
Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r.

PA STWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-503-47/15

Informacja
o warunkach udzia u w g osowaniu w obwodach g osowania utworzonych w kraju,

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarz dzonych na dzie  25 pa dziernika 2015 r.

Pa stwowa Komisja Wyborcza, w zwi zku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz dzonymi na dzie  25 pa dziernika 2015 r.,
przypomina o warunkach udzia u w g osowaniu w obwodach g osowania utworzonych
w kraju.

Warunki  te  okre lone  s  w  ustawie  z  dnia  5  stycznia  2011  r.  —  Kodeks  wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pó n. zm.).

Prawo udzia u w g osowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ma obywatel polski, który:

najpó niej w dniu g osowania ko czy 18 lat,
nie zosta  pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s du,
nie zosta  ubezw asnowolniony prawomocnym orzeczeniem s du,
nie zosta  pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybuna u
Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Mo na by  wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy wyborców sporz dzaj  urz dy gmin.

1. I. G osowanie w obwodzie w ciwym dla miejsca sta ego zamieszkania w Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt sta y na obszarze gminy, który nie z  wniosku
o wpisanie do sta ego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany
do rejestru wyborców na w asny wniosek,  zostanie  wpisany  z  urz du  do  spisu  wyborców
sporz dzanego dla obwodu g osowania w ciwego dla jego miejsca zamieszkania.

1. II. G osowanie w innym obwodzie ni  w ciwy dla miejsca sta ego zamieszkania.

osowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu wyborczym), w tym w
lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepe nosprawnych

o Wyborca mo e g osowa  w wybranym przez siebie lokalu wyborczym
na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym ni  w ciwy dla jego
sta ego miejsca zamieszkania) lub w której b dzie przebywa  w dniu
wyborów, je eli z y pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.



Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie g osowania na obszarze
gminy w ciwej ze wzgl du na miejsce sta ego zamieszkania albo, w której wyborca
czasowo przebywa musi zosta  sporz dzony na pi mie oraz podpisany przez wyborc
i osobi cie przekazany w oryginale lub w inny sposób dor czony do urz du
(np. za po rednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub z ony w biurze podawczym urz du).
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców mo e zosta  równie  przes any w formie
elektronicznej – o ile podpisany jest podpisem u ytkownika posiadaj cego profil zaufany
platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest
natomiast dor czenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za po rednictwem
odpowiednio lub faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej we wskazany wy ej sposób.

Wniosek sk ada si  w urz dzie gminy, w której znajduje si  wybrany lokal wyborczy,
najpó niej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 pa dziernika 2015 r.

We wniosku nale y poda :

-  nazwisko,

-  imi  (imiona),

-  imi  ojca,

-  dat  urodzenia,

-  numer ewidencyjny PESEL,

-  adres zamieszkania.

Wniosek mo e dotyczy  ka dego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do
potrzeb osób niepe nosprawnych. Informacja o siedzibach obwodowych komisji
wyborczych (lokalach wyborczych), w tym o lokalach wyborczych dostosowanych
do potrzeb osób niepe nosprawnych, podawana jest do wiadomo ci publicznej przez
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w obwieszczeniu o numerach i granicach
obwodów g osowania, zamieszczanym, najpó niej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. do
dnia 25 wrze nia 2015 r.

nierze pe ni cy zasadnicz  lub okresow  s  wojskow  oraz pe ni cy s
w charakterze kandydatów na nierzy zawodowych lub odbywaj cy wiczenia i
przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywaj cy zasadnicz  s  w obronie cywilnej
poza miejscem sta ego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych,
funkcjonariusze Biura Ochrony Rz du, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y
Po arnej oraz S by Wi ziennej pe ni cy s  w systemie skoszarowanym, którzy
chc  wzi  udzia  w g osowaniu w miejscu odbywania s by, powinni z
wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej
miejscowo ci.

Wniosek sk ada si  w  urz dzie  gminy od dnia 4 pa dziernika 2015 r. do dnia
12 pa dziernika 2015 r. (termin wyd ony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
Osoby, które przyby y do miejsca zakwaterowania po tym terminie mog  z  wniosek
najpó niej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 pa dziernika 2015 r.



