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DCI- 9112-.Ą'/14 	 dnia •.2n.1L·.UL:..ll••4..•.. 
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podpis.~~.... .. 

Panie i Panowie 

Wójtowi, Burmistrzowie 

Prezydent Miasta Ciechanów 

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które mają być zarządzone na 

dzień 25 maja 2014 roku przekazuję w załączeniu; 

• 	 Informację Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców 

niepełnosprawnych, 

• 	 Informację o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców 

niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 

• 	 Informację Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, 

z uprzejmą prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 



Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. 

PAŃSTWOWA 
KOMISJA WYBORCZA 

ZPOW-432-2/14 

Informacja 
o uprawnieniach wyborców niepelnosprawnych 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełn.osprawnych, 

przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 20 11 r. _ . Kodeks wyborczy (Dz. U. 

Nr 21, poz. 112, z późno zm.). 

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach 

Wyborca niepełl10sprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo 


do uzyskiwania informacji o: 


l) terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 


2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 


3) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób 


niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy 

niepełnosprawnego; 

4) 	 warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie 

głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej 

przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawllych; 

5) 	 komitetach \\ryborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych 

kandydatach i listach kandydatów; 

6) 'warunkach oraz formach głosowania. 

InfOlIDacje te są przekazywane wyborcy niepehlosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach 

informacyjnych, w tym w fonnieelektronicznej. We wniosku, o któlym mowa, wyborca 

podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. 

Infomlacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Infonuacji Publicznej 

gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

gminie. 



-2

n. Prawo do glosowania korespondencyjnego 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacmym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2011 f. Nr 127, poz. 721, z późno zm.), w tym także wyborcy posiadający 

orzeczenie organu rentowego o: 

l) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art 12 ust. 2, i niezdolności 

do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. U. z 2013 poz. 1440, z późno zm.); 

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy 

wymienionej w pkt l; 

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy 

wymienionej w pkt l; 

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby ostałej albo długotrwalej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 

którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

ZamiaT głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszonYPl'zez wyborcę 

niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w 20. dniu przed dniem wyborów (termin 

wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 

Zgłoszenie moze być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 

Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer 

ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców 

w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie 

adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. 

Do zgłoszenia naleźy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu 

orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, 

wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy. 

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki 

na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. 

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego 

zamieszkania i ujęty w spisie wy~rców w obwodzie głosowania właściwym 

dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego 

na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania. 
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Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy 

pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, 

po okazaniu dokmnentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. 

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia 

oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. 

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym. adresem doręczający umieści 

zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest 

to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powt.órnego doręczenia nie może być dłuższy 

niż 3 dni od dnia pielWszego doręczenia. 

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta 

do głosoWania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie 

nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a - jeżeli wyborca 

zażądał jej przesłania. 

Na karcie do głosowaruawyborca oddaje głos, w sposób określony w infonnacji znajdującej 

się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem "x" są dwie linie 

przecinąjące się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. 

Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej ,,Koperta 

na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. Niezakłejenie koperty na kartę 

do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona 

przy ustalaniu wyników glosowania. 

Zaklejoną kopeltę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej 

zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. 

Do koperty Z\~'rotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym. oddaniu 

głosu. Przedwlożeniem oświadczenia do k()perty należy wpisać na nim miejscowość 

l datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia 

do koperty zwrotnej lub niepodpisanie g() spow()duje, że karta d() glos()wania 

nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników glosowania. 

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie 

polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicIelowi Poczty Polskiej, w miejscu 

zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej 

wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później 

niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów. Tennin nadania koperty zwrotnej 

wyborca może ustalić w trakcie doręczania mu pakietu wyborczego. 

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną 

do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. 
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Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umie,szczeni w spisach 

wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach 

pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, 

a także w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili 

pełnomocnictwa do głosowania. 

W obwodach głosowania utworzonych za granicą głosować korespondencyjnie mogą 

wszyscy wyborcy wyrażający chęć głosowania w tej formie, o czym jest mowa w odrębnej 

informacji Państwowej Komisji Wyborczej. 

nI. Pnwo do glosowania przez pełnomocnika 

Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części II informacji dotyczącej głosowania 

korespondenc)jnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, 

mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika 

można tylko w kraju. 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, 

co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie 

do głosowania. 

