
Warszawa, dnia 11 maja 2015 r.

PA STWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-603-439/15

Informacja

o warunkach udzia u w ponownym g osowaniu w wyborach Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach g osowania utworzonych w kraju,

które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

Pa stwowa Komisja Wyborcza, w zwi zku z ponownym g osowaniem w wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja

2015 r., przypomina o warunkach udzia u w ponownym g osowaniu w obwodach

osowania utworzonych w kraju.

Warunki te okre lone s  w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy

(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pó n. zm.).

Prawo udzia u w ponownym g osowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

najpó niej w dniu ponownego g osowania ko czy 18 lat,

nie zosta  pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s du,

nie zosta  ubezw asnowolniony prawomocnym orzeczeniem s du,

nie zosta  pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybuna u Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Mo na by  wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy wyborców sporz dzaj  urz dy gmin.

I. osowanie w obwodzie w ciwym dla miejsca sta ego zamieszkania w Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt sta y na obszarze gminy, który nie z  wniosku

o wpisanie do sta ego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany

do rejestru wyborców na w asny wniosek, b dzie uj ty z urz du w spisie wyborców

sporz dzonym dla obwodu g osowania w ciwego dla jego miejsca zamieszkania.
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II. osowanie w innym obwodzie ni  w ciwy dla miejsca sta ego zamieszkania.

osowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu wyborczym),

w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepe nosprawnych

Wyborca, który nie z  do dnia 5 maja 2015 r. wniosku o dopisanie do spisu

wyborców w wybranym obwodzie g osowania w kraju, ani do dnia 7 maja 2015 r.

w obwodzie g osowania za granic , mo e po dniu pierwszego g osowania, a przed

ponownym g osowaniem, z  taki wniosek i w zwi zku z tym osowa

w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której

stale zamieszkuje (innym ni  w ciwy dla jego miejsca sta ego zamieszkania)

lub w której b dzie przebywa  w dniu wyborów. Wniosek taki sk ada

si  w urz dzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy, najpó niej

w 5. dniu przed dniem ponownego g osowania, tj. do dnia 19 maja 2015 r.

Wniosek mo e dotyczy  ka dego lokalu wyborczego, w tym lokalu

przystosowanego do potrzeb osób niepe nosprawnych.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na w asny wniosek zostanie z urz du

skre lony ze spisu w miejscu sta ego zamieszkania.

UWAGA!!!

Osoby wpisane do spisu wyborców na swój wniosek przed pierwszym

osowaniem w dniu 10 maja br. b  uj te w tym spisie wyborców

w ponownym g osowania (tzw. II tury wyborów). Wzi cie udzia u

w ponownym g osowaniu w innym obwodzie b dzie mo liwe wy cznie

po otrzymaniu z urz du gminy lub od konsula, który sporz dzi  spis

wyborców, za wiadczenia o prawie do g osowania.

Dotyczy to tak e nierzy pe ni cych zasadnicz  lub okresow  s  wojskow

oraz pe ni cych s  w charakterze kandydatów na nierzy zawodowych

lub odbywaj cych wiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratowników

odbywaj cych zasadnicz  s  w obronie cywilnej poza miejscem sta ego

zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura

Ochrony Rz du, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej oraz S by

Wi ziennej pe ni cych s  w systemie skoszarowanym, którzy przed
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osowaniem w dniu 10 maja 2015 r. zostali dopisani do spisu wyborców

w wybranym przez siebie spisie wyborców.

osowanie na podstawie za wiadczenia o prawie do g osowania

Wyborca zmieniaj cy miejsce pobytu po dniu pierwszego g osowania, a przed

ponownym g osowaniem, mo e otrzyma  za wiadczenie o prawie do g osowania

w dniu ponownego g osowania. Z za wiadczeniem takim mo na g osowa

w dowolnym obwodzie g osowania w kraju, za granic  lub na polskim statku

morskim.

Wniosek o wydanie takiego za wiadczenia sk ada si  po dniu pierwszego g osowania

w urz dzie gminy, w której wyborca jest uj ty w spisie wyborców, nie pó niej

jednak ni  w 2. dniu przed dniem ponownego g osowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r.

