Pytania do PKW (na żółto) i odpowiedzi z PKW (pod pytaniem) dotyczące sposobu realizacji
określonych punktów wytycznych „Uchwały PKW z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie
wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu
przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych
w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.”

Punkt 13 - Stemplowanie kart do głosowania korespondencyjnego
1) Czy w ramach pracy komisji przy stemplowaniu kart nie byłoby zasadne, aby to komisja
również przygotowywała pakiety referendalne i je wysyłała?

2) Czy pieczęć komisji referendalnej po ostemplowaniu jest oddawana wójtowi czy zostaje
zabezpieczona i przechowywana w miejscu już dostępnym jedynie dla komisji
referendalnej (to jest kilkanaście dni przed głosowaniem)? Wg mnie brakuje tego
uregulowania.

Punkt 15 - Nakładki na spisy osób uprawnionych do udziału w referendum.
3) Czy to oznacza, że przygotowanie nakładek leży w gestii danego urzędu i ten może, ale
nie musi tego zrobić? Czy PKW wystosuje do urzędów jakieś informacje jak powinna
wyglądać taka nakładka i z czego powinna być wykonana?

Punkt 22, ppkt 1 - „Książeczkowy” dowód osobisty.
4) Czy usunięcie / brak zapisu dot. „książeczkowego” dowodu osobistego oznacza
dopuszczenie do jego stosowania czy wynika ono już niejako z „przedawnienia”
możliwości stosowania starego dowodu? On może być nieważny, ale pozwala stwierdzić
tożsamość, co jest wymogiem. Jakie jest stanowisko PKW dotyczące dokumentu
stwierdzającego tożsamość – pod tym linkiem http://prawo.rp.pl/artykul/710356.html
znajduje się częściowe stanowisko PKW w tej sprawie (sprzed 4 lat) – czy nadal jest
aktualne? Osobiście uważam, że w każdym przypadku powinien być ważny dokument
stwierdzający tożsamość.

Punkt 24 – odmowa złożenia podpisu przez głosującego w spisie osób
5) Z jakiego punktu kodeksu wyborczego lub ustawy o referendum wynika zapis:
„W przypadku odmowy złożenia podpisu wydający karty członek komisji w rubryce spisu
„Uwagi” czyni adnotację „odmowa podpisu” i opatruje ją swoją parafą”. Wydaje się, że
w kodeksie jest właśnie obowiązek złożenia podpisu przez wyborcę/głosującego, a nie
ma możliwości odmowy złożenia podpisu.

Punkt 72 – odrębne pakowanie kart z głosami nieważnymi oraz głosami ważnymi
6) W wytycznych jest zapis: „Karty ważne z głosami nieważnymi oraz z głosami ważnymi
należy zapakować w odrębne opieczętowane pakiety, opisać je i odłożyć”. W jaki sposób
to można zrobić i jak powinno być to zrobione, bo w przypadku referendum
(wielozagadnieniowego) nie jest możliwe oddzielenie kart z głosami nieważnymi od kart
z głosami ważnymi? Klasyfikacja głosów dotyczy każdego z pytań oddzielnie, a wszystkie
trzy pytania są napisane na jednej karcie.

UWAGA RKW: Oznacza to, że jeśli na ważnej karcie do głosowania choćby dla jednego
pytania był głos nieważny (np. nie zaznaczony X przy odpowiedzi TAK lub NIE) karta ta
powinna trafić do pakietu „Karty ważne z głosami nieważnymi”. Do pakietu „Karty ważne
z głosami ważnymi” mogą trafić zatem wyłącznie karty do głosowania, na których dla
wszystkich trzech pytań zaznaczone są odpowiedzi TAK lub NIE.

Punkt 81 – kopie protokołów dla mężów zaufania + parafowanie stron protokołu
7) Czy zapis „kopie protokołów dla mężów zaufania uwierzytelnia przewodniczący lub
zastępca” oznacza, że protokół dla męża zaufania nie może być wykonany jako kopia
(xero) protokołu wywieszonego publicznie?

8) Dlaczego zniesiono obowiązek (było: „parafują”) parafowania wszystkich stron
protokołu, a uczyniono z tego jedynie dodatkową możliwość (jest: „dodatkowo” oraz
„mogą parafować”)?