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej 

dla obwodu głosowania osoby udzieląjącej pełnomocnictwa do głosowania, a także 

mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach. 

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli 

co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, 

córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika 

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (butn1istrzem, prezydentem mi.asta) lub przed 

innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. 

W celu sporzą.dzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. 

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów. 'Vzór wniosku 

ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest doOIczony 

do informacji. 

Do wniosku należy dołączyć: 

D 	 pisemną zgodę osoby mającej być pehlomocnikiem na przyjęcie pełnomocnicmra 

wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spmw 

\Vewnętrznych i Administracji i jest dOlJlbZOny do informacji; 
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[1 kopię aktualnego orzeczema właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 

niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dnm głosowania 

nie będzie miał ukończonych 75 lat; 

O kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być 

peroomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej 

gminie co udzielający pełnomocnictwa (nie dotyczy wyborów samorządowych). 

Ak-t pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, 


że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze 


gmmy. 


"Tyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofuięcie pełnomocnictwa 


. następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 


oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentom miasta) gminy, w której sporządzono 


akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 


wyborczej w dniu głosowania. 


Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może glosować osobiście w lokalu 


wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddal głosu pełnomocnik. Głosowanie Ilsobiste przez 


wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. 


Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania 


utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach 


karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich. 


IV. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Wyborca niepelnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie 

głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym 

przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepeh1.osprawnych. W tym 

celu powinien on złożyć ",niosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym 

dla tego lokalu wyborczego. 

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 13. dniu przed dllłem wyborów 

(termin wydłużony zgodnie z art, 9 § 2 Kodeksu wyborczego), 

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego 

zamieszkania. 

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Infonnacji Publicznej gminy oraz 

w ob,vieszczeniu wójta (bunnistrza, prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodów 

głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów. 
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v. 	 Glosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania 

sporządzonej 'w alfabecie Brallle'a 

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę 


do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. Zamial' 


głosowania przy użyciu nakładki powinien być zgłoszony wójtowi (burmistrzowi, 


prezydentowi miasta) nąjpóŹlliej w 13. dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony 


zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 


Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 


W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania 


wyborcy. 


W dniu v..,yborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy 


niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca 


obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę. 


VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym 

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu 

wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny 

charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania 

lub na głosowaniu w zastępstwie tego -wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie 

wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzieląjąca 

pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania. 

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania 

ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych 

biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów. 

Załącznikiem do niniejszej informacji jest infOlmacja Państwowej Komisji Wyborczej 

o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych. 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

(-) StefanJ. Jaworski 



Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 L 

PAŃSTWOlVA 
KOMISJA WYBORCZA 

ZPOW-903-10/14 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców 


niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 


które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 


1. 	 Tennin zgłoszenia zamianI głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 5 maja 

2014 r. 

2. 	 Tenl1in złożenia wniosku o sporządzenia ak~ pehlomocnictwa upływa w dniu 15 maja 

2014 r. 

3. 	 Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pehlomocnictwa upływa w dniu 

23 maja 2014 r. Po upływie tego tenl1inu oświadczenie takie można złożyć obwodowej 

komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 25 maja 2014 r. pod wanmkiem, 

że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. 

4. 	 Termin złożenia wniosh.ru o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania 

właściwym dla lokalu przystosovvanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa 

w dniu 12 maja 20141". 

5. 	 Tenl1in zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie 

Braille'a upływa w dniu12 maja 20141". 

Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

(-) Stefan J. Jaworski 

http:wniosh.ru


Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 L 

PAŃSTWOWA 
KOMISJA \VYBORCZA 

ZPOW~903-17/14 

Informacja 


Państwowej Komisji Wyborczej 


o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami . 


polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej mogą głosować 

i kandydować obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy są wpisani 

do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę (art. 10 § 1 pkt 2 i lUt. 11 § l pkt 4 

Kodeksu wyborczego). 

