Zaświadczenia o prawie do głosowania.
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać
zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz.U. z 2011 r Nr 21 poz. 112, z późn. zm) . Z zaświadczeniem takim można głosować
w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy w
Szemudzie do dnia 8 maja 2015 r. do godz. 14,00 - Referacie Spraw Obywatelskich –
pokój Nr 3
.
Zaświadczenie wyborca odbiera osobiście, ale może upoważnić inną osobę. W tym celu
sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument),
w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, oraz dane osoby
upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu
pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego
głosowania (II tura wyborów).
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu
po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać
zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Zaświadczenia
wydawane będą do dnia 22 maja 2015 r., do godz. 14,00.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu
skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie
kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w
miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie korespondencyjne
w sprawie: zasad głosowania korespondencyjnego, wydawania zaświadczeń o prawie do
głosowania, aktów pełnomocnictw oraz dopisywanie do spisów w wyborach Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Państwową Komisję Wyborczą informujemy,
że złożone przed dniem pierwszego głosowania:
- zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego,
- wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania,
- wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa,
- wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,
dotyczą zarówno pierwszego głosowania, jak i ewentualnego ponownego głosowania
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Oznacza to, że:
1) wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia zamiaru

głosowania korespondencyjnego, również w przypadku ewentualnego ponownego
głosowania będzie głosował korespondencyjnie. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
prześle mu pakiet wyborczy na ten sam adres, na który przesłał pakiet wyborczy przed
pierwszym głosowaniem. Nie ma możliwości zmiany tego adresu. Wyborca może
zrezygnować z głosowania korespondencyjnego. W tym celu powinien wziąć
zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien
złożyć w urzędzie gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców. Złożenie wniosku
powinno nastąpić przed wysłaniem przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
pakietu wyborczego, lub po tym terminie, jeśli wyborca zwróci pakiet wyborczy
w stanie nienaruszonym;
2) wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do

spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie
wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania. Nie ma
możliwości kolejnego wyboru obwodu głosowania. Wyborca, który w ponownym
głosowaniu będzie chciał glosować w innym obwodzie głosowania, w tym także
w obwodzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, musi wziąć zaświadczenie
o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złożyć w urzędzie
gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców;
3) akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia

pełnomocnika do oddania głosu również w ewentualnym ponownym głosowaniu.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania może głosować osobiście,
jeżeli głosu nie oddał jeszcze pełnomocnik. Wyborca może również cofnąć
pełnomocnictwa składając oświadczenie w tej sprawie wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) najpóźniej na 2 dni przed dniem głosowania lub obwodowej
komisji wyborczej w dniu głosowania, w trakcie jego trwania;
4) wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o wydanie

zaświadczenia o prawie do głosowania, otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie
o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie
do głosowania w dniu ponownego głosowania. W przypadku utraty zaświadczenia,
niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia,

ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla jej miejsca stałego
zamieszkania.
Ponadto z wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że osoby wpisane do spisu
wyborców
w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich lub
zespołach domów studenckich w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców
również w przypadku ewentualnego przeprowadzenia ponownego głosowania. Wzięcie
udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu
zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców.
Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt
śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez
obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że
opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, a dniem ponownego
głosowania.

