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Informacja
o warunkach udzialu obywateli polskich w giosowaniu w obwodach glosowania

utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
ktore zostana^ zarzqdzone na dzien 25 maja 2014 r.

Panstwowa Komisja Wyborcza, w zwi^zku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, ktore
zostana^ zarzadzone na dzien 25 maja 2014 r., przypomina o warunkach udzialu obywateli
polskich w giosowaniu w obwodach glosowania utworzonych w kraju.

Warunki te okreslone 54 w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - - Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112, z pozn. zm.).

Prawo udzialu w giosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego
ma obywatel polski, ktory:

• najpozniej w dniu glosowania konczy 18 lat,

• nie zostal pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sadu,

• nie zostal ubezwlasnowolniony prawomocnym orzeczeniem s^du,

• nie zostal pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunalu Stanu.

Wyborcajest wpisywany do spisu wyborcow. Mozna bye wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy wyborcow sporz^dzaj^ urzedy gmin.

I. Glosowanie w miejscu stalego zamieszkania w Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt staly na obszarze gminy, ktory nie zlozyl wniosku
o wpisanie do stalego rejestru wyborcow w innym miejscu oraz wyborca wpisany
do rejestru wyborcow na wlasny wniosek, zostanie wpisany z urz^du do spisu
wyborcow sporz^dzanego dla obwodu glosowania wlasciwego dla jego miejsca
zamieszkania.

II. Glosowanie poza miejscem stalego zamieszkania.

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

• Wyborca czasowo przebywajqcy poza miejscem zameldowania na pobyt
staby (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku
wyborcy wpisanego do rejestru wyborcow na wlasny wniosek —
przebywaj^cy czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca
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nigdzie niezamieszkaly, moze wzi^c udzial w glosowaniu w miejscu
czasowego pobytu, jezeli zlozy pisemny wniosek o dopisanie do spisu
wyborcow.

Wniosek sklada si? w urz^dzie gminy, na obszarze ktorej czasowo
przebywa wyborca, najpozniej w 5. dniu przed dniem wyborow,
tj. do dnia 20 maja 2014 r.

• Zolnierze pelnia_cy zasadnicz^ lub okresow^ shizbe wojskow^ oraz pelni^cy
sluzb? w charakterze kandydatow na zolnierzy zawodowych lub odbywaj^cy
cwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywaj^cy zasadniczq
sluzbe^ w obronie cywilnej poza miejscem statego zamieszkania, policjanci
zjednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rza_du, Strazy
Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Sluzby Wi^ziennej pelni^cy
shizb? w systemic skoszarowanym, ktorzy chca^ wzi^c udzial w glosowaniu
w miejscu odbywania sluzby, powinni zlozyc wniosek o dopisanie do spisu
wyborcow w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowosci.

Wniosek sklada si? w urz^dzie gminy od dnia 4 maja 2014 r. do dnia
12 maja 2014 r. Osoby, ktore przybyly do miejsca zakwaterowania po tym
terminie moga^ zlozyc wniosek najpozniej w 2. dniu przed dniem
wyborow, tj. do dnia 23 maja 2014 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborcow na wiasny wniosek zostanie z urz^du
skreslony ze spisu w miejscu stalego zamieszkania.

> Glosowanie na podstawie zaswiadczenia o prawie do glosowania

Wyborca, ktory zamierza zmienic miejsce pobytu przed dniem wyborow
moze otrzymac zaswiadczenie o prawie do glosowania. Z zaswiadczeniem
takim mozna glosowac w dowolnym obwodzie glosowania w kraju, za granica^
lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie do glosowania sklada si?
w urzedzie gminy, w ktorej wyborca bedzie ujety w spisie wyborcow,
najpozniej w 2. dniu przed dniem wyborow, tj. do dnia 23 maja 2014 r.
Moze on zostac zlozony pisemnie, telefaksem lub w formic elektronicznej.
Zaswiadczenie o prawie do glosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem
osobiscie albo przez upowaznion^ pisemnie osob?.

W przypadku upowaznienia innej osoby do odbioru zaswiadczenia wyborca
sporz^dza wniosek o wydanie zaswiadczenia i upowaznienie (moze to bye jeden
dokument), w ktorym wskazuje swoje imie^ (imiona) i nazwisko oraz numer
PESEL oraz dane osoby upowaznionej do odebrania zaswiadczenia.