I. '''pis do rejestru wyborców 

1. 	 Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 

następuje na jego wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce 

stałego zamieszkania. 

We wniosku podaje się: 

nazwisko i imiona, 

nmę OJCa, 

datę urodzenia, 


numer paszportu lub nazwę i numer innego do1.'Umentu stwierdzaj ącego tożsamość, 


adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na poby1 


stały w Polsce. 


Do wniosku dołącza się: 

kserokopię ważnego dOh:umentu srnrierclzającego tożsamość wnioskodawcy, 

pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje: 

o 	 swoje obywatelstwo, 

o 	 adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to również innych dokumentów 

składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

2. 	 Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o v~'Pisanie do rejestru 

wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy 

mieć na uwadze, że wójt (bwmistrz. prezydent miasta) ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku. 

3. 	 Obywatel Unii Emopejskiej niebędący obywatelem polskim wpisany w Polsce do rejestru 

wyborców nie ma prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

przeprowadzanego na podstawie przepisów innego państ:vva Unii Europejskiej, w tym w kraju 

swojego pochodzenia. 

4. 	 Wzory wnios1..'1l o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej 

do wniosku są dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji 

'Wyborczej W\vw.pkw.gov.pl. 

n. 	 Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) i bierne prawo wyborcze 

(prawo wybieralności) 

1. 	 Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu (prawo 'vybierania) w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego ma stale zamieszkujący w Polsce i wpisany do rejesllu 

wyborców obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który: 

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, 


nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 


nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 2 i § 2 


Kodeksu wyborczego). 


Vlyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być 'wpisanym tylko do jednego spisu. 

2. 	 Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) ma osoba mająca prawo wybierania 

w wyborach, do Parlamentu Europejskiego, która: 

najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat, 

od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytoriUlll 

innego państwa członkowskiego Unii Emop~iskiej. 

Prawa wybieralności nie ma osoba: 

skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo Ulllyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub Ulllyślne przestępstwo skarbowe; 

pozbawiona prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Emopejskiej, którego 

jest obywatelem (art 11 § l pkt 4, § 2 pkt l i § 4 Kodeksu wyborczego). 
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m. Warunki udziału w glosowaniu 

l. 	 Głosowanie w Polsce w miejscu stałego zamieszkania 

Wyborca wpisany do rejestru wyborców, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców 

w gminie, W której ujęty jest w rejestrze wyborców, sporządzanym dla obwodu głosowania 

właściwego dlajego miejsca zamieszkania. 

2. 	 Głosowanie w Polsce poza miejscem stałego zamieszkania 

~ Glosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy 

Wyborca wpisany do rejestru wyb()rców - przebywający czasowo poza miejscem 

wpisania do rejestru, może· wziąć udział w glosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli 


złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 


V\7niosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, 


najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 maja 2014 r. 


Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny 'vn1osek zostanie z urzędu skreślony 


ze spisu w miej scu stałego zamieszkania. 


)- Głosowanie na podstawie zaświadczenia o pra",ie do głosowania 

Wyborca wpisany do rejestru wyborców, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed 

dniem wyborów moze otrzymać zaświadczenie o prawie do glosowania. 

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie glosowania w Polsce, 

za granicą lub na polskim statku morskim. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, 

w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem 

wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem 

lub w formie elek'ironicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera 

za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisenmie osobę. 

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza 

wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym 

wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu albo nazwę i numer innego 

dokumentu tożsamości, a takze dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. 

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

skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 
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Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadcz(\nia o prawie 

do glosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe 

otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie 

właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. 

~ 	 Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych 

i aresztach śledczych oraz w domach studenckich 

Wyborcy wpisani do rejestru wyborców, którzy będą przebywać w dniu wyborów 

w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych 

zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwod6w głosowania 

utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tycll obwodach. Dyrektor 

jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie 

wyborców. 

Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy wpisani do njestru 

wyborców przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, 

w których ut\vorzono obwody głosowania. 

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych j edn()stkach zostaną 

z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. 

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły 

głosować w obwodach utv,lOrzonych w tych jednostkach tylko na podstawie 

zaświadczeń o prawie do głosowania. 