Wyborca dopisany do spisu wyborców na w asny wniosek zostanie z urz du skre lony
ze spisu w miejscu sta ego zamieszkania.

osowanie na podstawie za wiadczenia o prawie do g osowania

Wyborca, który zamierza zmieni  miejsce pobytu przed dniem wyborów mo e otrzyma
za wiadczenie o prawie do g osowania. Z za wiadczeniem takim mo na g osowa  w
dowolnym obwodzie g osowania w kraju, za granic  lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie za wiadczenia o prawie do g osowania sk ada si w urz dzie gminy,
w której wyborca b dzie uj ty w spisie wyborców, najpó niej w 2. dniu przed dniem
wyborów, tj. do dnia 23 pa dziernika 2015 r.

Wniosek o wydanie za wiadczenia o prawie do g osowania mo e zosta  z ony pisemnie,
telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub
kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Wniosek mo e by  zatem z ony
za po rednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Do odbioru za wiadczenia wyborca mo e
upowa ni  inn  osob . Wówczas wyborca sporz dza wniosek o wydanie za wiadczenia
i upowa nienie (mo e to by  jeden dokument), w którym wskazuje swoje imi  (imiona)
i nazwisko oraz numer PESEL, a tak e dane osoby upowa nionej do odebrania
za wiadczenia. Wniosek i upowa nienie do odbioru za wiadczenia mo e zosta  przekazane
na pi mie (np. za po rednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub z one w biurze
podawczym urz du), telefaksem lub w formie skanu przekazanego za po rednictwem poczty
elektronicznej (e-mail), albo jego wydruku; nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego
lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wyborca, któremu wydano za wiadczenie o prawie do g osowania zostanie z urz du
skre lony ze spisu wyborców w miejscu sta ego zamieszkania.

Nale y zwróci  szczególn  uwag , aby nie utraci  za wiadczenia o prawie do g osowania.
W przypadku jego utraty, niezale nie od przyczyny, nie b dzie mo liwe otrzymanie
kolejnego za wiadczenia, ani wzi cie udzia u w g osowaniu w obwodzie w ciwym dla
w miejsca sta ego zamieszkania.

osowanie w szpitalach, domach pomocy spo ecznej, zak adach karnych
i aresztach ledczych oraz w domach studenckich

Wyborcy, którzy b  przebywa  w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy
spo ecznej, zak adach karnych i aresztach ledczych zostan  wpisani do spisów wyborców
sporz dzonych dla obwodów g osowania utworzonych w tych jednostkach i b  mogli

osowa  w tych obwodach. Kierownik jednostki powiadomi osoby przebywaj ce
w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Na takich samych zasadach b  mogli g osowa  wyborcy przebywaj cy w domach
studenckich lub zespo ach domów studenckich, w których utworzono obwody g osowania.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wy ej wymienionych jednostkach zostan  z urz du
skre leni ze spisu w miejscu sta ego zamieszkania.



Osoby, które przyb  do wy ej wymienionych jednostek w dniu g osowania, b  mog y
osowa  w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie za wiadcze

o prawie do g osowania.

osowanie w kraju wyborców stale zamieszka ych za granic

Wyborca stale zamieszka y za granic , który b dzie przebywa  w Polsce w dniu
osowania, mo e wzi  udzia  w g osowaniu w dowolnym obwodzie g osowania, je li

przed y obwodowej komisji wyborczej wa ny polski paszport oraz dokument
potwierdzaj cy, e stale zamieszkuje za granic . Dokumentem takim mo e by  np. karta
sta ego pobytu, dokument potwierdzaj cy zatrudnienie za granic  lub dokument
potwierdzaj cy uprawnienie do korzystania ze wiadcze  ubezpieczenia spo ecznego
za granic . Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze tak  osob  do spisu
wyborców, zaznaczaj c to w paszporcie przez odci ni cie piecz ci komisji i wpisanie
daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

Wyborca stale zamieszka y za granic  mo e równie  g osowa  na podstawie
za wiadczenia o prawie do g osowania wydanego przez konsula, o ile zosta  na swój
wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie g osowania utworzonym za granic .

