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Informacja Pa stwowej Komisji Wyborczej
W zwi zku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz dzonymi na dzie+
10 maja 2015 r. , Pa+stwowa Komisja Wyborcza przypomina, co nast-puje.
1. Do spisów wyborców sporz dzanych w zwi zku z wyborami Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z urz-du zostan wpisane tylko osoby uj-te w sta1ym
rejestrze wyborców danej gminy, tj. osoby zameldowane na pobyt sta/y w danej
gminie oraz osoby, które stale zamieszkuj na obszarze danej gminy bez
zameldowania na pobyt sta1y, lecz zosta/y wpisane do rejestru na swój wniosek.
Oznacza to m. in., 3e osoby zameldowane na pobyt czasowy nie zostan uj2te z
urz2du w spisie wyborców w miejscu pobytu czasowego, lecz w miejscu
zameldowania na pobyt sta/y. Natomiast osoby niezameldowane na pobyt sta1y w
3adnej gminie nie zostan w ogóle uj-te w spisie wyborców z urz-du. Osoby te w celu
udzia1u w g1osowaniu musz z1o3y5 wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w
gminie, w której stale zamieszkuj lub z1o3y5 wniosek o dopisanie do spisu w miejscu
pobytu czasowego.
2. Osoby dopisane na swój wniosek do wybranego spisu wyborców w zwi zku
z g1osowaniem w dniu 10 maja br. b2d uj2te w tym samym spisie wyborców
równie3 w przypadku przeprowadzania ponownego g1osowania (tzw. II tury
wyborów). Wzi-cie udzia1u w ponownym g1osowaniu w innym obwodzie, w tym
równie3 w obwodzie w1a7ciwym dla sta1ego miejsca zamieszkania, b-dzie mo3liwe
wy1 cznie po otrzymaniu z urz-du gminy, który sporz dzi1 spis wyborców,
za7wiadczenia o prawie do g1osowania.
3. Wyborcy, którzy b-d przebywa5 w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy
spo1ecznej, zak1adach karnych i aresztach 7ledczych zostan wpisani do spisów
wyborców sporz dzonych dla obwodów g1osowania utworzonych w tych jednostkach
i b-d mogli g1osowa5 w tych obwodach. Na takich samych zasadach b-d mogli
g1osowa5 wyborcy przebywaj cy w domach studenckich lub zespo1ach domów
studenckich, w których utworzono obwody g1osowania. Wyborcy wpisani do spisu
wyborców w wy3ej wymienionych jednostkach zostan z urz2du skre4leni ze spisu
w miejscu sta/ego zamieszkania. Osoby, które przyb-d do wy3ej wymienionych
jednostek w dniu wyborów, b-d mog1y g1osowa5 w obwodach utworzonych w tych
jednostkach tylko na podstawie za7wiadcze+ o prawie do g1osowania.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach g/osowania utworzonych
w szpitalach, zak/adach pomocy spo/ecznej, zak/adach karnych i aresztach
4ledczych oraz w domach studenckich lub zespo/ach domów studenckich
w pierwszym g/osowaniu b2d uj2te w tym spisie wyborców równie6 w
przypadku przeprowadzania ponownego g/osowania (tzw. II tury wyborów).
Wzi2cie udzia/u w g/osowaniu w innym obwodzie b2dzie mo6liwe wy/ cznie po
otrzymaniu za4wiadczenia o prawie do g/osowania z urz2du gminy, który
sporz dzi/ spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opu4cili szpital, zak/ad
pomocy spo/ecznej, zak/ad karny lub areszt 4ledczy po dniu pierwszego
g/osowania b2d mogli by9 dopisani do spisu wyborców przez obwodow komisj2
wyborcz w miejscu sta/ego zamieszkania je6eli udokumentuj , 6e opu4cili t2
jednostk2 w okresie pomi2dzy dniem pierwszego g/osowania, tj. 10 maja 2015 r. a
dniem ponownego g/osowania.
4. Zg/oszenie zamiaru g/osowania korespondencyjnego, zarówno w kraju jak i za
granic , dotyczy równie6 ewentualnego ponownego g/osowania (tzw. II tury
wyborów). Oznacza to, 6e w przypadku przeprowadzania ponownego g/osowania
pakiet wyborczy dotycz cy tego g/osowania zostanie przekazany na adres, który
zosta/ wskazany podczas dokonania zg/oszenia zamiaru g/osowania
korespondencyjnego w zwi zku z g/osowaniem w dniu 10 maja 2015 r.
5. Akt pe1nomocnictwa sporz dzony przed g1osowaniem w dniu 10 maja 2015 r. dotyczy
zarówno pierwszego g1osowania, jak i ewentualnego ponownego g1osowania (tzw. II
tury wyborów). Wyborca ma prawo cofni2cia udzielonego pe/nomocnictwa.
Cofni-cie pe1nomocnictwa nast-puje przez z1o3enie najpó;niej na 2 dni przed dniem
wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r. (22 maja w przypadku ewentualnego ponownego
g1osowania), stosownego o7wiadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
gminy, w której sporz dzono akt pe1nomocnictwa, lub przez dor-czenie takiego
o7wiadczenia w1a7ciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu g1osowania. Ponadto
g/osowanie osobiste wyborcy powoduje wyga4ni2cie pe/nomocnictwa do
g/osowania w jego imieniu.
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