia 2003 r.

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu

dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

Data wykonania
czynności

referendalnej
Treść czynności referendalnej

do dnia 29 kwietnia 2003 r. -  dokonanie zmian obwodów głosowania,
-  utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach

pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach
śledczych, a także w oddziałach zewnętrznych tych
zakładów i aresztów oraz w domach studenckich lub w
zespołach domów studenckich,

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

do dnia 4 maja 2003 r. -    podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach
i  granicach obwodów głosowania w gminach i o
siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum;

do dnia 14 maja 2003 r. -  zgłaszanie przez uprawnione podmioty kandydatów do
obwodowych komisji do spraw referendum;

do dnia 18 maja 2003 r. -  podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i
granicach obwodów głosowania za granicą oraz o
siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum;

od dnia 18 maja 2003 r.
do dnia 25 maja 2003 r.

-  składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub
okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w
charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub
odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a
także ratowników odbywających zasadniczą służbę w
obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz
policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy
Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę
w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do
spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w
miejscowości, w której odbywają służbę;

od dnia 18 maja 2003 r.  -  rozpoczęcie rozpowszechniania na własny koszt przez
Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka
Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach
ogólnopolskich i regionalnych audycji referendalnych
przygotowanych przez podmioty uprawnione;

do dnia 23 maja 2003 r. -  powołanie obwodowych komisji do spraw referendum;
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Data wykonania
czynności

referendalnej
Treść czynności referendalnej

do dnia 25 maja 2003 r. -  sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w
referendum;

do dnia 29 maja 2003 r. -   składanie wniosków przez osoby uprawnione do udziału w
referendum przebywające czasowo na obszarze gminy lub
osoby uprawnione do udziału w referendum nigdzie
niezamieszkałe o dopisanie do spisu osób uprawnionych do
udziału w referendum,

-  składanie wniosków przez niepełnosprawne osoby
uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do
spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w
wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania;

do dnia 3 czerwca 2003 r. -  zgłaszanie przez osoby uprawnione do udziału w
referendum przebywające na polskich statkach wniosków o
wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w
referendum w obwodach głosowania utworzonych na tych
statkach,

-  zgłaszanie przez osoby uprawnione do udziału w
referendum przebywające za granicą i posiadające ważne
polskie paszporty wniosków o wpisanie do spisu osób
uprawnionych do udziału w referendum w obwodach
głosowania utworzonych za granicą;

w dniu 5 czerwca 2003 r.
o godz. 24.00

-  zakończenie kampanii referendalnej;

w dniu 7 czerwca 2003 r.
godz. 6.00 - 20.00
               i
8 czerwca 2003 r.
godz. 6.00 - 20.00

-  głosowanie w referendum.


