Zal4crxtk do postanowienia Marszaika Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
e

dnia 4 lutego ?015 r. ipcz. ...)

KALENDARZ WYBORCZY
dla wybo r6w Preryd

en

ta Rzeczypos politej Pols kiej

w dniu 10 maja 2015 r.
Data wykonanin czynnoici
t
.*)
rvyDorczycn

Tre$d crynuo$ci

1

2

do dnia 16 urarca

20i5

wyborcrych

zawiadamianie Pansfwowej Komisji Wyborczej
utworzeniu komitetdw wyborczych kandydat6w
na Prerydenta Rzeczypospolitej Polskiej

r.

o

do cinia 23 marca 2015 r,

-

do dnia 26 mzrca 2015 r.
do godz, 24m

powolanie akuggowych komisji *yborczych

z$aszwie do Paiistwowej Komisji Wyborczej
kandydat6w na Prezydenta Rzeczypospolitej
Palskiej w c.elu zarejestrowania

utworzenie obrvod6w glosowania w szpiklach,
zakladach pornocy spolecznej, zakladach karnych
i aresztach $ledczych, domach studenckich
i zespolaeh tych dorn6w oraz ustalenie ich granic,
siedzib i mimer6w

do dnia 5 kwietnia 2015 r.

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

do dnia 10 kwietria 2015 r.

do potrzeb wvborc6w
niepelnospraw::ych, a tak'ie omo-iliwoSci
giosowania korespondencyjnego i przez

rlostosowanych
pelnomocnika,

-

zgtaszattie przez armatordw wniosk6w o utworzenie
obwod6w glosowania na polskich statkach morskich

zglaszanie kandydatdw do obwodowych komisji
wyborczych przez, petnornocnik6w wyborczych
komitet6w wy-borcrych

do dnia 17 kwiefiria 2015 r.

-

do dnia 19 kwietnia 201 5 r.

_* powolanie przez wdjtdw {burmistrz6rv, prezadent6w
miast) obwodowych komisj i wyborczych,

-

sporz4dzenie spisdw wybotc6w przez gminy

od dnia 19 kwietnia 2015 r.

skiadanie przez Zolnierzy pelni4cych zasadnicz4
Iub okresowq shrzbg wojskow4 oraz pelni4cych
sluibg w charakterre kandydat6w na Zolnierzy
zawodowych
odbywaj4cych iwiczenia
takhe ratownikorv
i przeszkolenie wojskowe,
odbywaj4cych zasadnicz4 shrzbg wojskow4
w obrcnie cywilnej poze miejscem stalego
jsdnostek
zamieszkania eraz, policjantdw
skoszarowanych, funkcjonariuszy Biwa Ochrony
Rz4du, Strazy Granicanej, Panstwowej Strazy
Poeamej oraz Sluzby Wigziennej petni4cych sfuzbE
w systemie skoszarowanym, wnioskdw o dopisanie

do dnia 26 k$,'ietnia 2015 r.

iub

a

z

do

wybranego przez

nich spisu

r,vyborc6w

sporzqdzanego dla miejscowoSci, w ktdrej odb1u,aj4

sluzbe

podarrie do wiadorno$ci wyborc6w danych
okandydatach na Pr.ezydenta Rzecrypospolitej

do dnia ?0 h*'ietnia 2015 r.

Polskiei
do dnia 25 kwietriia 2015 r.
od dnia 25 kwietnia

20i5

- zglaszanie zami aru glo sowania korespondencyj nego
rozpowszechnianie audycj i wyborczych
- nieodplatne
programaoh
w
publicznych nadawcdw radiowych

I.

do dnia 8 maja 2015 r.

i teiewizyjnych, prrygotowanych przez komitefy

do godz, 24oo

wyborcze

do dnia 1 maja 2015 r.

skladanie wnioskdw

o

sporzqdzenie aktu

pehromocnictwa do glo sowania
j

-_

do dnia 5 maja 20i5 r.

skladanie wniosk6w o dopisanie do spisu wyborcdw
w wybranlmr obwodzie gtosowania

skiadanie ptzez w-vborc6rv przebywaj4cych

do dnia 7 maja 2015 r.

na polskich statkach morskich wniosk6u'o wpisanie

do

spisu wyborcow

w

obwodach glosowania

ufn'orzonych na tyeh statkach,
skladanie
ptzez uyborcdw przeblwaj4cych
za granica, zgj.oszen w sprawie wpisania do spisu

ryyborcow w oblvodach giosowania utworzonych za
granic4

w dniu 8 maja ?AI5 r.

o

-

gaclz.24oa

zakohezenie kampanii wy'borczej

w dniu 10 maja 2015 r.
godz, TDa-21a0

*)Zgodniezart,9$2Kodeksuwyborczegoje2eiikoniect.rmin'w.v
wyborcirym przypada na sobotp albo na dzieii ustawowo rvolny od pracy. termin up[rva pienvszegc roboczego
dnia po tym dniu. Zgodnie z arl. g 3 Kcdeksu wyborczego je:rli Kodeks wyborczy nie sfanowi inaczil,
c4'rmo$ci wyborcze s4 dokonyrvane w godzinach urzgdowania sqd6rv, organ6lv wyborczycb i urzgdow gmin.
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i

