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Informacja

o warunkach udziałuw ponownym głosowaniuw wyborach Prerydenta
RzeczypospolitejPolskiej' w obwodach głosowaniautworzonych w krajuo
które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

W aviązkuz ponownymgłosowaniem
w wyborachPrerydentaRzecrypospolitej
Polskiej,które zostanieprzeprowadzone
w dniu24 maja2015r., wójt Gminy Że|azków
informuje:

Prawoudziałuw ponownymgłosowaniu(prawowybierania)w wyborachPrezydenta
RzeczypospolitejPolskiej ma obywatelpolski, który:
.
o
.
.

najpóźniejw dniu ponownegogłosowaniakończy 18 lat,
pozbawionypraw publicznychprawomocnymotzeczeniemsądu,
nie został'
prawomocnymorzeczeniemsądu,
nie zostałubezwłasnowolniony
pozbawionypraw wyborczychprawomocnymorzeczeniemTrybunału
nie został'
Stanu.

Spisy wyborców sporządzająurzędygmin.
I.

Głosowaniew obwodzie właściwymdla miejsca stałegozamieszkania w
Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt staĘ na obszarzegminy, który nie złoŻył'
wniosku
o wpisaniedo stałego
rejestruwyborcóww innymmiejscuorazwyborca wpisany
do rejestruwyborców na własnywniosek,będzieujętyzurzęduw spisiewyborców
sporządzonymdla obwodugłosowaniawłaściwego
dla jego miejscazatnieszkania.
il.
Głosowaniew innym obwodzie niż właściwydla miejsca stałego
zamieszkania.
.

Głosowaniew wybranym przez siebieobwodzie(lokalu wyborczym),
w tym w lokalu dostosowanymdo potrzebosób niepełnosprawnych
Wyborca,który nie zł'oŻył'
do dnia 5 maja 2015t. wnioskuo dopisaniedo spisuwyborców w
wybranymobwodziegłosowaniaw kraju,ani do dnia7 maja20|5 r. w obwodzie
głosowania
za gtanicą,moie po dniu pierwszegogłosowania,
a przedponownym
głosowaniem,
złoĘć taki wniosekiw związkuz tym głosowaćw wybranym przez siebie
lokalu wyborczym na obszarzegminy,w której stalezamieszkuje(innymniz właściwy
dlajego miejscastałegozamieszkartia)
lub w której będzie przebywaćw dniu wyborów.
Wniosek taki składasię w urzędziegminy,w której znajdujewybranylokal wyborczy,
najpóźniejw 5. dniu przed dniemponownegogłosowania'
tj. do dnia 19 maja 2015r.
Wniosek możedotycryćkażdegolokalu wyborczego,w tym lokalu przystosowanego
do
potrzebosób niepełnosprawnych.
Wyborcadopisanydo spisuwyborców na własnywniosekzostaniezurzędu skreślony
ze
spisuw miejścustałegozamięszkania.
UWAGA!!!
osoby wpisanedo spisu wyborców na swój wniosekprzed pierwsrym głosowaniem
w
dniu 10 maja br. będąujętew tym spisiewyborców w ponownymgłosowania(tnv. II
tury wyborów).Wzięcie udziałuw ponownymgłosowaniu
w innym obwodziebędzie
możliwewylączniepo otrzymaniuz urzędu gminy lub od konsula,który sporządziłspis
wyborców,zaświadczenia
o prawie do glosowania.

