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Informacja
0 warunkach udziaiu w glosowaniu w obwodach glosowania utworzonych

w kraju, W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarzqdzonych na dzie 10 maja 2015 r.

Pa stwowa Komisja Wyborcza, w zwiqzku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarzqdzonymi na dzie 10 maja 2015 r., przypomina 0 warunkach udzialu
w g1osowaniu w obwodach glosowania utworzonych w kraju.

Warunki te okreélone sq w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112, z poin. zm.).

Prawo udzialu w g1osowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej ma obywatel polski, ktory:

0 najpoiniej w dniu glosowania ko czy 18 lat,

0 nie zosta1pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sa,du,

0 nie zosta1ubezw1asnowolniony prawomocnym orzeczeniem sqdu,

0 nie zostal Rozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunalu Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborcow. Mozna byé wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy wyborcow sporzqdzajq urzc-;dy gmin.

Glosowanie w obwodzie wlaéciwym dla miejsca stalego zamieszkania w Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt staly na obszarze gminy, ktory nie z1oZy1wniosku
o wpisanie do staiego rejestru wyborcow W innym miejscu oraz Wyborca wpisany
do rejestru wyborcéw na wlasny wniosek, zostanie wpisany z urzqdu do spisu
wyborcow sporzqdzanego dla obwodu g1osowania wkaéciwego dla jego miejsca
zamieszkania.
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terminie mogq z1oZyé Wniosek najpoiniej w 2. dniu przed dniem
wyborow, tj. do dnia 8 maja 2015 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborcow na wiasny Wniosek zostanie z urzqdu
skreélony ze spisu W miejscu sta1ego zamieszkania.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborcéw w zwiqzku z glosowaniem w dniu
10 maja br. bqdq ujqte w tym spisie wyborcow réwniei w przypadku
przeprowadzania ponownego glosowania (tzw. II tury wyborow). Wziqcie
udzialu w ponownym glosowaniu w innym obwodzie bqdzie moiliwe
wylqcznie po otrzymaniu z urzqdu gminy, ktory sporzqdzii spis wyborcéw,
zaéwiadczenia 0 prawie do glosowania.

Glosowanie na podstawie zaéwiadczenia o prawie do glosowania

Wyborca, ktory zamierza zmienié miejsce pobytu przed dniem wyborow
moze otrzymaé zaéwiadczenie 0 prawie do glosowania. Z zaéwiadczeniem
takim moina giosowaé w dowolnym obwodzie g1osowania w kraju, za granica,
lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaéwiadczenia o prawie do glosowania sklada siq
w urzodzie gminy, w ktorej wyborca bqdzie ujegty w spisie wyborcow,
najpoiniej w 2. dniu przed dniem wyborow, tj. do dnia 8 maja 2015 r. Moie
on zostaé zloiony pisemnie, telefaksem lub w formic elektronicznej.

Do odbioru zaéwiadczenia wyborca moze upowaznié im1q osobc-;. Wowczas
wyborca sporzqdza Wniosek o wydanie zaéwiadczenia i upowainienie (moze
to byé jeden dokument), w ktorym wskazuje swoje imic; (imiona) i nazwisko
oraz numer PESEL, a takze dane osoby upowaznionej do odebrania
zaéwiadczenia.

Wyborca otrzyma dwa zaéwiadczenia: zaéwiadczenie o prawie do glosowania
w dniu pierwszego g1osowania oraz zaéwiadczenie o prawie do g1osowania
W dniu ponownego g1osowania (tzw. II tury wyborow).

W przypadku przeprowadzania ponownego glosowania wyborca zmieniajqcy
miejsce pobytu po dniu pierwszego g1osowania, a pmed ponowny1n
glosowaniem, moie otrzymaé zaéwiadczenie o prawie do giosowania w dniu
ponownego glosowania. Wniosek o wydanie takiego zaéwiadczenia sk1ada sie;
po dniu pierwszego giosowania w urzegdzie gminy, w ktorej wyborca jest ujqty
w spisie Wyborcow, nie poiniej jednak niz w 2. dniu przed dniem ponownego
glosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r.

