
Informacja 

o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowa nia utworzonych w kraju, w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  

zarządzonych na dzie ń 10 maja 2015 r.  

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na 

dzień 10 maja 2015 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w 

kraju. 

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. 

zm.). 

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel 

polski, który: 

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,  

- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 

- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,  

- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. 

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. 

Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin. 

I. Głosowanie w obwodzie wła ściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Polsce.  

 

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gmin y, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego 

rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wnio sek , 

zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego 

miejsca zamieszkania. 

      

II. Głosowanie w innym obwodzie ni ż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania.  

 

Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu  wyborczym), w tym w lokalu dostosowanym do 

potrzeb osób niepełnosprawnych  



- Wyborca mo że głosowa ć w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszar ze gminy, w której stale 

zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której b ędzie przebywa ć w dniu 

wyborów , jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 

Wniosek składa si ę w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy, najpó źniej w 5. dniu przed 

dniem wyborów, tj. do dnia 5 maja 2015 r.  

 

Wniosek mo że dotyczy ć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowaneg o do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Informacja o siedzibach obwodowy ch komisji wyborczych (lokalach wyborczych), 

w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrze b osób niepełnosprawnych,  podana jest do 

wiadomości publicznej przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w obwieszczeniu o numerach i granicach 

obwodów głosowania, zamieszczanym, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 kwie tnia 

2015 r. 

 

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył do dnia 5 maja 2015 r. wniosku 

o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania może po dniu pierwszego głosowania, a przed 

ponownym głosowaniem, złożyć taki wniosek. Wniosek taki składa si ę w urzędzie gminy, w której znajduje 

wybrany lokal wyborczy, najpó źniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj . do dnia 19 maja 2015 

r. 

 

- Żołnierze  pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów 

na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą 

służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, 

funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej 

pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, 

powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej 

miejscowości. 

 

Wniosek składa si ę w urzędzie gminy od dnia 19 kwietnia 2015 r. do dnia 27 kwietnia 201 5 r. (termin 

wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym 

terminie mogą złożyć wnioseknajpó źniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 m aja 2015 r.  

 

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego 

zamieszkania. 

 

UWAGA!!! 

Osoby wpisane do spisu wyborców w zwi ązku z głosowaniem w dniu 10 maja br. b ędą ujęte w tym spisie 

wyborców równie ż w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania ( tzw. II tury wyborów). Wzi ęcie 



udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie b ędzie mo żliwe wył ącznie po otrzymaniu z urz ędu 

gminy, który sporz ądził spis wyborców, za świadczenia o prawie do głosowania.  

 

Głosowanie na podstawie za świadczenia o prawie do głosowania  

 

Wyborca, który zamierza zmieni ć miejsce pobytu przed dniem wyborów  może otrzymać zaświadczenie o 

prawie do głosowania . Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za 

granicą lub na polskim statku morskim. 

 

Wniosek o wydanie za świadczenia o prawie do głosowania składa si ę w urzędzie gminy, w której wyborca 

będzie ujęty w spisie wyborców, najpó źniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 m aja 2015 r. Mo że 

on zosta ć złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektroniczne j. 

 

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o 

wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i 

nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. 

 

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania 

oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). 

 

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego 

głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu 

ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w 

urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem 

ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r. 

 

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu 

wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 

 

Należy zwróci ć szczególn ą uwag ę, aby nie utraci ć zaświadczenia o prawie do głosowania.  W przypadku 

jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie 

udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania. 


