
 

 

Warszawa, dnia 13 wrze�nia 2007 r. 

PA�STWOWA 
KOMISJA WYBORCZA 

ZPOW-503-11/07 

Informacja  
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych 

za granic� i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu i do Senatu, 
zarz�dzonych na dzie� 21 pa�dziernika 2007 r.  

Pa�stwowa Komisja Wyborcza, w zwi�zku z wyborami do Sejmu i do Senatu zarz�dzonymi 
na dzie� 21 pa�dziernika 2007 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu 
w obwodach głosowania utworzonych za granic� i na polskich statkach morskich. 

WARUNKI OGÓLNE 
• Prawo udziału w głosowaniu ma ka�dy obywatel polski, który najpó�niej w dniu 

głosowania ko�czy 18 lat i nie został pozbawiony praw publicznych 
lub ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem s�du, ani pozbawiony praw 
wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. 

• Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców. Mo�na 
by� wpisanym tylko do jednego spisu. 

Spisy wyborców sporz�dzaj� za granic� konsulowie, a na statkach — kapitanowie 
statków. 

1. Głosowanie za granic�. 
• Wyborcy przebywaj�cy w dniu wyborów za granic�, w celu wzi�cia udziału 

w głosowaniu powinni zło�y� do wła�ciwego konsula wniosek o wpisanie 
do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granic�, chyba, �e posiadaj� 
za�wiadczenie o prawie do głosowania. 
Wniosek mo�na zło�y� ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie 
lub telefaksem. W zgłoszeniu podaje si�: nazwisko i imiona, imi� ojca, dat� 
urodzenia, miejsce stałego zamieszkania oraz numer wa�nego paszportu, miejsce 
i dat� jego wydania. 

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granic� 
składa si� najpó�niej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 
16 pa�dziernika 2007 r. 
Wykaz obwodów głosowania utworzonych za granic� okre�li Minister Spraw 
Zagranicznych; rozporz�dzenie w tej sprawie zostanie ogłoszone w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz tych obwodów głosowania b�dzie 
dost�pny równie� we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach 
Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Pa�stwowej Komisji 
Wyborczej www.pkw.gov.pl. 
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Głosowanie na podstawie za�wiadczenia o prawie do głosowania. 
• Wyborcy stale zamieszkali w kraju, zamierzaj�cy głosowa� za granic� mog� 

otrzyma� za�wiadczenie o prawie do głosowania. Z za�wiadczeniem takim mo�na 
głosowa� w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granic� lub na polskim 
statku morskim. 

Wniosek o wydanie za�wiadczenia o prawie do głosowania składa 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 19 pa�dziernika 2007 r. 
Wyborca, któremu wydano za�wiadczenie o prawie do głosowania zostanie 
z urz�du skre�lony ze spisu wyborców w miejscu swego zamieszkania. 

Nale�y zwróci� szczególn� uwag�, aby nie utraci� za�wiadczenia o prawie 
do głosowania. W przypadku jego utraty, niezale�nie od przyczyny, nie b�dzie 
mo�liwe otrzymanie kolejnego za�wiadczenia, ani wzi�cie udziału w głosowaniu 
w obwodzie wła�ciwym dla w miejsca swego zamieszkania. 

• Wyborcy stale zamieszkali za granic�, którzy zostali wpisani przez konsula 
do spisu wyborców, mog� otrzyma� za�wiadczenie o prawie do głosowania. 
Z za�wiadczeniem takim mo�na głosowa� w dowolnym obwodzie głosowania 
w kraju, za granic� lub na polskim statku morskim. 

Wniosek o wydanie za�wiadczenia o prawie do głosowania składa si� 
konsulowi, który sporz�dził spis wyborów, w którym wyborca jest uj�ty. Wniosek 
nale�y zło�y� najpó�niej w 2. dniu przed dniem wyborów, 
tj. do 19 pa�dziernika 2007 r. 
Wyborca, któremu wydano za�wiadczenie o prawie do głosowania zostanie 
z urz�du skre�lony ze spisu wyborców sporz�dzonego przez konsula. 

Nale�y zwróci� szczególn� uwag�, aby nie utraci� za�wiadczenia o prawie 
do głosowania. W przypadku jego utraty, niezale�nie od przyczyny, nie b�dzie 
mo�liwe otrzymanie kolejnego za�wiadczenia, ani wzi�cie udziału w głosowaniu 
w obwodzie, w którym uprzednio było si� uj�tym w spisie. 

2. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach 
morskich 
• Wyborcy przebywaj�cy w dniu wyborów na polskich statkach morskich, 

w celu wzi�cia udziału w głosowaniu powinni zło�y� do kapitana statku 
wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na statku, 
chyba, �e posiadaj� za�wiadczenie o prawie do głosowania. 
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na polskim 
statku morskim składa si� najpó�niej w 5. dniu przed dniem wyborów, 
tj. do dnia 16 pa�dziernika 2005 r. 
Wykaz obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich okre�li 
Minister Gospodarki Morskiej; rozporz�dzenie w tej sprawie zostanie ogłoszone 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz tych obwodów b�dzie 
dost�pny równie� we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach 
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Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Pa�stwowej Komisji 
Wyborczej. 

 

Przewodnicz�cy 

Pa�stwowej Komisji Wyborczej 

Ferdynand Rymarz 