DoĘczy to takŻe iołnieruy pełniących zasadniczą lub okresową służbęwojskową oraz
pełniącychsłuzbęw charakterze kandydatów na iołnierzy zawodowych lub odbywających
ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratowników odbywających zasadnicząsłużbęw obronię
cywilnej poza miejscem stałegoZamieszkania,policjantów z jednostek skoszarowanych,
funkcjonariuszy Biura ochrony Rządu, StrażyGranicznej, Państwowej Strazy Pozarnej oraz
Słuzby Więziennej pełniącychsłużbęw systemie skoszarowanym,którzy przedgłosowaniem
w dniu 10 maja 2015 t. zostali dopisani do spisu wyborców w wybranymprzez siebie spisie
wyborców.
.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca zmieniaj4cv miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, aprzedponownym
głosowaniem'moze otrzymać zaświadczenieo prawie do głosowaniaw dniu ponownego
głosowania.Z zaświadczeniemtakim moŻnagłosowaćw dowolnyrn obwodzie głosowaniaw
kraju, za granicąlub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie takiego zaświadczeniaskładasię po dniu pierwszego głosowaniaw
urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie póŹniej jednak nizw 2.
dniu przed dniem ponownego głosowania,tj. do dnia2} maja20l5 r. Wniosek może zostać
złożonypisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Do odbioru zaświadczeniawyborcamoŻe upoważnićinną osobę. Wówczas wyborca
sporządzawniosek o wydanie zaświadczeniai upowaznienie (możeto być jeden dokument),
w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL' atakŻę dane osoby
upowaznionej do odebrania zaświadczenia.Wyborca, któremu wydano zaświadczenieo
prawie do głosowaniazostanie zurzędu skreślonyze spisu wyborców, w którym był ujęty w
pierwszym głosowaniuw dniu l0 maja 2015 r. Wyborcy, którzy złoĘ|iwniosek o wydanie
zaświadczeniao prawie do głosowaniaprzed pierwsrym głosowaniemw dniu 10 maja
2015 r. otrrymali dwa zaświadczeniai w ponownym głosowaniubędą mogli głosować
wyłączniena podstawie otrrymanego wcześniejzaświadczeniao prawie do głosowania.
Nalezy zrryrócić szczegó|ną uwagę' aby nie utracić zaświadczeniao prawie do głosowania.
W przypadku j ego utraty, nieza|einie od przyc zyny , nie będzie mozliwe otrzymanie
kolejnego zaświadczenia,ani wzięcie udziałuw ponownym głosowaniuw obwodzie
wtaściwymdla w miejsca stałegozamieszkania.
.

Głosowaniew szpitalach, domach pomocy społecznej,zakładach karnych
i aresztach śledcrych orazw domach studenckich

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu ponownego głosowaniaw szpitalach, domach
pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczychzostaną wpisani do spisów
wyborców sporządzonych dla obwodów głosowaniautworzonych w tych jednostkach i będą
mogli głosowaćw tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w
jednostceo umieszczeniu ich w spisie wyborców.
Na takich samych zasadachbędąmogli głosowaćwyborcy przebywający w domach
studenckich lub zespołachdomów studenckich, w których utworzono obwody głosowania.
Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną zvzędu
skreślenize spisu w miejscu stałegozamieszkania.
osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu ponownego głosowania,
będąmogły głosowaćw obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie
zaświadczeńo prawie do głosowania.
UWAGA!!!
osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowaniautwolzonych w szpitalach,
zakładach pomocy społecznej,zakladach karnych i aresztach śledcrych orazw domach

studenckich lub zespolach domów studenckich w pierwszym głosowaniuw dniu l0 maja
2015 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania
ponownego głosowania(tzw. II fury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym
glosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłączniepo otrzymaniu zaświadczeniao
prawie do głosowaniaz urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto
wyborcy, którzy opuściliszpital, zakład pomocy społecznej,zakład karny lub areszt
śledczypo dniu pierwszego głosowaniabędą mogli być dopisani do spisu rvyborców
przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałegozamieszkania jeżeli
udokumentują,że opuścilitę jednostkę w okresie pomiędry dniem pierwszego
głosowania'tj. 10 maja 2015 r., a dniem ponownego głosowania.
. Głosowaniew kraju wyborców stale zamieszkaĘch za granicą
Wyborca stale zamieszkały za granicą,który będzie przebywałw Polsce w dniu ponownego
głosowania,może wziąć udział w tym głosowaniuw dowolnym obwodzie głosowania,
jeśliprzedłory obwodowej komisji wyborczej waŻnypolski paszportoraz dokument
potwierdzający,że stale zamieszkuje zagranicą. Dokumentem takim może być np.
karta stałegopobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument
potwierdzający uprawnienie do korzystaniaze świadczeńubezpieczenia spolecznego
za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu
wyborców)zaznaczaiąc to w paszporcie przez odciśnięciepieczęci komisji i wpisanie
daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.
Wyborca stale zamieszkały za granicąmoŻerównież głosowaóna podstawie zaświadczeniao
prawie do głosowaniawydanego przez konsula, o ile zostałna swój wniosek wpisany do
spisu wyborców w obwodzie głosowaniautworzonym za granicą.
ilL

Głosowanie korespondencyjne.