Wyborca, ktoremu wydano zaéwiadczenie o prawie do glosowania zostanie
z urzqdu skreélony ze spisu wyborcéw w miej scu staiego zamieszkania.
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giosowania, jesli przediozy obwodowej komisji wyborczej Wainy polski
paszport oraz dokument potwierdzajqcy, Ze stale zamieszkuje za granicaj.
Dokumentem takim moie byé np. karta staiego pobytu, dokument
potwierdzajqcy zatrudnienie za granicq lub dokument potwierdzajqcy
uprawnienie do korzystania ze swiadcze ubezpieczenia spoiecznego
za graniczj. Na tej podstawie obwodowa komisja Wyborcza dopisze take;
osobe do spisu Wyborcow, zaznaczajqc to W paszporcie przez odcisniecie
pieczeci komisji i Wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej
na adnotacje Wizowe.

¢ Wyborca stale zamieszkaly za granicq moie réwniei glosowaé
na podstawie zaéwiadczenia 0 prawie do glosowania Wydanego
przez konsula, 0 ile zosta1 na swoj Wniosek Wpisany do spisu Wyborcow
W obwodzie giosowania utworzonym za granicq.

Glosowanie korespondencyjne.

Wyborca moze glosowaé korespondencyjnie.
Zamiar giosowania korespondencyjnego powinien byé zgioszony przez Wyborce
Wurzedzie gminy , W ktorej Wpisany jest do rejestm Wyborcow, najpoiniej W 13.
dniu przed dniem wyborow, tj. do dnia 27 kwietnia 2015 r. (termin wydhlzony
zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego).
Naleiy mieé na uwadze, ie zgloszenie zamiaru glosowania korespondencyjnego
dotyczy réwniei ewentualnego ponownego glosowania (tzw. II tury wyborow).
Zgloszenie moze byé dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub W formic
elektronicznej. Powinno ono zawieraé nazwisko i imie (imiona), imie ojca, date
urodzenia, nmner ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie Wyboréw, ktorych
dotyczy zgioszenie a takze Wskazanie adresu, na ktory ma byé wysiany pakiet
wyborczy, albo deklaracje osobistego odbioru pakietu Wyborczego W urzedzie gminy
oraz oswiadczenie 0 Wpisaniu wyborcy do rej estru Wyborcow W danej gmi11ie.
W zgioszeniu Wyborca moze zazqdaé przeslania mu Wraz z pakietem Wyborczym
nakiadki na karte do giosowania sporzqdzonej W alfabecie Braille'a.
Wyborca zostanie skreslony ze spisu W obwodzie Wlasciwym dla miejsca stalego
zamieszkania i ujety W spisie Wyborcow W obwodzie g1osoWania Wiasciwym
dla obwodowej komisji wyborczej, Wyznaczonej dla celow giosowania
korespondencyjnego na terenie gminy, W ktorej stale zamieszkuje.
Wyborca, nie péiniej nii 7 dni przed dniem wyborow, otrzyma z urzqdu gminy
pakiet wyborczy, ktory zostanie doreczony wylqcznie do rqk wlasnych wyborcy,
po okazaniu dokumentu potwierdzajqcego tozsamosé i pisemnym pokwitowaniu
odbioru. Jezeli Wyborca We Wniosku zadeklarowai osobisty odbior pakietu
Wyborczego, pakiet ten We Wskazanym terminie bedzie moZliwy do odebrania
W urzedzie gminy (W godzinach pracy urzedu).
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korespondencyjnego W ponownym giosowaniu. Zamiar glosowania
korespondencyjnego powinien byé zgioszony przez Wyborce W urzedzie gminy,
Wktorej Wpisany jest do rejestm Wyborcow, najpéiniej w 10. dniu przed dniem
ponownego glosowania, tj. do dnia 14 maja 2015 r.