Wniosek mo e zosta  z ony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Do odbioru za wiadczenia wyborca mo e upowa ni  inn  osob . Wówczas wyborca

sporz dza wniosek o wydanie za wiadczenia i upowa nienie (mo e to by  jeden

dokument), w którym wskazuje swoje imi  (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL,

a tak e dane osoby upowa nionej do odebrania za wiadczenia. Wyborca, któremu

wydano za wiadczenie o prawie do g osowania zostanie z urz du skre lony ze spisu

wyborców, w którym by  uj ty w pierwszym g osowaniu w dniu 10 maja 2015 r.

Wyborcy, którzy z yli wniosek o wydanie za wiadczenia o prawie

do g osowania przed pierwszym g osowaniem w dniu 10 maja 2015 r. otrzymali

dwa za wiadczenia i w ponownym g osowaniu b  mogli g osowa  wy cznie

na podstawie otrzymanego wcze niej za wiadczenia o prawie do g osowania.

Nale y zwróci  szczególn  uwag , aby nie utraci  za wiadczenia o prawie

do g osowania. W przypadku jego utraty, niezale nie od przyczyny, nie b dzie

mo liwe otrzymanie kolejnego za wiadczenia, ani wzi cie udzia u w ponownym

osowaniu w obwodzie w ciwym dla w miejsca sta ego zamieszkania.

osowanie w szpitalach, domach pomocy spo ecznej, zak adach karnych

i aresztach ledczych oraz w domach studenckich

Wyborcy, którzy b  przebywa  w dniu ponownego g osowania w szpitalach,

domach pomocy spo ecznej, zak adach karnych i aresztach ledczych zostan

wpisani do spisów wyborców sporz dzonych dla obwodów g osowania utworzonych
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w tych jednostkach i b  mogli g osowa  w tych obwodach. Dyrektor jednostki

powiadomi osoby przebywaj ce w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Na takich samych zasadach b  mogli g osowa  wyborcy przebywaj cy

w domach studenckich lub zespo ach domów studenckich, w których utworzono

obwody g osowania.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wy ej wymienionych jednostkach zostan

z urz du skre leni ze spisu w miejscu sta ego zamieszkania.

Osoby, które przyb  do wy ej wymienionych jednostek w dniu ponownego

osowania, b  mog y g osowa  w obwodach utworzonych w tych jednostkach

tylko na podstawie za wiadcze  o prawie do g osowania.

UWAGA!!!

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach g osowania utworzonych

w szpitalach, zak adach pomocy spo ecznej, zak adach karnych i aresztach

ledczych oraz w domach studenckich lub zespo ach domów studenckich

w pierwszym g osowaniu w dniu 10 maja 2015 r. b  uj te w tym spisie

wyborców równie  w przypadku przeprowadzania ponownego g osowania

(tzw. II tury wyborów). Wzi cie udzia u w ponownym g osowaniu w innym

obwodzie b dzie mo liwe wy cznie po otrzymaniu za wiadczenia o prawie

do g osowania z urz du gminy, który sporz dzi  spis wyborców. Ponadto

wyborcy, którzy opu cili szpital, zak ad pomocy spo ecznej, zak ad karny

lub areszt ledczy po dniu pierwszego g osowania b  mogli by  dopisani

do spisu wyborców przez obwodow  komisj  wyborcz  w miejscu sta ego

zamieszkania je eli udokumentuj , e opu cili t  jednostk  w okresie pomi dzy

dniem pierwszego g osowania, tj. 10 maja 2015 r., a dniem ponownego

osowania.

osowanie w kraju wyborców stale zamieszka ych za granic

Wyborca stale zamieszka y za granic , który b dzie przebywa  w Polsce w dniu

ponownego g osowania, mo e wzi  udzia  w tym g osowaniu w dowolnym

obwodzie g osowania, je li przed y obwodowej komisji wyborczej wa ny

polski paszport oraz dokument potwierdzaj cy, e stale zamieszkuje

za granic . Dokumentem takim mo e by  np. karta sta ego pobytu, dokument
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potwierdzaj cy zatrudnienie za granic  lub dokument potwierdzaj cy

uprawnienie do korzystania ze wiadcze  ubezpieczenia spo ecznego

za granic . Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze tak  osob

do spisu wyborców, zaznaczaj c to w paszporcie przez odci ni cie piecz ci

komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje

wizowe.