1. III.  G osowanie korespondencyjne.

Wyborca mo e g osowa  korespondencyjnie.

Zamiar g osowania korespondencyjnego powinien by  zg oszony przez wyborc  w urz dzie
gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpó niej w 13. dniu przed dniem
wyborów, tj. do dnia 12 pa dziernika 2015 r. (termin wyd ony zgodnie z art. 9 § 2
Kodeksu wyborczego).

Zg oszenie mo e by  dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej
(nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu
elektronicznego). Zg oszenie mo e by  zatem dokonane równie  za po rednictwem poczty
elektronicznej (e-mail). Powinno ono zawiera  nazwisko i imi  (imiona), imi  ojca, dat
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy
zg oszenie, a tak e wskazanie adresu, na który ma by  wys any pakiet wyborczy, albo
deklaracj  osobistego odbioru pakietu wyborczego w urz dzie gminy oraz o wiadczenie
o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

W zg oszeniu wyborca mo e za da  przes ania mu wraz z pakietem wyborczym nak adki
na kart  (lub karty) do g osowania sporz dzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca zostanie skre lony ze spisu w obwodzie w ciwym dla miejsca sta ego
zamieszkania i uj ty w spisie wyborców w obwodzie g osowania w ciwym dla obwodowej
komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów g osowania korespondencyjnego na terenie gminy,
w której stale zamieszkuje.

Wyborca, nie pó niej ni  7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urz du gminy pakiet
wyborczy, który zostanie dor czony wy cznie do r k w asnych wyborcy, po okazaniu
dokumentu potwierdzaj cego to samo  i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Je eli wyborca



we wniosku zadeklarowa  osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym
terminie b dzie mo liwy do odebrania w urz dzie gminy (w godzinach pracy urz du).

Je eli wyborca nie mo e potwierdzi  odbioru, dor czaj cy sam stwierdzi dat  dor czenia
oraz wska e odbieraj cego i przyczyn  braku jego podpisu.

W przypadku nieobecno ci wyborcy pod wskazanym adresem dor czaj cy umie ci
zawiadomienie o terminie powtórnego dor czenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest
to mo liwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego dor czenia nie mo e by  d szy
ni  3 dni od dnia pierwszego dor czenia.

W sk ad pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodz : koperta zwrotna, karty do
osowania, koperta na karty do g osowania, o wiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu
osów na kartach do g osowania, instrukcja g osowania korespondencyjnego i ewentualnie

nak adka (lub nak adki) na karty do g osowania sporz dzona w alfabecie Braille'a — je eli
wyborca za da  ich przes ania.

Na kartach do g osowania wyborca oddaje g os, w sposób okre lony w informacji znajduj cej
si  w dolnej cz ci ka dej z kart do g osowania. Nale y pami ta , e znakiem „x” s  dwie
linie przecinaj ce si  w obr bie kratki przeznaczonej na oddanie g osu.

Po oddaniu g osu nale y karty do g osowania umie ci  w kopercie oznaczonej „Koperta na
kart  do g osowania” i kopert  t  zaklei . Niezaklejenie koperty na karty do g osowania
spowoduje, e karty do g osowania nie b  uwzgl dniane przy ustalaniu wyników

osowania.

Zaklejon  kopert  na karty do g osowania nale y w  do koperty zwrotnej zaadresowanej
na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej nale y tak e w  o wiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g osu.
Przed w eniem o wiadczenia do koperty zwrotnej nale y wpisa  na nim miejscowo
i dat  jego sporz dzenia oraz w asnor cznie je podpisa . Niew enie o wiadczenia
do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, e karty do g osowania nie b
uwzgl dnione przy ustalaniu wyników g osowania.

