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POSTANOWIENrE

MARSZAŁKA SRIMU RZ§CZYPO§POLITE,, P§L§KmJ

z dnia 4 }n{ega ?Sl§ r.

o zarząłtzeniu wybłrów Prerydtutł Rz*crypłspalitcj Połskiej

Napcdstawieeń,?89§liart,290ustawyzdnia5stycznia2011r"*Kodek§nyborczy(Dz.

U, Nr 21, poz, 112, Nr 26,poz.134, Nr 94,poz 550, Nr 1a2,poz.588, Nr 734,paz,777, Nr

I47,poz.88], Nr 749,poz.889, Nr 17l, poz 1016 i Nr 217, poz. 128l, zżOlż r. poz. 849,

g51,1529 oT,dzz2014 r. poz.l79,180 i 107ż) stanowi się, co następuje;

§1.d-

7arząózrra_wybary ProrydentaRzeczypospolĘ Polskiej. 
"

oą
§J.

Dń w których upływają terminy wykonania czynności wyborczyĄ okręŚla kalendam

\, wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postarrowięnia.

§4.

Postanowienie wchodzi w życie 2 clniempodpisania.

MARSZAŁ§K §8JMU

K-J-
Radosław §ikorski
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ZaĘcadk do postanowienia Marszałka Sejmu RzecąpospoljĘ Polskiej

z dnia 4 lrrtego 2015 ., 1po"d.8§

KAŁBNBARZ WYBSRCUY
dI * wybo rów P rerydenta Rr,eerypo spolitej Po}skiej

w dniu 10 maja 2S15 r.

Data wykonania czynności
wyborcą,ch*)

Treść tryn§ości
wyborezyłh

1 )

do dnia 16 mar§.a 2015 r. zawiac],amianie Farxfwowej Komisji WyboiCĄ
o utworzeniu komitetólv wyborczych kandydatów
na Prezyde;rta Reeczypospol itej Polskiej

do dnia ż3 marła2$15 r, -* powołanie okręgowy-ch komisji wyborczych

do dnia 26 mar§a 2015 l"

do godz,2400

zgiaszanie do Pństwowej Komisji Wl,borczej
kandydatów na Prezydenta Rzeczypospo}itej
Poiskiej v ce]u zarejestrawalria

do dnią 5 klł,ietnią żań l - utworze*ie obwodów głosowania w sryitalach,
zaYiadach pomocy społecznej, zakładach karnych
i aręsztach śledczych, domach studenckich
i zespołach Ęeh domów oraz usiaięnie ich granic,
siedzib i numerów

do fuia 10 kwietnia 20i5 r. podanie do wiadamości publicznej infonnacji
o numerach i granicach obwodórv głosowarria
oraz sjedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w t}m o lokalach obwodowyeh komisji wyborczych
dastosowanych da potrzeb w;,borców
niepełnosprarvaych, a takźe omożliwoś*i
głosowania korespondencyjnego iprzez
pełnomłcnika,

- zglasr-anie przez armatorów wnicsków o utworzenie
obwodów głosawania na polskich statkach morskich

do dnia 1? kwietnia 2015 r. - zgłaszarńe kandyćatów do obwodowych kornisji
wyborcrych przęz pełłomocnikórv wyborczych
komitetów wyborczych

do dnia 19 kwietnia ż015 r. * pswołanie przez wójtów {burtnistrzół,, prezydentów
rniasti obwcdowych komisji w3,borczych,

- sporządzenie spisów lvyborców ptzez gmiay



/
od dnia 19 kwietnia 2015 r.

do dnia 2ó kwiętnia 2015 r.
- składanię ptzez żołnierzy pełniących zasadniCą

Iub okresową sfuźbę wojskową oraz pełniących
służbę w eharaklerze kandydatów na zołnierzy
zawodowych lub odbywających ćwiczenia
i przeszkolenie wojskowe, a takżę ratowników
odbywających zasadniczą sfuzbę wojskową
w obronie cyłvilnej pozą miejscem stałego
złrx.ieszka*ia olaz policjantów z jednostek
skosuarowanych, funkcjonariuszy Biura Oclrrony
Rądą Siraą, §ranicanej, Panstwowej §traży
Poźarnej oraz §fuzby Więziennej pełniących słuzbę
lv systemie skoszarowanym, wniusków o dopisanie
do łrrybranego przez nich spisu wyborców
sporządzanego dla miejscowości, w kóĄ odbywa,ią
słuźbę

do dnia 20 kwietnia ?015 r. podanie do wiadomości wyborcOw- dany§
o kandydatach na Plezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

do dnia 25 kwięb:ią ż015 r. - zg}asz*aie ząmiaru głosowania korespondenCljnego

od dnia 25 kwiętnia 2015 r,

do dnią 8 maja 2015 r.

do godz. 2400

- nieodpłatne roupowszechnianie audycj i wyboicrych
w plogramach publicznych nadawców radiowych
i telewiz;,jnych, przygotowaĘych przez komiteiy
rłyborcze

do dnta 1 maja 2015 r, składanie wnioskórv o sporządzenG-aktil
pełnomocniclwa do głosowa*ia

{3o 3Ęa ) mają 2(jl5 r - składanie wniosków o dopisanie do spiiuĘborce§
w wl,branym obwodzie głascwania

do dnia 7 maja2a15 r. składanie przez. rłyborców przeb}wających
napolskich statkach morskich wniosków o wpiianie
do spisu wyborców vr' obwodach głosowania
utworzonych na Ęch statkach,

składanie ptzęż. wyborców przebywających
za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania dc spisu
wyborców w obwodach głosowania utworrony"h za
granicą

w dniu 8 maja 2015 r.

o godz.2400

* zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 10 maja ża§ l
godz.7§a-ż!aa

- głosowanie

*) Zgodnie z art, 9 § 2 Kodęksu lvyborczł§i-
wYborczYm PrzYPada na sobotę albo na deięń uslawowo wolny od pracy, termin upływa pierruzelo roboczegc
dnia Po tYm dniu. Zgłdnie z ut. 9 § 3 Kodelsu wyborczego jeżeli Kodek ,v}aor.r} nie staiowi inaczej,
cz)ąmoŚci wyborcze są dokonywane w godeinach uzędowania sądów, organów wyborgzych i urzędów gmin,