Wyborca stale zamieszka y za granic  mo e równie  g osowa  na podstawie

za wiadczenia o prawie do g osowania wydanego przez konsula, o ile zosta

na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie g osowania

utworzonym za granic .

III. osowanie korespondencyjne.

Wyborcy, którzy zg osili zamiar g osowania korespondencyjnego przed pierwszym

osowaniem w dniu 10 maja 2015 r. równie  w ponownym g osowaniu b  g osowali

korespondencyjnie. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prze le tym wyborcom pakiety

wyborcze na ten sam adres, na który pakiety zosta y wys ane przed pierwszym

osowaniem. Nie ma mo liwo ci zmiany tego adresu. Wyborca mo e zrezygnowa

z g osowania korespondencyjnego, w tym tak e po tzw. pierwszej turze, wy cznie

poprzez pobranie za wiadczenia o prawie do g osowania. Wniosek w tej sprawie

wyborca powinien z  w urz dzie gminy, w której jest uj ty w spisie wyborców.

enie wniosku musi nast pi  przed wys aniem przez wójta (burmistrza,

prezydenta miasta) pakietu wyborczego, lub po tym terminie, lecz wy cznie je eli

wyborca zwróci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym

Natomiast wyborca, który nie zg osi  zamiaru g osowania korespondencyjnego

do dnia 27 kwietnia 2015 r., mo e po dniu pierwszego g osowania, a przed

ponownym g osowaniem, zg osi  zamiar g osowania korespondencyjnego

w ponownym g osowaniu. Zamiar g osowania korespondencyjnego powinien by

zg oszony przez wyborc  w urz dzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców,

najpó niej w 10. dniu przed dniem ponownego g osowania, tj. do dnia 14 maja

2015 r.

Zg oszenie mo e by  dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Powinno ono zawiera  nazwisko i imi  (imiona), imi  ojca, dat  urodzenia, numer
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ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zg oszenie a tak e

wskazanie adresu, na który ma by  wys any pakiet wyborczy, albo deklaracj  osobistego

odbioru pakietu wyborczego w urz dzie gminy oraz o wiadczenie o wpisaniu wyborcy

do rejestru wyborców w danej gminie.

W zg oszeniu wyborca mo e za da  przes ania mu wraz z pakietem wyborczym

nak adki na kart  do g osowania sporz dzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca zostanie skre lony ze spisu w obwodzie w ciwym dla miejsca sta ego

zamieszkania i uj ty w spisie wyborców w obwodzie g osowania w ciwym

dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów g osowania

korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje.

Wyborca, nie pó niej ni  7 dni przed dniem ponownego g osowania, otrzyma

z urz du gminy pakiet wyborczy, który zostanie dor czony wy cznie do r k

asnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzaj cego to samo  i pisemnym

pokwitowaniu odbioru. Je eli wyborca we wniosku zadeklarowa  osobisty odbiór pakietu

wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie b dzie mo liwy do odebrania w urz dzie

gminy (w godzinach pracy urz du).

Je eli wyborca nie mo e potwierdzi  odbioru, dor czaj cy sam stwierdzi dat  dor czenia

oraz wska e odbieraj cego i przyczyn  braku jego podpisu.

W przypadku nieobecno ci wyborcy pod wskazanym adresem dor czaj cy umie ci

zawiadomienie o terminie powtórnego dor czenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest

to mo liwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego dor czenia nie mo e by

szy ni  3 dni od dnia pierwszego dor czenia.

W sk ad pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodz : koperta zwrotna,

karta do g osowania w ponownym g osowaniu, koperta na kart  do g osowania,

wiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g osu na karcie do g osowania, instrukcja

osowania korespondencyjnego i ewentualnie nak adka na kart  do g osowania

sporz dzona w alfabecie Braille'a — je eli wyborca za da  jej przes ania.

Na karcie do g osowania wyborca oddaje g os, w sposób okre lony w informacji

znajduj cej si  w dolnej cz ci karty do g osowania. Nale y pami ta , e znakiem „x” s

dwie linie przecinaj ce si  w obr bie kratki przeznaczonej na oddanie g osu.

Po oddaniu g osu nale y kart  do g osowania umie ci  w kopercie oznaczonej „Koperta

na kart  do g osowania” i kopert  t  zaklei . Niezaklejenie koperty na kart
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do g osowania spowoduje, e karta do g osowania nie b dzie uwzgl dniona przy

ustalaniu wyników g osowania.