Wyborcy, którzy zgłosili zarniar głosowaniakorespondencyjnego przed pierwszym
głosowaniemw dniu 10 maja 2015 r. również w ponowrym głosowaniubędą głosowali
korespondencyjnie. Wój t (burmistrz, pr ezydentmiasta) prześletym wyborcom pakiety
wyborcze na ten sam adres, na który pakiety zostaływysłaneprzed pierwszym głosowaniem.
Nie ma możliwościzmtany tego adresu. Wyborca moŻezrezygnowaó z głosowania
korespondencyjnego,w tym takżepo tzw. pierwszej tutze, wyłącznie poprzez pobranie
zaświadczeniao prawie do głosowania.Wniosek w tej sprawie wyborca powinien zŁoŻyćw
urzędzie gminy, w której jest ujęĘ w spisie wyborców. Złożeniewniosku musi nastąpić
przed wysłaniem przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pakietu wyborczego, lub
po tym terminie, lecz wyłączniejeżeli wyborca zwróci pakiet wyborcry w stanie
nienaruszonym
Natomiastwyborca, który nie zgłosiłzamiaru głosowaniakorespondencyjnego do dnia
27lrwietnia2Oli r., może po dniu pierwszego głosowania,a przed ponownym
glosowaniem, zgłosićzamiar głosowaniakorespondenryjnego w ponownym głosowaniu.
Zamiar głosowaniakorespondencyjnegopowinien byó zgłoszonyprzęz wyborcę w utzędzie
gminy, w której wpisany jest do rejestruwyborców, najpóźniej w 10. dniu przed dniem
ponownego głosowania'tj. do dnia 14 maja 2015 r.
Zgł'oszeniemoŻebyó dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer
ewi dencyjny PE SEL wyborcy' oznaczenie wyborów, których dotyczy zgł'oszenie a takżze
wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego
odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenieo wpisaniu wyborcy
do rejestruwyborców w danej gminie.
W zgłoszeniuwyborca moze zaŻądaćprzesłaniamu wTtLzz pakietem wyborczym nakładkina
kartę do głosowania sporz4dzonejw alfabecie Braille'a.

Wyborca zostanie skreślonyze spisu w obwodzie właściwymdla miejsca stałego
zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowaniawłaściwymdla obwodowej
komisji wyborczej, wznaczonej dla celów głosowaniakorespondencyjnego na terenie gminy,
w której stale zamieszkuje.
Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem ponownego głosowania,otlzym a z urzędu
gminy pakiet rvyborcry, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy,
po okazaniu dokumentu potwierdzającegotożsamość
i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarowałosobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we
wskazanym terminie będzie możliwy do odebraniaw vzędzie gminy (w godzinach pracy
urzędu).
JeŻe|iwyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczającysam stwierdzi datę doręczeniaoraz
wskażeodbierającegoiprzyczynę brakujego podpisu.
W przypadku nieobecnościwyborcy pod wskazanym adresem doręczającyumieści
zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest
to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtómego doręczenia nie moŻebyć dłużtszy
niz 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.
W sk|ad pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna,karta do
głosowaniaw ponowrym głosowaniu,koperta na kartę do głosowania,oświadczenieo
osobistym i tajnym oddaniu głosuna karcie do głosowania,instrukcja głosowania
korespondencyjnegoi ewentualnie nakładkana kartę do głosowania spotządzonaw alfabecie
Braille'a - j eżeli wyborca zaŻądałjej przesłania.
Na karcie do głosowaniawyborca oddaje głos,w sposób określonyw informacji znajdującej
się w dolnej częścikarty do głosowania.NaleŻy pamiętać,że znakiem,,X'' S4 dwie linie
przecinającesię w obrębie kratki przęznaczonejna oddanie głosu.
Po oddaniu głosu na|eŻykartę do głosowaniaumięściów kopercie oznaczonej,,Koperta na
kartę do głosowania''i kopertę tę zak|eić.Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania
spowoduje,żekarta do głosowanianie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników
głosowania.
Zak|ejonąkopertęna kartę do głosowaniana|ezy włoŻyćdo koperty zwrotnej zaadresowanej
na adres obwodowej komisji wyborczej.
Do kopeĘ zwrotnej na|eŻytakŻewłoiyć oświadczenieo osobistym i tajnym oddaniu głosu.
Przed włożeniemoświadczeniado koperty zwrotnej naLeĘ wpisać na nim miejscowośći
datę jego sporządzenia orazwłasnoręcznie je podpisać. Niewłożenieoświadczeniado
koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowanianie będzie
uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Kopertę zwrotną naleĘ zak|eići nadać osobiściew placówcePoczĘ
obwodowej komisj i wyborczej najpózniej :

