
 

 

Warszawa, dnia 13 wrze�nia 2007 r. 

PA�STWOWA 
KOMISJA WYBORCZA 

ZPOW-503-10/07 

Informacja  
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych 

w kraju, w wyborach do Sejmu i do Senatu, 
zarz�dzonych na dzie� 21 pa�dziernika 2007 r.  

Pa�stwowa Komisja Wyborcza, w zwi�zku z wyborami do Sejmu i do Senatu, 
zarz�dzonymi na dzie� 21 pa�dziernika 2007 r., przypomina o warunkach udziału w 
głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju. 

WARUNKI OGÓLNE 
• Prawo udziału w głosowaniu ma ka�dy obywatel polski, który najpó�niej w dniu 

głosowania ko�czy 18 lat i nie został pozbawiony praw publicznych 
lub ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem s�du, ani pozbawiony praw 
wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. 

• Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców. Mo�na 
by� wpisanym tylko do jednego spisu. 

Spisy wyborców sporz�dzaj� urz�dy gmin. 

1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania. 

• Wyborcy, którzy s� zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy, 
a nie zło�yli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu 
oraz wyborcy b�d�cy obywatelami polskimi, którzy zostali wpisani do rejestru 
wyborców na własny wniosek, zostan� wpisani z urz�du do spisów wyborców 
sporz�dzanych dla poszczególnych obwodów głosowania. 

• Wyborcy, którzy s� zameldowani na pobyt czasowy zostan� uj�ci w spisach 
wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt stały. 

2. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania 
Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych 
i aresztach �ledczych 
• Wyborcy, którzy b�d� przebywa� w dniu wyborów w szpitalach, zakładach 

pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach �ledczych zostan� wpisani 
do spisów wyborców sporz�dzonych dla obwodów głosowania utworzonych 
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w tych jednostkach i b�d� mogli głosowa� w tych obwodach. Dyrektor jednostki 
powiadomi osoby przebywaj�ce w jednostce o umieszczeniu ich w spisie 
wyborców. 

Wyborca wpisany do spisu wyborców w wy�ej wymienionej jednostce 
zostanie z urz�du skre�lony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. 
Osoby, które przyb�d� do wy�ej wymienionych jednostek w dniu wyborów, b�d� 
mogły głosowa� w obwodach utworzonych w tych jednostkach 
tylko na podstawie za�wiadcze� o prawie do głosowania. 

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek 
wyborcy 
• Wyborcy, czasowo przebywaj�cy poza miejscem zameldowania na pobyt stały 

(w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy) oraz wyborcy nigdzie 
nie zamieszkali, którzy chc� wzi�� udział w głosowaniu w miejscu czasowego 
pobytu powinni zło�y� wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 

Wniosek składa si� w urz�dzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa 
wyborca, najpó�niej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do 11 pa�dziernika 
2007 r. 

• 	ołnierze pełni�cy zasadnicz� lub okresow� słu�b� wojskow� oraz pełni�cy 
słu�b� w charakterze kandydatów na �ołnierzy zawodowych lub odbywaj�cy 
�wiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywaj�cy zasadnicz� słu�b� 
w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek 
skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rz�du, Stra�y Granicznej, 
Pa�stwowej Stra�y Po�arnej oraz Słu�by Wi�ziennej pełni�cy słu�b� w systemie 
skoszarowanym, którzy chc� wzi�� udział w głosowaniu w miejscu odbywania 
słu�by, powinni zło�y� wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym 
przez siebie obwodzie w danej miejscowo�ci. 

Wniosek składa si� w urz�dzie gminy do dnia 7 pa�dziernika 2007 r. Osoby, 
które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mog� zło�y� wniosek 
najpó�niej w 2. dniu przed dniem wyborów. 

• Wyborcy niepełnosprawni mog� głosowa� w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze 
gminy, w której stale zamieszkuj�. W tym celu powinni oni zło�y� wniosek 
o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie.  
Wniosek składa si� w urz�dzie gminy najpó�niej w 10. dniu przed dniem 
wyborów, tj. do dnia 11 pa�dziernika 2007 r. 

Głosowanie na podstawie za�wiadczenia o prawie do głosowania 
• Wyborca, który zamierza zmieni� miejsce pobytu przed dniem wyborów 

mo�e otrzyma� za�wiadczenie o prawie do głosowania. Z za�wiadczeniem takim 
mo�na głosowa� w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granic� 
lub na polskim statku morskim. 
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Wniosek o wydanie za�wiadczenia o prawie do głosowania składa si� 
w urz�dzie gminy, w której wyborca b�dzie uj�ty w spisie wyborców, najpó�niej 
w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 19 pa�dziernika 2007 r. 
Wyborca, któremu wydano za�wiadczenie o prawie do głosowania zostanie 
z urz�du skre�lony ze spisu wyborców w miejscu swego zamieszkania. 

Nale�y zwróci� szczególn� uwag�, aby nie utraci� za�wiadczenia o prawie 
do głosowania. W przypadku jego utraty, niezale�nie od przyczyny, nie b�dzie 
mo�liwe otrzymanie kolejnego za�wiadczenia, ani wzi�cie udziału w głosowaniu 
w obwodzie wła�ciwym dla w miejsca swego zamieszkania. 

Głosowanie wyborców stale zamieszkałych za granic� 
• Wyborcy stale zamieszkali za granic�, którzy b�d� przebywa� w Polsce w dniu 

wyborów, mog� wzi�� udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, 
je�li przedło�� obwodowej komisji wyborczej wa�ny polski paszport 
oraz dokument potwierdzaj�cy, �e stale zamieszkuj� za granic�. Dokumentem 
takim mo�e by� np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzaj�cy zatrudnienie 
za granic� lub dokument potwierdzaj�cy uprawnienie do korzystania ze �wiadcze� 
ubezpieczenia społecznego 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. 

3. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania 
• W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisuj� do spisu wyborców 

jedynie tych wyborców, którzy: 

− przedło�� za�wiadczenie o prawie do głosowania, 

− zostali pomini�ci w spisie, je�eli udokumentuj�, �e stale zamieszkuj� 
na terenie danego obwodu głosowania, a urz�d gminy potwierdzi, 
�e nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania 
lub o obj�ciu spisem wyborców w innym obwodzie, 

− zostali skre�leni ze spisu w zwi�zku z umieszczeniem w spisie wyborców 
w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, je�eli udokumentuj�, �e opu�cili 
szpital lub zakład pomocy społecznej w przeddzie� wyborów, 

− s� obywatelami polskimi stale zamieszkuj�cymi za granic�, głosuj�cymi 
w kraju na podstawie wa�nego polskiego paszportu, 

− przybyli do szpitala lub zakładu pomocy społecznej w przeddzie� wyborów. 

Przewodnicz�cy 

Pa�stwowej Komisji Wyborczej 

Ferdynand Rymarz 