Zaklejon  kopert  na kart  do g osowania nale y w  do koperty zwrotnej

zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej nale y tak e w  o wiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu

osu. Przed w eniem o wiadczenia do koperty zwrotnej nale y wpisa  na nim

miejscowo  i dat  jego sporz dzenia oraz w asnor cznie je podpisa . Niew enie

wiadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, e karta

do g osowania nie b dzie uwzgl dniona przy ustalaniu wyników g osowania.

Kopert  zwrotn  nale y zaklei  i nada  osobi cie w placówce Poczty Polskiej na adres

obwodowej komisji wyborczej najpó niej:

do 21 maja 2015 r., je eli placówka pocztowa znajduje si  w gminie, w której

wyborca jest uj ty w spisie wyborców,

do 20 maja 2015 r. w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Osoba niepe nosprawna mo e umówi  si  na odbiór koperty zwrotnej w miejscu

i terminie przez ni  wskazanym (np. w jej mieszkaniu). W przypadku, gdy odbioru ma

dokona  pracownik Poczty Polskiej, nale y umówi  si  z nim najpó niej na dzie

21 maja 2015 r.

Wyborca mo e przed dniem ponownego g osowania osobi cie dostarczy  kopert

zwrotn  do w ciwego urz du gminy (w godzinach pracy tego urz du) lub w dniu

ponownego g osowania, do czasu jego zako czenia, osobi cie dostarczy  kopert

zwrotn  do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje si  na kopercie

zwrotnej.

osowa  korespondencyjne nie mog  wyborcy umieszczeni w spisach wyborców

w: obwodach g osowania utworzonych w zak adach opieki zdrowotnej, domach pomocy

spo ecznej, zak adach karnych i aresztach ledczych oraz domach studenckich

lub zespo ach domów studenckich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pe nomocnictwa

do g osowania. Jak wskazano powy ej w przypadku gdy wyborca zg osi  zamiar

osowania korespondencyjnego, wyborcy temu za wiadczenia o prawie do g osowania

w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje si  po wys aniu do wyborcy pakietu

wyborczego, chyba e zwróci  on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.



- 8 -

IV. osowanie przez pe nomocnika

Prawo do g osowania za po rednictwem pe nomocnika w ponownym g osowaniu maj

wyborcy, którzy najpó niej w dniu ponownego g osowania uko cz  75 lat, a tak e

wyborcy posiadaj cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepe nosprawno ci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych (Dz. U. z 2011 r.

Nr 127, poz. 721, z pó n. zm.), w tym równie  wyborcy posiadaj cy orzeczenie organu

rentowego o:

1) ca kowitej niezdolno ci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolno ci

do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia

17 grudnia 1998 r.  emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze  Spo ecznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);

2) niezdolno ci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy

wymienionej w pkt 1;

3) ca kowitej niezdolno ci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy

wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I gru  inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a tak e osoby  sta ej albo d ugotrwa ej niezdolno ci do pracy w gospodarstwie rolnym,

którym przys uguje zasi ek piel gnacyjny.

Pe nomocnikiem mo e by  osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,

co udzielaj cy pe nomocnictwa do g osowania lub posiadaj ca za wiadczenie o prawie

do g osowania.

Pe nomocnikiem nie mo e by  osoba wchodz ca w sk ad komisji obwodowej w ciwej

dla obwodu g osowania osoby udzielaj cej pe nomocnictwa do g osowania, a tak e

owie zaufania, jak równie  kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pe nomocnictwo mo na przyj  tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, je eli

co najmniej jedn  z nich jest wst pny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zst pny

(syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), ma onek, brat, siostra lub osoba pozostaj ca

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pe nomocnika.
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Pe nomocnictwa udziela si  przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed

innym pracownikiem urz du gminy upowa nionym przez wójta (burmistrza, prezydenta

miasta) do sporz dzania aktów pe nomocnictwa do g osowania.

