
POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia I T lipca 2015 r.

w sprawie zarz^dzenia wyborow do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej' z dnia
2 kwietnia 1997 r. oraz art, 194 § 1 w zwia^ku z art. 257 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pozn. zm.r))
stanowi si$, co nastepuje:

§1

Zarzq,dzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

Dzien wyborow wyznaczam na niedziel^ 25 pazdziernika 2015 r.

Dni, w ktorych uplywaj^ terminy wykonania czynnosci wyborczych, okresla
kalendarz wyborczy stanowi^cy zal^cznik do postanowienia.

§4

Postanowienie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Bronisiaw Komorowski

1}Zmiany wymienionej ustawy zostafy ogfoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134 •', Nr 94, poz. 550, Nr 102,
poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951,
1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
*' Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy ogioszona w Dz. U. Nr 26, poz. 134
utracita moc obowia.zujqca. z dniem 21 lipca 2011 r. na mocy wyroku Trybunaiu Konstytucyjnego z dnia 20 lipca
2011 r. sygn. akt 9/11 (Dz. U. Nr 149, poz.



Zaiacznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia fa .0%. 2015 r. (poz. )

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBOROW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W DNIU 25 PAZDZIERNIKA 2015 R.

Data wykonania czynnosci
wyborczych*-*

1

do dnia 5 wrzesnia 2015 r.

do dnia 7 wrzesnia 20 1 5 r.

do dnia 1 5 wrzesnia 201 5 r.
do godz. 24°°

do dnia 20 wrzesnia 201 5 r.

do dnia 25 wrzesnia 201 5 r.

do dnia 2 pazdziernika 20 1 5 r.

Tresc czynnosci wyborczych

2

- zawiadomienie Panstwowej Komisji Wyborczej:

- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu
wyborczego,

- przez peinomocnika wyborczego o utworzeniu
koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu
komitetu wyborczego wyborcow

- powoianie okregowych komisji wyborczych

- zgiaszanie list kandydatow na posiow oraz kandydatow
na senatorow w celu zarejestrowania

- utworzenie obwodow giosowania w szpitalach,
zakiadach pomocy spolecznej, zakiadach karnych
i aresztach sledczych, domach studenckich i zespolach
tych domow oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerow

- podanie do wiadomosci publicznej informacji
o numerach i granicach obwodow giosowania oraz
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym
o iokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb osob niepehiosprawnych,
a takze o mozliwosci giosowania korespondencyjnego
i przez peinomocnika;

- zgiaszanie przez armatorow wnioskow o utworzenie
obwodow glosowania na polskich statkach morskich

- zgiaszanie kandydatow do obwodowych komisji
wyborczych przez peinomocnikow komitetow
wyborczych



do dnia 4 pazdziernika 2015 r. - powolanie przez wqjtow (burmistrzow, prezydentow
miast) obwodowych komisji wyborczych;

- podanie do wiadomosci publicznej informacji
o numerach i granicach obwodow glosowania
utworzonych za granicq, oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, wtyra o siedzibach obwodowych
komisji wyborczych wlasciwych dla glosowania
korespondencyjnego;

- sporzadzenie spisow wyborcow przez gminy

od dnia 4 pazdziernika 2015 r.
do dnia 11 pazdziernika 2015 r.

skladanie przez zoinierzy pelnia.cych zasadnicza.
lub okresowa, shizb$ wojskowa, oraz peinia,cych sluzb$ w
charakterze kandydatow na zoinierzy zawodowych lub
odbywajacych cwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a
takze ratownikow odbywajacych zasadnicz^ siuzbe
wojskowq. w obronie cywilnej poza miejscein stalego
zamieszkania oraz policjantow z jednostek
skoszaroxvanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz^du,
Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
Sluzby Wi^ziennej pelni^cych sluzb^ w systemie
skoszarowanym, vvnioskow o dopisanie do wybranego
przez nich spisu wyborcow sporz^dzanego
dla miejscowosci, w ktorej odbywajcj. sluzb$

do dnia 10 pazdziernika 2015 r. zglaszanie konsulowi zamiaru glosowania
korespondencyjnego za granic^

zglaszanie wqjtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
zamiaru glosowania korespondencyjnego w kraju, w tym
przy pomocy nakladek na karty do glosowania
sporzqdzonych w alfabecie Braille'a;

nieodplatne rozpowszechnianie audycji wyborczych
w programach publicznych nadawcow radiowych
i telewizyjnych przy goto wanych przez komitety
wyborcze

od dnia 10 pazdziernika 2015 r.
do dnia 23 pazdziernika 2015 r.
do godz. 24(

'00

do dnia 1.5 pazdziernika 2015 r. podanie przez okr^gowe komisje wyborcze, w formie
obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach
kandydatow na poslow oraz zarejestro wanych
kandydatach na senatorow



do dnia 16 pazdziernika 2015 r. skiadanie wnioskow o sporzqdzenie aktu
pehiomocnictwa do giosowania

do dnia 20 pazdziernika 2015 r. skiadanie wnioskow o dopisanie do spisu wyborcow
w wybranym przez siebie obwodzie glosowania;

skiadanie przez komitety wyborcze wyborcow
zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach
mniejszosci narodowych oswiadczen do Panstwowej
Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatow na
poslow ze zwolnienia z warunku okreslonego w art. 196
§ 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowi^zku przekroczenia
progu wyborczego

do dnia 22 pazdziernika 2015 r. zgtaszanie przez wyborcow przebywaj^cych za granica^
wnioskow o wpisanie do spisu wyborcow w obwodach
gfosowania utworzonych za granic^.;

zgtaszanie przez wyborcow przebywaj^cych na polskich
statkach morskich wnioskow o wpisanie do spisovv
wyborcow w obwodach glosowania utworzonych na tych
statkach

w dniu 23 pazdziernika 2015 r.
o godz. 245°

- zakohczenie kampanii wyborczej

w dniu 25 pazdziernika 2015 r.
godz.700-21°°

- glosowanie

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jezeli koniec terminu wykonania czynnosci
okreslonej w Kodeksie przypada na sobote^ albo na dzien ustawowo wolny od pracy, termin
uptywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jezeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynnosci
wyborcze 53 dokonywane w godzinach urzexlowania sallow, organow \vyborczych, urz§d6w
gmin oraz konsulatow.