Dopisywanie wyborcow do spisow W dniu glosowania

W dniu wyborow obwodowe komisje vvyborcze dopisujq do spisu wyborcow
jedynie tych wyborcéw, ktorzyz

0 przedioiaj zaswiadczenie o prawie do glosowania,

0 zostali pominieci W spisie, jeZeli udokumentujq, Ze stale zamieszkuja, na terenie
danego obwodu giosowania, a urzqd gminy potwierdzi, ie nie otrzyma}
zawiadomienia o utracie przez nich prawa Wybierania lub o Wpisaniu do spisu
Wyborcow W innym obwodzie,

0 sq obywatelami polskimi stale zamieszkuja,cymi za granica,, glosujqcymi W kraju
na podstawie Waznego polskiego paszportu,

0 zostali skresleni ze spisu dla danego obwodu glosowania W zWia,zku Z Wpisaniem
do spisu Wyborcow W szpitalu, domu pomocy spoiecznej, zaldadzie karnym
lub areszcie sledczym, jezeli udokumentujq, Ze opuscili te palcowke przed dniem
Wyborow;

0 chca, giosowaé W obwodzie utworzonym W zakladzie opieki zdrowotnej, domu
pomocy spoiecznej, zakiadzie kamym lub areszcie sledczym, a przybyli do tej
jednostki przed dniem Wyboréw.

Przewodniczqcy
Pa stwowej Komisji Wyborczej

(-)Wojciech Hermeli ski



Wyjaénienia Pa stwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczqce udziaiu w
pracach obwodowych komisji wyborczych

Warszawa, dnia 30 stycznia 2015 r.

PANSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-603-18/15

WYJASNIENIA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
norvcz/ice UDZIALU w PRACACH

oawooowvcn KOMISJI WYBORCZYCH
Pa stwowa Komisja Wyborcza, w zwiqzku z licznymi pytaniami dotyczqcymi udziaiu w pracach obwodowych komisji
wyborczych, wyjaénia, co nastepuje.

Pa stwowa Komisja Wyborcza nie prowadzi rekrutacji kandydatéw na czlonkéw obwodowych komisji
wyborczych.

Obwodowq komisje wyborczq w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powoluje spoéréd wyborcéw
wéjt (burmistrz, prezydent miasta).

W sktad obwodowej komisji wyborczej powoluje sie od 6 do 8 osob spoérod kandydatow zgloszonych przez
peinomocnikéw wyborczych (lub upowainione przez nich osoby) komitetow wyborczych majqcych zarejestrowanego
kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednq osobe wskazanq przez wojta (burmistrza, prezydenta
miasta) spoérod pracownikow samorzqdowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W skiad obwodowych
komisji wyborczych w obwodach giosowania utworzonych w zakiadach opieki zdrowotnej, domach pomocy spoiecznej,
zakladach karnych, aresztach sledczych oraz oddziaiach zewnetrznych takich zakiadow i aresztéw powotuje sie od 4 do
6 oséb spoérod kandydatow zgioszonych przez pemomocnikéw wyborczych (lub upowainione przez nich osoby) oraz
jednq osobe wskazanq przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta) spoéréd pracownikow jednostki, w ktorej utworzony
jest obwod.

Kandydatami na czlonkow obwodowych komisji wyborczych zglaszanymi przez pelnomocnikéw wyborczych
(lub upowainione przez nich osoby) mogq byé tylko osoby ujete w staiym rejestme wyborcéw danej gminy (w
przypadku m. st. Warszawy osoby ujete w staiym rejestrze wyborcéw ktérejkolwiek z dzielnic).

Pelnomocnik wyborczy (lub upowainiona przez niego osoba) uprawnionego komitetu wyborczego moie zglosié
tylko po jednym kandydacie do kaidej obwodowej komisji wyborczej.

Zgioszenie kandydatow do skiadu obwodowej komisji wyborczej nastepuje po uzyskaniu zgody osoby, ktorej ma
dotyczyé.

W przypadku zgloszenia do skladu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatéw przekraczajqcej
dopuszczalny sklad komisji, skiad komisji ustala sie w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez
wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Jeieli natomiast liczba zgtoszonych kandydatéw jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego skiadu liczbowego
komisji, uzupeinienia jej skladu dokonuje wojt (burmistrz, prezydent miasta) spoérod osob ujetych w stalym rejestrze
wyborcow tej gminy.
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