Kopert  zwrotn  nale y zaklei  i osobi cie, okazuj c dokument to samo ci, nada
w placówce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji wyborczej najpó niej:

1)  w przedostatnim dniu roboczym poprzedzaj cym dzie  wyborów, tj. dnia 22 pa dziernika
2015 r. – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca
uj ty jest w rejestrze wyborców;

2)  w trzecim dniu roboczym poprzedzaj cym dzie  wyborów, tj. dnia 21 pa dziernika 2015 r.

– w dowolnej placówce pocztowej Poczty Polskiej.

W przypadku gdy wyborca niepe nosprawny, w momencie dor czenia albo odbierania pakietu
wyborczego, zg osi  potrzeb  odbioru od niego koperty zwrotnej, pracownik Poczty Polskiej
odbiera t  kopert  najpó niej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzaj cym dzie
wyborów, tj. dnia 22 pa dziernika 2015 r.



Wyborca mo e przed dniem g osowania osobi cie, okazuj c dokument to samo ci,
dostarczy  kopert  zwrotn  do urz du gminy, do którego zg osi  zamiar g osowania
korespondencyjnego, w godzinach jego urz dowania. Wyborca mo e tak e w dniu

osowania, do czasu jego zako czenia, osobi cie, okazuj c dokument to samo ci, dostarczy
kopert  zwrotn  do obwodowej komisji wyborczej wskazanej na kopercie zwrotnej.

osowa  korespondencyjne nie mog  wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w:
obwodach g osowania utworzonych w zak adach opieki zdrowotnej, domach pomocy
spo ecznej, zak adach karnych i aresztach ledczych oraz domach studenckich lub zespo ach
domów studenckich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pe nomocnictwa do g osowania.
W przypadku gdy wyborca zg osi  zamiar g osowania korespondencyjnego, wyborcy temu
za wiadczenia o prawie do g osowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje si
po wys aniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba e zwróci  on pakiet wyborczy w stanie
nienaruszonym.

1. IV.  Dopisywanie wyborców do spisów w dniu g osowania

W dniu g osowania obwodowe komisje wyborcze dopisuj  do spisu wyborców jedynie
tych wyborców, którzy:

przed  za wiadczenie o prawie do g osowania,
zostali pomini ci w spisie, je eli udokumentuj , e stale zamieszkuj  na terenie
danego obwodu g osowania, a urz d gminy potwierdzi, e nie otrzyma
zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu
wyborców w innym obwodzie,

 obywatelami polskimi stale zamieszkuj cymi za granic , g osuj cymi w kraju
na podstawie wa nego polskiego paszportu,
zostali skre leni ze spisu dla danego obwodu g osowania w zwi zku z wpisaniem
do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy spo ecznej, zak adzie karnym
lub areszcie ledczym, je eli udokumentuj , e opu cili t  palcówk  przed dniem
wyborów;
chc  g osowa  w obwodzie utworzonym w zak adzie opieki zdrowotnej, domu
pomocy spo ecznej, zak adzie karnym lub areszcie ledczym, a przybyli do tej
jednostki przed dniem wyborów.

Przewodnicz cy Pa stwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeli ski



….………….., dnia ………….…….. 
 (miejscowość) (data) 

ZGŁOSZENIE 

ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO 

NAZWISKO  

IMIĘ (IMIONA)  

IMIĘ OJCA  

DATA URODZENIA  

NR PESEL  

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA, 
NA KTÓRY BĘDZIE WYSŁANY 

PAKIET WYBORCZY 
 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż jestem wpisany do rejestru wyborców w gminie/mieście/dzielnicy: 

…………………………………….……. 

(nazwa gminy/miasta/dzielnicy m. st. Warszawy) 

……………………………………………. 
(podpis wyborcy) 

Zgłoszenie dotyczy wyborów (odpowiednie zaznaczyć): 

□ Sejm RP i Senat RP □ Prezydent RP □ Parlament Europejski

    □ Samorząd terytorialny 

□  Proszę o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki na kartę(y) do głosowania 

sporządzoną w alfabecie Braille’a 

□ Deklaruję osobisty odbiór pakietu referendalnego w urzędzie gminy (miasta, 

dzielnicy). 

…………………………………………. 
(podpis wyborcy) 


