
POST ANOWIENIE 

MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 4 lutego 2015 r. 

o zarzlldzeniu wyborow Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. 

U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 

147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 

951,1529 oraz z 2014 r. poz. 179,180 i 1072) stanowi siy, co nastypuje: 

§1. 

Zarz1jdzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. 

Daty wybor6w wyznaczam na niedziely dnia 10 maja 2015 r. 

§ 3. 

Dni, w kt6rych uplywaj1j terminy wykonania czynnosci wyborczych, okreSla kalendarz 

wyborczy, stanowi1jcy zal1jcznik do niniejszego postanowienia. 

§ 4. 

Postanowienie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Radoslaw Sikorski 



Zal~cznik do postanowienia Marszalka Sejrnu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 4 lutego 2015 r. (poz .... ) 

KALENDARZ WYBORCZY 

dla wyborow Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

w dniu 10 maja 2015 r. 

Data wykonania czynnosci Trese czynnosci 
wyborczych .) wyborczych 

1 2 

do dnia 16 marca 2015 r. - zawiadamianie Panstwowej Komisji Wyborczej 
o utworzeniu komitet6w wyborczych kandydat6w 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

do dnia 23 marca 20 IS r. - powolanie okrygowych komisji wyborczych 

do dnia 26 marca 20 IS r. - zglaszanie do Panstwowej Komisji Wyborczej 

do godz. 2400 kandydat6w na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w celu zarejestrowania 

do dnia 5 kwietnia 20 IS r. - utworzenie obwod6w glosowania w szpitalach, 
zakladach pomocy spolecznej , zaldadach karnych 
i aresztach sledczych, domach studenckich 
i zespolach tych dom6w oraz ustalenie ich granic, 
siedzib i numer6w 

do dnia 10 kwietnia 20 IS r. - podanie do wiadomosci publicznej inforrnacji 
o numerach 1 granicach obwod6w glosowania 
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
w tym 0 lokalach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborc6w 
niepelnosprawnych, a takze o mozliwosci 
glosowania korespondencyjnego 1 przez 
pelnomocnika, 

- zglaszanie przez arrnator6w wniosk6w 0 utworzenie 
obwod6w glosowania na polskich statkach morskich 

do dnia 17 kwietnia 20 IS r. - zglaszanie kandydat6w do obwodowych komisji 
wyborczych przez pelnomocnik6w wyborczych 
komitet6w wyborczych 

do dnia 19 kwietnia 20 IS r. - powolanie przez w6jt6w (burrnistrz6w, prezydent6w 
miast) obwodowych komisji wyborczych, 

- sporzljdzenie spis6w wyborc6w przez gminy 



2 

od dnia 19 kwietnia 2015 r. - skladanie przez zolnierzy pelniqcych zasadniczq 

do dnia 26 kwietnia 2015 r. 
1ub okresowq sluzb" wojskowq oraz pelni1)cych 
sluzb" w charakterze kandydat6w na zolnierzy 
zawodowych lub odbywajqcych CWlCzema 
i przeszkolenie wojskowe, a taue ratownik6w 
odbywajqcych zasadniczq sluZb" wojskowq 
w obronie cywi1nej 

.. 
stalego poza mJejscem 

zamieszkania oraz po1icjant6w z jednostek 
skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony 
Rzqdu, Strazy Granicznej , Pailstwowej StraZY 
Pozamej oraz Sluzby Wi"ziennej pelniqcych sluzb" 
w systemie skoszarowanym, wniosk6w 0 dopisanie 
do wybranego przez nich SplSU wyborc6w 
sporzqdzanego d1a miejscowosci, w kt6rej odbywajq 
sluzb" 

do dnia 20 kwietnia 2015 r. - podanie do wiadomosci wyborc6w danych 
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej 

do dnia 25 kwietnia 2015 r. - zglaszanie zamiaru glosowania korespondencyjnego 

od dnia 25 kwietnia 2015 r. - nieodplatne rozpowszechnianie audycji wyborczych 

do dnia 8 maja 2015 r. w programach publicznych nadawc6w radiowych 
i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety 

do godz. 2400 
wyborcze 

do dnia 1 maja 2015 r. - skladanie wniosk6w 0 sporzqdzenie aktu 
pelnomocnictwa do glosowania 

do dnia 5 maja 2015 r. - skladanie wniosk6w 0 dopisanie do spisu wyborc6w 
w wybranym obwodzie glosowania 

do dnia 7 maja 2015 r. - skladanie przez wyborc6w przebywajqcych 
na pol skich statkach morskich wniosk6w 0 wpisanie 
do spisu wyborc6w w obwodach glosowania 
utworzonych na tych statkach, 

- skladanie przez wyborc6w przebywajqcych 
za granicq zgloszen w sprawie wpisania do spisu 
wyborc6w w obwodach glosowania utworzonych za 
granicq 

w dniu 8 maja 2015 r. - zakonczenie kampanii wyborczej 

o godz. 2400 

w dniu 10 maja 2015 r. - glosowanie 

godz. 700_21 00 

.. *) Zgodme z art. 9 § 2 Kodeksu wyborezego ]ezeh komee termmu wykonama ezyrmose) okreslone] w KodekSJe 
wyborezym przypada na sobot~ albo na dzien ustawowo wolny od praey, term in uplywa pierwszego roboezego 
dnia po tym dniu. Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborezego jezeJi Kodeks wyborezy nie stanowi inaezej, 
ezynnosei wyborcze s~ dokonywane w godzinaeh urz~dowania s~d6w, organ6w wybor9zych i urz~d6w gmin. 


