WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2015 R.
Termin wyborów został wyznaczony na niedzielę, 25 października 2015 r. Głosowanie odbędzie się w godz. 7.0021.00.
Prawo wybierania przedstawicieli do Sejmu i Senatu w obwodach utworzonych za granicą ma obywatel polski, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty oraz dokona
wcześniejszego zgłoszenia do spisu wyborców prowadzonego przez konsula albo przedstawi zaświadczenie o prawie
do głosowania wydane przez urząd gminy lub konsula.
Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą
może oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu osobiście lub drogą korespondencyjną. Głosowanie osobiste
w Szwajcarii możliwe będzie w:
1) BERNO, Ambasada RP, Elfenstrasse 20a, 3006 Bern
2) GENEWA, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, L’Ancienne Route
15, 1218 Grand-Saconnex.
Zgłoszenia do spisu wyborców można będzie dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji dostępny na stronie
https://ewybory.msz.gov.pl/. Informacja o rozpoczęciu rejestracji w tym systemie zostanie podana natychmiast po
jego uruchomieniu. Jest to najdogodniejszy sposób rejestracji. System generuje elektroniczne potwierdzenie
zgłoszenia do spisu wyborców.
Zgłoszeń do głosowania korespondencyjnego można będzie dokonywać najpóźniej do 7 października 2015 r. (środa),
a do głosowania osobistego najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów tj. do 22 października 2015 r. (czwartek).

Głosowanie korespondencyjne
Wyborcom, którzy zarejestrowali się w spisie wyborców z opcją udziału w wyborach drogą korespondencyjną
zostaną przesłane pakiety wyborcze na wskazany adres w Szwajcarii. Pakiet wyborczy zawiera: kopertę zwrotną
zaadresowaną do właściwego konsula, karty do głosowania, kopertę na karty do głosowania, oświadczenie
o osobistym i tajnym oddaniu głosu i instrukcję głosowania.
Wyborca, po wypełnieniu kart do głosowania i podpisaniu oświadczenia, wkłada kartę do głosowania do koperty na
kartę do głosowania, zakleja ją i razem z podpisanym oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej. Wyborca musi
następnie odesłać swój głos na własny koszt (uwaga: należy zadbać o wystarczające ofrankowanie koperty) na adres
wskazany przez konsula. Korespondencja zwrotna musi dotrzeć do urzędu przed zakończeniem głosowania.
Wyborca, który nie odesłał pakietu wyborczego, może w dniu głosowania dostarczyć pakiet osobiście komisji
wyborczej, do której się zarejestrował.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie
o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju i za
granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się najpóźniej 23 października 2015 r. konsulowi, który sporządził
spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania
zostanie skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.
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.

Głosowanie za granicą na podstawie uzyskanego w kraju zaświadczenia o prawie do głosowania
Wyborca stale zamieszkały w kraju, zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie
o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju i za
granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca
jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 23 października 2015 r.