Polskiej na adres

do 2I maja20l5 r., jeŻe|iplacówkapocztowa znajdujesię w gminie, w której wyborca
jest ujęty w spisie wyborców'
-

do 20 maja20l5 r. w dowolnej placówce Poczty Polskiej na tereniekraju.

osoba niepełnosprawnamoŻeumówió się na odbiór koperty zwrotnej w miejscu i terminie
przez nią wskazanym (np. w jej mieszkaniu). W przypadku, gdy odbioru ma dokonaó
pracownik Poczty Polskiej, naleiy umówió się z nim najpóŹniej na dzięń21 maja2O|5 r.
Wyborca moŻe przed dniem ponownego głosowaniaosobiściedostarczyć kopertę zwrotną
do właściwegourzędu gminy (w godzinach pracy tego urzędu) lub w dniu ponownego

głosowania,
do czasu jego zakończenia, osobiście
dostarczyćkopertęzwrotnądo
obwodowejkomisjiwyborczej'którejadresznajdujesię na koperciezwrotnej.
nie mogąwyborcyumieszczeniw spisachwyborców
Gtosowaćkorespondencyjne
w: obwodachgłosowaniautworzonychw zakładachopieki zdrowotnej,domachpomocy
społecznej,
zakładachkarnych
i aresztachśledczych
oraz domachstudenckichlub zespołach
domów studenckich,a ponadtowyborcy,którzy udzielili pełnomocnictwa
do głosowania.
Jak
wskazanopowyżejw przypadkugdy wyborcazgłosiłzarrńargłosowania
korespondencyjnego,
wyborcy temuzaświadczęnia
o prawiedo głosowaniaw miejscupobytu
w dniuwyborównie wydajesiępo wysłaniudo wyborcypakietuwyborczego,chybaŻe
zwrocil on pakietwyborczy w stanienienaruszonym.
Iv.

Głosowanie przez pełnomocnika

Prawodo głosowaniaza pośrednictwem
pełnomocnika
w ponownymgtosowaniumają
wyborcy,którzy najpóżniejw dniu ponownegogłosowania
ukończą75 |at,atakze wyborcy
posiadającyorzeczenieo zrracznymlub umiarkowanymstopniuniepełnosprawności
w
rozumieniuustawyzdnia27 sierynia1997r. o rehabilitacjizawodoweji społecznej
oruz
(Dz.U. z20I1r. Nr 127,poz,7fI, zpoźn,zm.),w tym
zatrudnianiu
osóbniepełnosprawnych
równieżwyborcyposiadającyorzeczenieorganurentowegoo:
1) całkowitejniezdolności
do pracy' ustalonena podstawieart. 12 ust.2, i niezdo|ności
do
samodzielnej
egzystencji,
ustalonena podstawieart.13ust.5 ustawyz dnia17 grudnia1998
r. o emeryturachi rentachz FunduszuUbezpieczeńSpołecznych(Dz. U. z2013 r. poz. 1440);
2) niezdolności
do samodzielnej
egzystencji'ustalonena podstawieart. 13 ust.5 ustawy
wymienionejw pkt 1;
3) całkowitejniezdolności
do pracy' ustalonena podstawieart' 12 ust.2 ustawywymienionej
w pkt 1;
4) orzeczenieo zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) orzeczenieo za|iczeniudo II grupyinwalidówa takżeosobyo statejalbo długotrwałej
niezdolności
do pracyw gospodarstwie
rolnym,którymprzysługuje
zasiłekpielęgnacyjny.
Pełnomocnikiem
moŻebyć osobawpisanado rejestruwyborców w tej samejgminie,
co udzielającypełnomocnictwa
do głosowanialub posiadającazaświadczenie
o prawiedo
głosowania.
Pełnomocnikiem
nie moze być osobawchodzącaw składkomisji obwodowejwłaŚciwejdla
głosowania
obwodu
osobyudzielającejpełnomocnictwa
do głosowania,atakżemęzowie
zaufania,jak równieżkandydacina PrezydentaRzęczypospolitejPolskiej.
Pełnomocnictwo
moŻnaprzryjąć
tylko od jednejosobylub od dwóch osób,jeżelico najmniej
jednąz nichjest wstępny(ojciec,matka,dziadek,babka,itd.),zstępny(syn,córka, wnuk,
wnuczkaoitd.),małzonek,brat,siostralub osobapozostającaw stosunkuprzysposobienia,
opieki lub kurateliw stosuŃu do pełnomocnika.
Pełnomocniciwa
udziela się przedwójtem (burmistrzem,prezydentemmiasta)lub przed
innympracownikiemurzędugminy upoważnionymprzęz
wójta (burmistrza,prezydenta
miasta)do sporzędzaniaaktów pełnomocnictwa
głosowania.
do
Wyborcy,którym pełnomocnictwo
zostałoudzieloneprzeddniempierwszegogłosowaniaw
dniu 10 majaf}Il r. będąmogli głosować
(przekazanego
na podstawieaktupełnomocnictwa
obwodowejkomisji w dniu pierwszegogłosowania)
ponownym
głosowaniu.
równieżw
Wraz
ze spisemwyborców przedponownymgłosowaniem
komisja otrzymaaktualnąlistę
wyborców,którzy udzielili pełnomocnictwa
do głosowania.
Na podstawietej listy komisja