Wyborcy, którym pe nomocnictwo zosta o udzielone przed dniem pierwszego

osowania w dniu 10 maja 2015 r. b  mogli g osowa  na podstawie aktu

pe nomocnictwa (przekazanego obwodowej komisji w dniu pierwszego g osowania)

równie  w ponownym g osowaniu. Wraz ze spisem wyborców przed ponownym

osowaniem komisja otrzyma aktualn  list  wyborców, którzy udzielili

pe nomocnictwa do g osowania. Na podstawie tej listy komisja dopu ci

do g osowania osoby posiadaj ce pe nomocnictwo do g osowania, które g osuj c

w pierwszym g osowaniu, odda y komisji akt pe nomocnictwa.

Natomiast wyborca, który nie z  wniosku o sporz dzenie aktu pe nomocnictwa przed

pierwszym g osowaniem w dniu 10 maja 2015 r., w celu sporz dzenia aktu

pe nomocnictwa przed ponownym g osowaniem, sk ada wniosek do wójta (burmistrza,

prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek nale y

 najpó niej w 9. dniu przed dniem ponownego g osowania, tj. do dnia 15 maja

2015 r. Wzór wniosku stanowi za cznik nr 2 do rozporz dzenia Ministra Spraw

Wewn trznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporz dzenia aktu

pe nomocnictwa do g osowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowi cych

jednostek samorz du terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

(Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428). (wzór do czony do informacji).

Do wniosku nale y do czy :

pisemn  zgod  osoby maj cej by  pe nomocnikiem na przyj cie pe nomocnictwa

– wzór zgody na przyj cie pe nomocnictwa stanowi za cznik nr 6 do rozporz dzenia

Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji wskazanego wy ej (wzór do czony

do informacji);

kopi  aktualnego orzeczenia w ciwego organu orzekaj cego o ustaleniu stopnia

niepe nosprawno ci, je eli wyborca udzielaj cy pe nomocnictwa w dniu g osowania

nie b dzie mia  uko czonych 75 lat;
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kopi  za wiadczenia o prawie do g osowania wydanego osobie maj cej

by  pe nomocnikiem, je eli osoba ta nie jest uj ta w rejestrze wyborców w tej samej

gminie co udzielaj cy pe nomocnictwa.

Akt pe nomocnictwa jest sporz dzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym

miejscu na obszarze gminy, je eli wyborca zwróci si  o to we wniosku o jego

sporz dzenie.

Wyborca ma prawo cofni cia udzielonego pe nomocnictwa. Cofni cie pe nomocnictwa

nast puje przez z enie najpó niej na 2 dni przed dniem ponownego g osowania,

tj. do dnia 22 maja 2015 r., stosownego o wiadczenia wójtowi (burmistrzowi,

prezydentowi miasta) gminy, w której sporz dzono akt pe nomocnictwa, lub przez

dor czenie takiego o wiadczenia w ciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu

ponownego g osowania.

Wyborca, który udzieli  pe nomocnictwa mo e g osowa  osobi cie w lokalu wyborczym,

je eli wcze niej nie odda  g osu pe nomocnik. G osowanie osobiste przez wyborc

powoduje wyga ni cie pe nomocnictwa.

osowania przez pe nomocnika nie przeprowadza si  w: obwodach g osowania

utworzonych w zak adach opieki zdrowotnej, domach pomocy spo ecznej, zak adach

karnych i aresztach ledczych oraz domach studenckich, a tak e w obwodach g osowania

utworzonych za granic  i na polskich statkach morskich.

V. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu ponownego g osowania

W dniu ponownego g osowania obwodowe komisje wyborcze dopisuj  do spisu

wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

przed  za wiadczenie o prawie do g osowania w dniu ponownego g osowania,

zostali pomini ci w spisie, je eli udokumentuj , e stale zamieszkuj  na terenie

danego obwodu g osowania, a urz d gminy potwierdzi, e nie otrzyma  zawiadomienia

o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym

obwodzie,

 obywatelami polskimi stale zamieszkuj cymi za granic , g osuj cymi w kraju

na podstawie wa nego polskiego paszportu,

zostali skre leni ze spisu dla danego obwodu g osowania w zwi zku z wpisaniem

do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy spo ecznej, zak adzie karnym
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lub areszcie ledczym, je eli udokumentuj , e opu cili t  palcówk  przed dniem

ponownego g osowania,

chc  g osowa  w obwodzie utworzonym w zak adzie opieki zdrowotnej, domu

pomocy spo ecznej, zak adzie karnym lub areszcie ledczym, a przybyli do tej

jednostki przed dniem ponownego g osowania.