3. Głosowanie za granicą 

~ 	 Głosowanie w obwodzie glosowania na podstawie zgłoszenia w sprawie wpisania 

do spisu wyborców 

\Vyborca stale zamieszkały w Polsce i wpisany do rejestru wyborców, 


a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien 


zgłosić właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania 


utworzonym za granicą. 


Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem 


lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się: 


- nazwisko i imiona, 


- limę OJCa, 
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- datę urodzenia, 


- numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce 


i datę jego wydania. 

- adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, 

- adres zamieszkania wyborcy w Polsce, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców. 

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 

22 maja 2014 r. 

Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze 

rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich polskich 

placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz delegaturach Krajowego Biura 

Wyborczego i na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej w\\w.pkw.gov.pl. 

» Głosowanie korespondencyjne 

Wyborca stale zamieszkały w Polsce i wpisany do rejestru wyborców, 


a przebywający czasowo za granicą może glosować korespondencyjnie. W tym celu 


powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru glosowania 


korespondencyjnego. 


Zgłoszenia dokonuje się ustnie, plsemme, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem 


lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się: 


- nazwisko i imiona, 


- 1llllę Ojca, 


- datę urodzenia, 


- numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce 


i datę jego wydania, 

- adres zanlieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, 

- adres zamieszkania wyborcy w Polsce, tj. miejsce ujęcia w rejestrze 'vyborców, 

- adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający kartę 

do głosowania. 

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 15. dniu przed dniem wyborów. Zgodnie 

z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego tenniu ten ulega przedłużeniu do 13 dnia przed dniem 

'vyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r. 
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-,.. 	 Glosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. 

Wyborca stale zamieszkały w Polsce i wpisany do rejestru wyborców zamierzający 

głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania} o czym 

mowa w części dotyczącej głosowania w Polsce poza miejscem stałego zamieszkania. 

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, również może 

otrzymać zaś\viadczenie oprawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można 

głosować w dowolnym obwodzie głosowania w Polsce, za granicą lub na polskim statku 

morskim. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, 

który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć 

najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r. 

Analogicznie jak w przypadku zaświadczeń wydawanych w Polsce zaświadczenie 

o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez 


upoważnioną pisemnie osobę. 


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


skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula. 


4. 	 Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich 

\"\Tyborca stale zamieszkały w Polsce i wpisany do rejestru wyborców, a przebywający 

w dniu wyborów na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu 

powinien złoZyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie 

utworzonym na statku, chyba, że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania. 

We wniosk"U podaje się: 

nazwisko i imiona, 


mnę OJCa, 


datę urodzenia, 


numer paszportu lub innego dokumentu st\vierdzającego tożsamość, a także miejsce 


i datę jego wydania, 


adres stałego zamieszkania wyborcy w Polsce. 


Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na polskim statku 

morskim składa się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 22 maja 

2014 r. 

Obwody głosowania na polskich statkach morskich tworzy Minister Infrastru1.'tu:ry i Rozwoju 

w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich delegaturach 
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Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej 

V\'WW.pkW.20V.pl. 

Do głosowania na polskich statkach morskich na podstawie zaświadczenia o prawie 

do głosowania mają zastosowanie odpowiednie zasady wskazane w części dotyczącej 

głosowania za granicą, z tym że wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do kapitana 

statku. 

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu wyborów obwodowe 

komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy: 

• 	 przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania, 

• 	 zostali pominięci w spisie wyborców, jeżeli udokumentują. że stale zamieszkllją na terenie 

danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że są ujęci w rejestrze wyborców, 

a urząd nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu 

do spisu wyborców w innym obwodzie, 

• 	 zostali skreśleni ze spisu wyborców dla danego obwodu głosowania w związku 

z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym 

lub areszcie śledczym, jeżeli udok'"Ulllentują, że opuścili tę palcówkę przed dniem 

wyborów; 

• 	 chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy 

społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed 

dniem wyborów. 

Przewodniczący 

Państv10wej Komisji Wyborczej 

(-) Stefan J. Jaworski 

http:V\'WW.pkW.20V.pl

