PODSTAWOWE INFORMACJE O WYBORACH PREZYDENTA RP W 2015 R.
Na podstawie postanowienia Marszałka Sejmu RP z dn. 4 lutego 2015 r, o zarządzeniu wyborów
Prezydenta RP, tegoroczne wybory prezydenckie odbędą się 10 maja 2015 r.
W celu umożliwienia oddania głosu Polakom przebywającym za granicą, Minister Spraw Zagranicznych
powołał w drodze rozporządzenia 229 obwodów głosowania w 88 krajach świata. Na terenie każdego
okręgu konsularnego, obsługiwanego przez Konsula RP, znajdzie się co najmniej jedna obwodowa
komisja wyborcza.
Tekst rozporządzenia, w którym m.in. wymienione są adresy siedzib Okręgowych Komisji Wyborczych,
oraz zaznaczone są komisje do głosowania korespondencyjnego, można znaleźć m.in. na stronach
Dziennika Ustaw RP:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/471/1
Głosowanie za granicą będzie odbywać się tak, jak w Polsce, 10 maja 2015 r. Wyjątkiem są kraje
Ameryki Północnej i Południowej, w których głosowanie będzie miało miejsce 9 maja 2015 r., ponieważ z
uwagi na różnicę czasu, gdyby rozpoczęło się ono 10 maja, zakończyłoby się, wg. czasu polskiego w dniu
następnym po głosowaniu w Polsce (o tym decyduje art. 39 § 6 Ustawy Kodeks wyborczy).
Godziny głosowania są również takie same, jak w komisjach wyborczych w Polsce, czyli od 7.00 do 21.00
czasu lokalnego.
WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W WYBORACH
Obywatele polscy, posiadający czynne prawo wyborcze i przebywający w dniu głosowania za granicą,
będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport. W krajach, do których
obywatele Polscy mogą wjechać na podstawie dowodu osobistego, paszport może zastąpić ważny dowód
osobisty.
W celu oddania głosu, wyborca musi zarejestrować się w spisie wyborców sporządzanym przez konsula
właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu wyborcy. Informacje na temat
sposobu dokonywania zgłoszeń znajdują się na stronach internetowych ambasad i konsulatów.
SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI W SPISIE WYBORCÓW
W celu jak największego ułatwienia rejestracji w spisie wyborców, MSZ uruchomiło system internetowej
rejestracji „eWybory”, za pomocą, którego można najszybciej i najwygodniej, nie wychodząc z domu
zarejestrować się do głosowania w jednej z 229 komisji wyborczych oraz zgłosić zamiar głosownia
korespondencyjnego.
Adres internetowy formularza rejestracji w systemie eWybory to: https://ewybory.msz.gov.pl/
POZOSTAŁE SPOSOBY REJESTRACJI DO GŁOSOWANIA
Zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać również konsulowi ustnie, pisemnie, telefonicznie,
telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną. Korzystając z jednego z powyższych sposobów

rejestracji, należy pamiętać, aby podać bez błędów, wszystkie potrzebne do rejestracji dane, które musi
zawierać zgłoszenie:
nazwisko i imię (imiona),
imię ojca,
data urodzenia,
numer ewidencyjny PESEL,
adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób
przebywających czasowo za granicą),
numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania,
numer i siedzibę komisji wyborczej, w której zamierza się oddać głos.
Aby uniknąć przesłania zgłoszenia z niepełnymi lub błędnymi danymi, najbezpieczniej jest jednak
korzystać z elektronicznego systemu rejestracji eWybory (https://ewybory.msz.gov.pl/).
Zgłoszenia można dokonać najpóźniej 3 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 maja 2015 r.
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
Aby ułatwić oddanie głosu wyborcom zamieszkałym z dala od siedzib obwodowych komisji wyborczych,
Ustawa Kodeks wyborczy umożliwia korespondencyjne oddanie głosu. W celu oddania głosu drogą
korespondencyjną, należy podczas rejestracji w spisie wyborców wybrać komisję obsługującą głosowanie
korespondencyjne (co najmniej jedna taka komisja znajduje się w każdym okręgu konsularnym) oraz
zadeklarować zamiar głosowania korespondencyjnego i podać adres, pod jaki konsul prześle wyborcy
pakiet do głosowania.
Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego można dokonać najpóźniej do 27 kwietnia 2015 r.
Wyborcom, którzy dokonają zgłoszenia w tym terminie, konsul wyśle pakiet wyborczy najpóźniej na 10
dni przed dniem głosowania. Po oddaniu głosu w sposób opisany w instrukcji znajdującej się w pakiecie,
wyborca powinien odesłać pakiet na adres konsula w taki sposób, aby dotarł on do niego przed terminem
głosowania.
II TURA GŁOSOWANIA
W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury głosowania - odbędzie się ona 24 maja 2015 r.
-z wyjątkiem Ameryki Północnej i Południowej – gdzie druga tura wyborów zostanie przeprowadzona w
dniu 23 maja 2015 r., - wyborcy, którzy zarejestrowali się w spisach wyborców do pierwszej tury
głosowania nie muszą dokonywać ponownej rejestracji. Do wyborców, którzy przed I turą zgłosili zamiar
głosowania korespondencyjnego, konsul ponownie wyśle pakiety do głosowania, bez konieczności
ponownego zgłaszania. Niestety, Ustawa Kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości zmiany sposobu
głosowania pomiędzy turami. Dlatego wyborcy, którzy głosowali korespondencyjnie w I turze, a chcieliby
głosować osobiście w II turze wyborów, mogą to zrobić jedynie poprzez wystąpienie do właściwego
konsula z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie takie pozwala na
głosowanie osobiste w dowolnej komisji wyborczej w kraju lub za granicą. Również wyborcy, którzy
chcieliby głosować w II turze wyborów w innej komisji, niż w turze I, mogą to zrobić jedynie poprzez
uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Wyborcy przebywający za granicą, którzy nie wpisali się do spisów wyborców przed pierwszą turą
głosowania, mogą dokonać tego w terminie do 21 maja 2015 r.

ZAŚWIADCZENIE DO GŁOSOWANIA
Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie
do głosowania otrzymane z urzędu gminy w Polsce lub od konsula, u którego zostali wpisani do spisu
wyborców. Osoby zamieszkałe w kraju wyjeżdżające na czas wyborów za granicę, w celu oddania głosu
powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania. Głosowanie na
podstawie zaświadczenia jest bardzo wygodną formą realizacji prawa do głosowania, ponieważ na jego
podstawie można oddać głos w dowolnej komisji wyborczej w kraju lub za granicą.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się we właściwym urzędzie gminy lub u
konsula, który sporządził spis wyborów, do którego został wpisany wyborca. Wniosek należy złożyć
najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r. W II turze wyborów termin ten
upływa 22 maja 2015 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, za
pokwitowaniem albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu
wyborców sporządzonego przez konsula. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić
zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie
możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym
uprzednio było się ujętym w spisie.
GŁOSOWANIE W POLSCE PRZEZ OSOBY STALE MIESZKAJĄCE ZA GRANICĄ
Zgodnie z art. 51 § 3 Ustawy Kodeks wyborczy, obwodowa komisja wyborcza może w dniu głosowania
dopisać do spisu wyborców obywatela polskiego stale zamieszkującego za granicą, a głosującego w kraju
na podstawie ważnego polskiego paszportu, jeżeli ten dokumentuje, iż stale zamieszkuje za granicą. W
takim przypadku komisja odnotowuje numer paszportu oraz miejsce i datę jego wydania w rubryce spisu
"uwagi" oraz umieszcza w paszporcie na ostatniej wolnej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe
odcisk swojej pieczęci i wpisuje datę głosowania.
AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE WYBORÓW
Ustawę Kodeks wyborczy, odpowiednie rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych, uchwały,
Państwowej Komisji Wyborczej i inne akty prawne dotyczące wyborów można znaleźć na stronach
internetowych Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl

