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POZOSTAŁO
DNI

TREŚĆ CZYNNOŚCI

UWAGI

01.08.2011

Wejście w życie Kodeksu Wyborczego

---

Pierwszy
Zarządzenie wyborów przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
tydzień sierpnia (wybory do Sejmu zarządza Prezydent RP, w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni
2011
przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu, wyznaczając wybory na dzień wolny od
pracy przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu)

Do 50 dnia
przed dniem
wyborów
20.08.2011
Do 48 dnia
przed dniem
wyborów)
22.08.2011

PODSTAWA PRAWNA
(Art. Kodeksu
wyborczego)
Art. 194

Publikacja postanowienia prezydenta RP w Dzienniku Ustaw RP (najpóźniej w 5 dniu od dnia Rozpoczęcie kampanii
zarządzenia wyborów)
wyborczej

Art. 194

Zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego:
- przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów
na senatorów
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o
utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Art. 204

Powołanie okręgowych komisji wyborczych przez Państwową Komisję Wyborczą

Jeżeli zawiadomienie spełnia
warunki określone w ustawie,
Państwowa Komisja Wyborcza w
terminie 3 dni od dnia jego
doręczenia postanawia o przyjęciu
zawiadomienia.

Art. 170

Do 40 dnia
przed dniem
wyborów
30.08.2011
Do 30 dnia
przed dniem
wyborów

Zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu
zarejestrowania

Na liście kandydatów liczba kobiet Art. 211, 258, 262
/ mężczyzn nie może być mniejsza
niż 35% liczby wszystkich
Lista do sejmu: 5000 podpisów wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym kandydatów
Zgłoszenie na senatora: 2000 podpisów wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu
wyborczym
Przyznanie przez państwową Komisję Wyborczą w drodze losowania jednolitego numeru dla
list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu
wyborczym

Art. 219

09.09.2011
Do 23 dnia
przed dniem
wyborów

Zgłaszanie przez pełnomocników wyborczych lub osoby upoważnione kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych

Spośród osób ujętych stałym
rejestrze wyborców danej gminy

Art. 182

16.09.2011
Do 21 dnia
przed dniem
wyborów

Powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji
wyborczych

Art. 182

18.09.2011
Od 21 – 14 dnia Składanie przez żołnierzy pełniących zasadnicza lub okresową służbę wojskową oraz
przed dniem
pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających
wyborów
ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w
obronie cywilnej poza miejscem zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych,
18– 25.10.2011
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i
Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym , wniosków o dopisanie do
spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
Od 15 – 2 dnia Nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców
przed dniem
radiowych i telewizyjnych
wyborów
24.09 –
07.10.2011
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Art. 30

Zgodnie z art. 119 zabronione jest Art. 117
rozpowszechnianie odpłatnie
ogłoszeń wyborczych w
programach publicznych i
niepublicznych nadawców
radiowych i telewizyjnych
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Do 10 dnia
przed dniem
wyborów

Rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów (zawierających: numery
list, nazwy i skróty nazw komitetów wyborczych oraz dane o kandydatach zawarte w
zgłoszeniach list, w tym treść oświadczenia „lustracyjnego”)

Art. 221

29.09.2011
Do 5 dnia przed Składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub
dniem wyborów wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

Art. 28

04.10.2011
Do 3 dnia przed Zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu
dniem wyborów wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
06.10.2011

Zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o
wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
Do 2 dnia przed Zakończenie kampanii wyborczej.
dniem wyborów
07.10.2011
1 dzień przed
Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców.
dniem wyborów

Obwody głosowania za granicą
wchodzą w skład okręgu
wyborczego właściwego dla
dzielnicy Śródmieście miasta
stołecznego Warszawy (art. 14)
Obowiązuje cisza wyborcza

Art. 34 i 35

Obowiązuje cisza wyborcza

Art. 26

Art. 104

08.10.2011
WYBORY

Art. 39
GŁOSOWANIE (BEZ PRZERWY W GODZ. 7.00 – 21.00)

Obowiązuje cisza wyborcza

09.10.2011

Opracowanie: Katarzyna B. Olszewska – KKW SLD

3

