POSTANOWIENIE

MARSZALKA SEJMU P.ZECZYPO SPOLITBJ POLSKIEJ
z dnia 4 lutego 2015 r.

o zarz4dzen iu wybo r6w

P

rezy

d

e

nta Rze czyp

o sp o

litej

Po ls

kiej

ut.289 $ 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 20ll r. - Kodeks wyborczy (Dz.
U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94,po2.550, Nr 102, po2.588, Nr 134, po2,777, Nr

Na podstawie

147,po2.881, Nr t49,po2.889, Nr l7l,poz.10l6 i Nr 217, poz.
951,1529 otazz2014 r, poz, 179,180

i

l28l,z2012t. po2.849,

1072) stanowi sig, co nastgpuje;

s1.
Zarzqdzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

s2.
Datg wybor6w wymaczamnaniedzielg dnia 10 maja 2015 r.

$3.

Dni, w kt6rych uplywaj4 terminy wykonania czynno6ci wyborczych, okre6la
wyb orczy, stanowi 4cy zaLqcznik do niniej sze go postanowieni a,

$4.
Postanowienie wchodzi

w

aycie z dniem podpisania.
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KALENDARZ WYBORCZY
d

la wybor6w Prez.ydenta Rzecrypospolitei

P

olskiej

w dniu 10 maja 2015 r.
Data wykonania crynnoSci

TreSd crynno5ci

wyborcrych')

wyborczych

I

2

do dnia

zawiadamianie Pat'rstwowej Komisji Wyborczej

l6 marca 201 5 r.

o utworzeniu komitet6w wyborczych kandydat6w
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 23 marca2}l5 r.
do dnia 26 muca2015 r.

-

powolanie okrEgowych komisji wyborczych

zglaszanie

do Pafstwowej Komisji

kandydat6w

do godz. 24oo

na

Wyborczej

Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej w celu zarejestrowania

do dnia 5 kwietnia 2015 r.

utworzenie obwod6w gtosowania w szpitalach,
zakladach pomocy spolecznej, zakladach karnych
i aresztach 6ledczych, domach studenckich
i zespolach tych dom6w orv ustalenie ich granic,
siedzib i numer6w

do dnia 10 kwietnia 2015 r.

podanie do wiadomo5ci publicznej informacji
o numerach i granicach obwod6w glosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych

dostosowanych

do potrzeb wyborc6w
a takZe omo2liwoSci

niepelnosprawnych,

glosowania korespondencyjnego iprzez

petnomocnika,

do dnia 17 kwietnia 2015 r.

-

zglaszane ptzez armator6w wniosk6w o utworzenie
obwod6w glosowania na polskich statkach morskich

-

wyborczych przez pelnomocnik6w wyborczych

zglaszanie kandydat6w

do obwodowych komisji

komitet6w rvyborczych
do dnia 19 kwietnia 2015 r.

-

powolanie przez w6jt6w (burmistrz6w, prezydent6w
miast) obwodowych komisji wyborczych,

-

sporz4dzenie spis6w wyborc6w przez gminy

2

od dnia

l9 kwietnia

2015 r.

do dnia 26 kwietnia 2015 r.

-

sktadanie przez Zolnierzy pelni4cych zasadniczq
lub okesowq sluZbg wojskow4 oraz petni4cych
sluZbq w charakterze kandydat6w na Zolmerzy
zawodowych lub odbywaj4cych iwiczenia
i przeszkolenie wojskowe, a takze ratownik6w
odbywaj4cych zasadniczq slu2bg wojskowq
w obronie cywilnej poza miejscem stalego

orz

policjant6w z jednostek
skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony
Rzqdu, ShaZy Granicznej, Panstwowej Shazy
zarrieszkania

Po2arnej oraz Sluzby Wigziennej pelniEcych stu2bg
w systemie skoszarowanym, wniosk6w o dopisanie

do

wybranego przez

nich spisu

wyborc6w

sporz4dzanego dla miejscorvo5ci, w kt6rej odbywaj4
sluzbg

do dnia 20 kwietnia 2015 r.

podanie

do

wiadomo5ci wyborc6w danych
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

do dnia 25 kwietnia 2015 r.
od dnia 25 kwietnia 2015 r.
do dnia 8 maja 2015 r.

- zglaszanie zami aru glo sowania korespond encyj nego
rozpowszechnianie audycji wyborczych
- nieodplatne
w programach publicznych nadawc6w radiowych
itelewizyjnych, przygotowanych przez komitety

do godz.24oo
do dnia

I

wyborcze

skladanie wniosk6w

maja 2015 r.

o

sporz4dzenie aktu

pelnomocnictwa do glosowania
do dnia 5 maja 2015 r,

-

do dnia 7 maja20l5 r.

skladanie wniosk6w o dopisanie do spisu wyborc6w

w wybranym obwodzie glosowania

skladanie przez wyborc6w

przebywajqcych

na polskich statkach morskich wniosk6w o wpisanie

do

spisu wyborc6w

w

obwodach glosowania

utworzonych na tych statkach,

skladanie ptzez wyborc6w przebywajqcych
zagrar,lic4 zgloszen w sprawie wpisania do spisu
wyborc6w w obwodach glosowania utworzonych za
granic4
w dniu 8 maja 2015 r.

o

godz.24oo

w dniu l0 maja 2015 r.
godz, Too-2loo

-

zakoiczenie kampanii wyborczej

-

gtosowanie

*) Zgodnie z ar1.9 g 2
wyborczym przypada na sobotg albo na dziei ustawowo wolny od pracy, termin uplywa pierwszego roboczego
dria po tym dniu. zgodnie z art. 9 g 3 Kodeksu wyborczego jeieli kodeks wyborczy ni" .t"io*i}".r!;,
czynnoSci wyborcze sq dokonywane w godzinach urzgdowania sqd6w, organ6w *y-Uor""yit, i urzgd6w gmin.

