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POSTANOWIENIE

MARSZAŁKA sEJ]vIURzECZwosPoLITEJ

PoLSKIEJ

z dnia 4 lutego2015r.
o zarządzeniu wybo rów Prózydenta Rze cz5posp olitej Pols kiej

Na podstawie art.289 $ 1 i art' 290 ustawyz dnia 5 sĘczrria f011 r' _ Kodeks wyborczy (Dz.
U. Nr 21, poz, I 12,Nr 26, poz. i34, Nr 94,po2.550,Nr 702,po2.588,Nr I34, poz.777,Nr
I47, poz. 881,Nr 149,poz. 889,Nr 177,poz. 1016i Nr 217, poz. 128I,z 2012r. poz. 849,
g51, 1529 otaz z20|4 t. poz.179,180 i l 072)stanowisię,co następuje:

$1.
Zaru4dzan wybory PrezydentaRzeczypospolitejPolskiej.

$2.
Datę wyborów wyznaczamna niedzielędnia 10 majaf}Il r,

$3.
Dni, w których upĘwaj4 terminy wykonania cąmności wyborczych, określakalendarz
wyborczy, stanowiącyzaŁ4cnńkdo niniejszegopostanowienia.

$4.
Postanowięnie
wchodziw Ęcie z dniempodpisania.

MARSZAŁEK SEJMU

K"t

RadostawSikorski

Załączrukdo postanowi enia Mar szałkaSejmu Rzecfi

ospoi itej Pol ski ej
z dnia 4 lutego20 15 r. (poz. . ,.)

KALENDAR.Z WYBOR.CZY
dla wyborów P rezydenta Rzeczypospolitej P olskiej
w dniu 10maja2015r.
Data wykonania crynności
wyborcrych-)

Treśócrynności
rvyborcrych

I

)

do dnia 16marca2015r.

do dnia23 ma:rca20i5r"

zawiadamianie Panstwowej Komisji Wyborczej
o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów
na PrezydentaRzeczypospolitejPolskiej
_ powołanieokęgowych komisji wyborczych

do dnia f6 małca2015r.

zgłaszanie do Panstwowej Komisji Wyborczej
kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w celu zarejestrowania

do godz.24oo
do dnia 5 kwietniaf0L5 r.

do dnia 10 kwietnia2015r.

do dnia l7 kwietnia2015 r.

do dnia 19 kwietnia2015 r.

-

utworzonie obwodów głosowania w szpitalach,
zakładachpomocy spotecznej, zakładachkarnych
i aresztach śledczych, domach studenckich
i zespołachtych domów oraz ustalenie ich granic,
siedzibi numerów
podanie do wiadomości publicznej informacji
o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w tym o iokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosorł'anych do
potrzeb
wyborców
niepetnosprawnych, a
takŻe omozliwości
głosowania
korespondencyjnego
iprzez
pełnomocnika,

* zgjaszanieptzez armatorów wniosków o utworzenie
obwodów głosowaniana polskich statkachmorskich
- zgŁaszanlekandydatów do obwodowych komisji
wyborczych przez pełnomocników wyborczych
komitetów wyborczych
- powołanieptzez wÓj.tów (burmistrzów,prezydentów
miast) obwodowychkomisji wyborczych,
- spotządzeniespisÓw wyborcórv przez gminy

od dnia 19 kwietnia2015r.

-

do dnia26 kwietnia2015r.

składanie ptzez Żołnieruypełniących zasadrucz4
lub okesowę stuzbę wojskową oraz, pełniących
słuibę w charakterue kandydatów na Żołnierzy
zawodowych lub
odbywających Ówiczerua
i przeszkolenie wojskowe, a takiLę ratowników
odbywających zasadniczą sfu:zbę wojskową
w obronie cywilnej paza miejscem stałego
zamieszkania oraz policjantów z jednostek
skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony
Rz4du, Strazy Granicznej, Panstwowej St'u'y
Poiarnej oraz StużbyWięziennej pełniącychsłuzbę
w systemie skoszarowanym,wniosków o dopisanie
do wybranego przez nich spisu wyborcÓw
sporządzanegodla miejscowości,w której odbplają

sfużbę
do dnia 20 krł,'ietnia
20i5 r'

podanie do wiadomości wyborców danych
o kandydatach na Prezydenta Rzecąpospolitej
Polskiej

do dnia 25 kwietnia 2075 r.

- zg}asranięząmiaru głosowania korespondencyjnego
- nieodpłatnelo?powszechnianięaudycji wyborcrvch
w programach publicznych nadawców radiowych
itelewizyjnych, przygotowanych przęZ komitety
wyborcze

od dnia25 kwietnia2015r.
do dnia 8 majaf0l5 r.
do godz. fłoo
do dnia i maja2015r.

składanie wniosków o sporządzenie akhl
pełnomocnictwado głosowania

do dnia5 maja2015r,

- składaniewnioskÓw o dopisaniedo spisu wyboiów
w wybranym obwodzie głosowania

do dnia 7 majaf0l5 r.

składanie przez wyborców przebywijących
na polskich statkachmorskich wniosków o wpisanie
do spisu wyborców w obwodach głosowania
utworzonychna tych statkach,
składanie przez wyborcÓw przebywaj4cych
za gtanicą zg}oszeń w sprawie wpisania do spisu
wyborców w obwodachgłosowaniautworzonychza
granicą

w dniu8 maja20i5 r.

-

zakonczenie kampanii wyborczej

o godz.f4oo
w dniu 10maja2015r.

- głosowanie

godz.Too-zloo
ł) Zgodniez art.9 2 Kod.ksu
$
x:"::ry:p1?t.d;:T9!ote
dniapo tym dniu.Zgodrue

a]bg na dzieńr:stawowo wolny o{ Rrary, termin upływapierwszego roboczego

z ayt'9 $ 3 Kodeksuwyborczego
3.i.ri roa.t' -ń*';;'ffi;i;;a

cąrnnościwyborcze są dokonywanew godzinachurzędowaniasąóÓw, organó* r,.,yuo."ry.t'
i urzędów gmin.

