
POSTANOWIENIE

MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 iutego 2015 r.

o zarzqdzeniu wyborow Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.

U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz, 588, Nr 134, poz. 777, Nr

147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849,

951, 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) stanowi si?, co nast^puje:

§1-

Zarzadzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§2.

Dat? wyborow wyznaczam na niedziel? dnia 10 maja 2015 r.

§3.

Dni, w ktorych upiywaja terminy wykonania czynnosci wyborczych, okresla kalendarz

wyborczy, stanowiacy zatqcznik do niniejszego poslanowienia.

§4.

Postanowienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

MARSZALEK SEJMU

iAfe-'^X.'' "V RadosJaw Sikorski
w- • - jr . •-..'••\



Zatgcznik do postanowienia Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 4 lutego 2015 r. (poz. ...)

KALENDARZ WYBORCZY

dla wyborow Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 10 maja 2015 r.

Data wykonania czynnosci
wyborczych J

1

do dnia 16 marca 201 5 r.

do dnia 23 marca 20 1 5 r.

do dnia 26 marca 201 5 r,

do godz. 24°°

do dnia 5 kwietnia 2015 r.

do dnia 10 kwietnia 2015 r.

do dnia ] 7 kwietnia 2015 r.

do dnia 19 kwietnia 2015 r.

Trese czynnosci
wyborczych

2

zawiadamianie Panstwowej Kornisji Wyborczej
o utworzeniu komitetow wyborczych kandydatow
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- powolanie okregowych komisji wyborczych

zgiaszanie do Panstwowej Kornisji Wyborczej
kandydatow na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w celu zarejestrowania

utworzenie obwodow glosowania w szpitalach,
zakladach pomocy spolecznej, zakladach karnych
i aresztach sledczych, domach studenckich
i zespolach tych domow oraz ustalenie ich granic,
siedzib i numerow

podanie do wiadomosci publicznej informacji
o numerach i granicach obwoddw glosowania
oraz siedzibach obwodowych kornisji wyborczych,
vv tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborcow
niepelnosprawnych, a takze o mozliwosci
giosowania korespondenc>;jnego i przez
pemomocnika,

- zgiaszanie przez armatorow wnioskow o utworzenie
obwodow glosowania na polskich statkach morskich

- zgiaszanie kandydatow do obwodowych komisji
wyborczych przez pelnomocnikow wyborczych
komitetow wyborczych

- powolanie przez wojtow (burmistrzow, prezydentow
miast) obwodowych komisji wyborczych,

- sporzadzenie spisow wyborcow przez gminy

^_



od dnia 19 kwietnia

do dnia 26 kwietnia

do dnia 20 kwietnia

do dnia 25 kwietnia

od dnia 25 kwietnia

do dnia 8 maja 2015

do godz. 24°°

do dnia 1 maja 20 15

do dnia 5 maja 20 15

do dnia 7 maja 20 15

wdniu 8 maja 2015

o goclz. 24°°

2015 r.

201 5 r.

2015 r.

201 5 r.

2015 r.

r.

r.

r.

r.

r.

w dniu 10 maja 2015 r.

godZ.700-2100

- skladanie przez zoinierzy petni^cych zasadnicza
lub okresowa_ sluzbe wojskowq. oraz pemiacych
sluzbe w charakterze kandydatow na zolnierzy
zawodowych lub odbywajqeych cwiczenia
i pr/eszkolenie vvojskowe, a takze ratownikow
odbywajcjcych zasadnicz^ sluzbe; wojskowa_
wobronie cywilnej poza miejscem stalego
zamieszkania oraz policjantow z jednostek
skoszarowanych, funkcjonarius/y Biura Ochrony
Rza.du, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz Shizby Wieziennej pelni^cych shizbe
w systemic skoszarowanym, wnioskovv o dopisanie
do wybranego przez nich spisu wyborcow
sporzadzanego dla miejscowosci, w ktorej odbywaja
sluzbe

podanie do wiadomosci wyborcow danych
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

- zglaszanie zamiaru gtosowania korespondencyjnego

- nieodplatne rozpowszechnianie audycji wyborczych
w programach publicznycb nadawcow radiowych
i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety
wyborcze

skladanie wriioskow o sporz^dzenie aktu
pelnomocnictwa do glosowania

- skladanie wnioskow o dopisanie do spisu wyborcow
w wybranym obwodzie glosowania

sk-tadanie przez wyborcow przebywajcjcych
na polskich statkach morskich wnioskow o wpisanie
do spisu wyborcow w obwodach glosowania
utworzonych na tych statkach,

skladanie przez wyborcow przebywajacych
za graniccj zgloszeri w spravvie vvpisania do spisu
wyborcow w obwodach giosowania utworzonych za
granica^

- zakonczenie kampanii wyborczej

- gtosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jezeli koniec termini] wykonania czynnosci okreslonej w Kodeksie
wyborczym przypada na sobote albo na dzien ustawowo vvolny od pracy, termin uptywa pierwszego roboczego
dnia po tym dniu. Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego jezeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej,
cxynno^ci wyborcze s<j dokonywane w godzinach urzedowania sqdow, organow wyborczych i urzedow grain.