Wyborca, ktoremu wydano zaswiadczenie o prawie do glosowania zostanie
z urz^du skreslony ze spisu wyborcow w miejscu stalego zamieszkania.

Nalezy zwrocic s/c/.c«61na uwag?, aby nie utracic zaswiadczenia o prawie
do glosowania. W przypadku jego utraty, niezaleznie od przyczyny, nie bedzie
mozliwe otrzymanie kolejnego zaswiadczenia, ani wziecie udzialu w glosowaniu
w obwodzie wlasciwym dla w miejsca stalego zamieszkania.
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> Glosowanie w szpitalach, domach pomocy spolecznej, zakladach karnych
i aresztach sledczych oraz w domach studenckich

Wyborcy, ktorzy b^d^ przebywac w dniu wyborow w szpitalach, domach
pomocy spolecznej, zakladach karnych i aresztach sledczych zostana^ wpisani
do spisow wyborcow sporz^dzonych dla obwodow glosowania utworzonych
w tych jednostkach i beda^ mogli glosowac w tych obwodach. Dyrektor jednostki
powiadomi osoby przebywaj^ce w jednostce o umieszczeniu ich w spisie
wyborcow.

Na takich samych zasadach bed^ mogli glosowac wyborcy przebywaj^cy
w domach studenckich lub zespolach domow studenckich, w ktorych
utworzono obwody glosowania.

Wyborcy wpisani do spisu wyborcow w wyzej wymienionych jednostkach
zostana^ z urzedu skresleni ze spisu w miejscu stalego zamieszkania.

Osoby, ktore przyb^da_ do wyzej wymienionych jednostek w dniu wyborow, beda^
mogly giosowac w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko
na podstawie zaswiadczen o prawie do glosowania.

> Glosowanie w kraju wyborcow stale zamieszkalych za granic;}

• Wyborca stale zamieszkaly za granicq, ktory b^dzie przebywal w Polsce
w dniu wyborow, moze wzia^c udzial w glosowaniu w dowolnym obwodzie
glosowania, jesli przediozy obwodowej komisji wyborczej wazny polski
paszport oraz dokument potwierdzaj^cy, ze stale zamieszkuje za granic^.
Dokumentem takim moze bye np. karta stalego pobytu, dokument
potwierdzaj^cy zatrudnienie za granica^ lub dokument potwierdzaj^cy
uprawnienie do korzystania ze swiadczen ubezpieczenia spolecznego
zagranic^. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taka^
osob^ do spisu wyborcow, zaznaczaj^c to w paszporcie przez odcisni^cie
pieczeci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej
na adnotacje wizowe.

• Wyborca stale zamieszkaly za granic^ moze rowniez glosowac
na podstawie zaswiadczenia o prawie do glosowania wydanego
przez konsula, o ile zostal na swqj wniosek wpisany do spisu wyborcow
w obwodzie glosowania utworzonym za granicq.

III. Dopisywanie wyborcow do spisow w dniu glosowania

W dniu wyborow obwodowe komisje wyborcze dopisuj^ do spisu wyborcow
jedynie tych wyborcow, ktorzy:

• przedlozy zaswiadczenie o prawie do glosowania,

• zostali pominieci w spisie, jezeli udokumentujq, ze stale zamieszkuja^ na terenie
danego obwodu glosowania, a urz^d gminy potwierdzi, ze nie otrzymal
zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu
wyborcow w innym obwodzie,
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• stale zamieszkuj^ za granica^ i glosuj^ w kraju na podstawie waznego polskiego
paszportu,

• zostali skresleni ze spisu dla danego obwodu giosowania w zwi^zku z wpisaniem
do spisu wyborcow w szpitalu, domu pomocy spoiecznej, zakladzie karnym
lub areszcie sledczym, jezeli udokumentuja^ ze opuscili t? palcowk? przed dniem
wyborow;

• chca^ glosowac w obwodzie utworzonym w zakladzie opieki zdrowotnej, domu
pomocy spolecznej, zakladzie karnym lub areszcie sledczym, a przybyli do tej
jednostki przed dniem wyborow.

Przewodnicz^cy
Panstwowej Komisji Wyborczej

(-) Stefan J. Jaworski