dopuścido głosowaniaosoby posiadającepełnomocnictwodo głosowania,którę głosując
w pierwszym głosowaniu,oddałykomisji akt pełnomocnictwa.
Natomiast wyborca, który nie ilożył'wniosku o sporządzenieaktu pełnomocnictwa przed
pierwszym głosowaniemw dniu 10 maja 20|5 r.,w celu sporządzeniaaktu pełnomocnictwa
przed ponownym głosowaniem,składawniosek do wójta (burmistrza, prezydentamiasta)
gminy, w której jest wpisany do Ęestru wyborców. Wniosek na|eŻyzłoŻyć,najpózniej w 9.
dniu przed dniem ponownegogłosowania,tj' do dnia 15 maja 20|5 r. Wzór wniosku stanowi
załącznlknr 2 do rozpotządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia}9
|ipca20|1 r. w sprawie sporządzeniaaktu pełnomocnictwado głosowaniaw wyborach: do
Sejmu RzeczypospolitejPolskiej i do SenatuRzeczypospolitejPolskiej, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do
organów stanowiącychjednostek samorząduterytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentówmiast (Dz. U . Nr 157, poz. 936 i z 20| 4 r. poz. I 42s).
Do wniosk u naleŻy dotączyó:
- pisemnązgodęosoby majęcejbyó pełnomocnikiemnaprzyjęcie pełnomocnictwa_wzór
zgody naprzyjęcie pełnomocnictwastanowi załączniknr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji wskazanego wyŻej (wzór dołączonydo informacji);
- kopię aktualnego orzeczeniawłaściwegoorganu orzekającegoo ustaleniu stopnia
jeżeli wyborca udzie|ającypełnomocnictwaw dniu głosowania
niepełnosprawności,
nie będzie miałukończonych 75 |at;
- kopię zaświadczeniao prawie do głosowaniawydanego osobie mającej
być pełnomocnikiem, jeŻe|iosoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie
co udzielający pełnomocnictwa.
Akt pełnomocnictwajest sporządzany w miejscu zamięszkartiawyborcy lub w innym miejscu
naobszarze gminy, jeie|i wyborca zv,"rócisię o to we wniosku o jego sporządzenie.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa.Cofnięcie pełnomocnictwa
następujeprzezzłożenię najpóźniĄ na2 dniprzed dniem ponownego głosowania'tj. do dnia
22 maja20|5 r., stosownego oświadczeniawójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
gminy, w której sporządzonoakt pełnomocnictwa,|ub przezdoręczenie takiego oświadczenia
właściwejobwodowej komisji wyborczej w dniu ponowrregogłosowania.
Wyborca, który udzieliłpełnomocnictwamożegłosowaćosobiściew lokalu wyborczym,
jeŻe|iwcześniejnie oddałgłosupełnomocnik.Głosowanie osobiste przezwyborcę powoduje
wygaśnięcie
pełnomocnictwa.
Głosowania przezpełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowaniautworzonych
w zakadach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej,zaĘadachkarnych i aresztach
śledczychoraz domach studenckich, a takżew obwodach głosowaniautworzonych za granicą
i na polskich statkachmorskich.
Szczegółowe informacje odnośnie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do
głosowaniao dopisania do spisu na wnioseĘ aktów pełnomocnictwa i głosowania
korespondeńcyjnego można uzyskać w |Jrzędzie Gminy Że|azków - Biuro Ewidencji
Ludności- I piętro, pokój |4 oraz pod numerem telefonów
62 769 10 41,62 752 18 54.

