
Jak oddać
ważny głos
Wybory Prezydenckie 10 maja 2015

Głosować może każda osoba posiadająca 
obywatelstwo polskie, która najpóźniej
w dniu głosowania ukończyła 18 rok życia. 

Głosować nie mogą: 
- osoby pozbawione praw publicznych 
prawomocnym orzeczeniem sądu,
- osoby pozbawione praw wyborczych 
prawomocnym orzeczeniem Trybunału 
Stanu,
- osoby ubezwłasnowolnione
prawomocnym orzeczeniem sądu.

Głosowanie odbędzie się w niedzielę
10 maja 2015 w godz. 7.00 - 21.00
w lokalach obwodowych komisji wyborczych.
Lokale obwodowych komisji wyborczych
to budynki użyteczności publicznej, takie 
jak szkoły, teatry, remizy, świetlice itp.

Adresy lokali wyborczych oraz numery
i granice obwodów głosowania zostały 
podane przez wójtów gminy oraz burmi-
strzów i prezydentów miast:

w formie plakatów
na terenie gminy

na tablicach
w urzędzie gminy

na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej 

danego urzędu

Aby oddać ważny głos należy postawić 
znak „X” z lewej strony przy nazwisku 
tylko jednego kandydata/kanydatki.

Uwaga!
Linie muszą przecinać się w obrębie kratki.
Wszelkie inne znaki (np. przekreślenie lub
zamazanie kratki, zygzaki, myślniki, kropki)
w obrębie kratki powodują, że głos jest
nieważny.
Należy pamiętać również, że postawienie 
znaku "v", czyli tzw. "ptaszka" spowoduje 
unieważnienie głosu.

Uwaga!
Należy:
zwrócić uwagę czy podpisujemy się w rubryce 
przy swoim imieniu i nazwisku. Podpisanie się 
przy nazwisku innej osoby może uniemożliwić 
jej skorzystanie z prawa głosu.

Aby oddać głos w lokalu wyborczym 
należy:

udać się
do lokalu

wyborczego

(nie dotyczy osób 
głosujących

korespondencyjnie
oraz przez

pełnomocnika)

odebrać od 
komisji

wyborczej 
jedną kartę 

do
głosowania

pokwitować
w spisie

wyborczym 
odbiór 
karty

wyborczej

pokazać
komisji

wyborczej 
dokumentem
ze zdjęciem

(najlepiej dowód 
osobisty)

podać
członkowi

obwodowej
komisji

wyborczej
swoje imię
i nazwisko
oraz adres

zamieszkania

(oraz zaświadczenie
o prawie do głosowania, 

jeśli głosujemy
napodstawie

zaświadczenia)

podejść
do stołu

prezydialnego

sprawdzić czy karta do głosowania jest 
kompletna

– zadrukowana jednostronnie na papierze koloru białego
w formacie A4,
– ma odcisk pieczęci komisji obwodowej zawierający jej numer,
– ma ścięty prawy górny róg.

udać się do miejsca zapewniającego
tajność głosowania

(kabiny lub przegrody ustawionej na stole)


