
POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia V\a 2011 r.

w sprawie zarzqdzenia 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 zwiajzku z art. 257 ustawy z dnia

5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pozn. zm.1')

stanowi si?, co nast^puje:

§1

Zarzajdzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

Dziefi wyborow wyznaczam na niedziel^ 9 pazdziernika 2011 r.

§ 3

Dni, w ktorych uplywajq, terminy wykonania czynnosci wyborczych, okresla

kalendarz wyborczy stanowi^cy zala^cznik do postanowienia.



§4

Postanowienie wchodzi w zycie z dniem ogioszenia.

Bronislaw Komorowski

^ Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. Nr 26, poz. 134*% Nr 94, poz.
550, Nr 102, poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

*} Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy ogloszona w Dz. U.
Nr 26, poz. 134 utracila moc obowi^zujajca^ z dniem 21 lipca 2011 r. na mocy wyroku
Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 889).



Zatqcznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia if sierpnia 2011 r. (poz. )

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBOR6W DO SE JMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ W DNIU 9 PAZDZIERNIKA 2011 R.

Data wykonania czynnosci

wyborczych *'

1

do dnia 20 sierpnia 2011 r.

do dnia 22 sierpnia 2011 r.

do dnia 30 sierpnia 2011 r.

do godz. 24°°

do dnia 4 wrzesnia 2011 r.

do dnia 9 wrzesnia 2011 r.

do dnia 16 wrzesnia 2011 r.

TreSd czynnosci wyborczych

2

— zawiadomienie Panstwowej Komisji Wyborczej:

- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu
wyborczego,

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

— powotanie okr^gowych komisji wyborczych

— zglaszanie list kandydatow na posf6w oraz
kandydat6w na senator6w w celu zarejestrowania

— utworzenie obwod6w glosowania w szpitalach,
zakfadach pomocy spotecznej, zakladach karnych
i aresztach s'ledczych, domach studenckich i zespoiach
tych dom6w oraz ustalenie ich granic, siedzib
i numer6w

— podanie do wiadomo^ci publicznej informacji
onumerach i granicach obwod6w giosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
wtes"ciwych dla gtosowania korespondencyjnego,
i o lokalach przystosowanych do potrzeb os6b
niepelnosprawnych;

— zglaszanie przez armator6w wniosk6w
o utworzenie obwod6w gtosowania na polskich
statkach morskich
— zglaszanie kandydat6w do obwodowych komisji
wyborczych przez pehiomocnik6w komitet6w
wyborczych



do dnia 18 wrzesnia 2011 r. — powolanie przez wqjtow (burmistrzow,
prezydentow miast) obwodowych komisji
wyborczych;

— podanie do wiadomosci publicznej informacji
o numerach i granicach obwodow glosowania
utworzonych za granica^ oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych
komisji wyborczych wlasciwych dla glosowania
korespondencyjnego;

— zglaszanie w6jtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) przez wyborcow niepelnosprawnych zamiaru
glosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy
pomocy nakladek na karty do glosowania
sporzajdzonych w alfabecie Braille'a;

- sporzajdzenie spisow wyborcow przez gminy
od dnia 18 wrzesnia 2011 r.

do dnia 25 wrzesnia 2011 r.

skladanie przez zolnierzy pelni^cych zasadnicza^
lub okresowq. sluzbe^ wojskowq. oraz pelniajcych sluzb§
w charakterze kandydatow na zolnierzy zawodowych
lub odbywaja^cych cwiczenia i przeszkolenie
wojskowe, a takze ratownikow odbywaja^cych
zasadnicza^ sluzb? wojskowa^ w obronie cywilnej poza
miejscem statego zamieszkania oraz policjantow
zjednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rza^du, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz Stuzby Wi^ziennej pelnia^cych sluzb?
w systemic skoszarowanym, wnioskow o dopisanie
do wybranego przez nich spisu wyborcow
sporza_dzanego dlamiejscowosci, w ktorej odbywaja^
sluzb?

od dnia 24 wrzesnia 2011 r.

do dnia 7 pazdziernika 2011 r.

do godz. 24°°

— nieodptatne rozpowszechnianie audycji wyborczych
w programach publicznych nadawcow radiowych
i telewizyjnych przygotowanych przez komitety
wyborcze

do dnia 24 wrzesnia 2011 r. — zglaszanie konsulowi przez wyborcow zamiaru
glosowania korespondencyjnego za granica^

do dnia 25 wrzesnia 2011 r. skladanie wnioskow przez wyborcow
niepefnosprawnych o dopisanie ich do spisu
wwybranym przez siebie obwodzie glosowania
na obszarze gminy wlasciwej ze wzgl?du na miejsce
stalego zamieszkania;

— zglaszanie wqjtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) przez wyborcow niepelnosprawnych zamiaru
glosowania w lokalu wyborczym przy uzyciu nakladek
na karty do glosowania sporza^dzonych w alfabecie
Braille'a



do dnia 29 wrzesnia 2011 r. - podanie przez okr^gowe komisje wyborcze, w
formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych
listach kandydatow na poslow oraz zarejestrowanych
kandydatach na senatorow;

skladanie wnioskow o sporzajdzenie aktu
pelnomocnictwa do glosowania

do dnia 4 pazdziernika 2011 r. - skladanie wnioskow przez wyborcow
przebywaja^cych czasowo na obszarze gminy
lub wyborcow nigdzie niezamieszkafych o dopisanie
do spisu wyborcow;

- skladanie 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. obowia_zku
przekroczenia progu wyborczego

do dnia 6 pazdziernika 2011 r. - zglaszanie przez wyborcow przebywaja^cych za
granica wnioskow o wpisanie do spisu wyborcow w
obwodach glosowania utworzonych za granicaj

- zglaszanie przez wyborcow przebywaja^cych na
polskich statkach morskich wnioskow o wpisanie do
spisow wyborcow w obwodach glosowania
utworzonych na tych statkach

w dniu 7 pazdziernika 2011 r.

o godz. 2400

— zakonczenie kampanii wyborczej

w dniu 9 pazdziernika 2011 r.

godz. 700-2100

- glosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jezeli koniec terminu wykonania czynnosci okreslonej w Kodeksie
przypada na sobot§ albo na dzien ustawowo wolny od pracy, termin uptywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Jezeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynnosci wyborcze sâ  dokonywane w godzinach urz^dowania sa^dow, organow
wyborczych, urz^dow gmin oraz konsulatow.


