
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 lutego 2020 r.

Poz. 184

POSTANOWIENIE

M A R S Z A L K A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7 dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie /ar/^d/enia wyhorow Prezydenta R/ec/ypospolitej Polskiej

Na podstawie arl. 128 usl. 2 Konstytucji Rzeczypospolitcj Polskiej oraz art. 289 tj 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) stanowi sie, co nast^puje:

§ 1. Zar/adzam wyhoiy Prc/ydcnta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Dat? wyhorow wyznaczam na nied/icl? dnia !0 maja 2020 r.

§ 3. Dni, wktorych uprywaja scrniiny wykonania c/ynnosci wyborczych, okrcsla kalcndarz wyborcTy stanowiacy zalac/nik
do niniejszego postanowienia.

tj 4. Postanowienie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Marszalek Sejmu: £. Witek



Dziennik Ustaw Poz. 184

Zatifc/nikdoposianowieniaMarszaHtaScjmii Rzcczypospolitej
PoiskJej z dnia 5 Kitego 2020 r. (poz. 184)

KALENDARZ WYBORCZY
DLA WYBOROW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WDNIU 10MAJA2020R.

Termin wykonania ezynnosci
wyborczych*1

1

do dnia 1 6 marca 2020 r.

do dnia 23 marca 2020 r.

do dnia 26 marca 2020 r.
do godz. 24.00

do dnia 5 kwietnia 2020 r.

do dnia 10 kwietnia 2020 r.

do dnia 1 9 kwielnia 2020 r.

od dnia 1 9 kwietnia 2020 r.
do dnia 26 kwietnia 2020 r.

do dnia 20 kwietnia 2020 r.

do dnia 25 kwietnia 2020 r.

od dnia 25 kwietnia 2020 r.
do dnia 8 maja 2020 r.
do godz. 24.00

do dnia 1 maja 2020 r.

do dnia 5 maja 2020 r.

Czynnosci wyborcze

2

zawiadainianic Panstwowcj Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetow wy-
borczych kandydatow na Prczydcnta Rzcczypospolitej Polskicj

- powolanic okregowych komisji wyborczych

- zglaszanie do Panstwowej Komisji Wyborczej kandydatow na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

- utworzenie obwodow gtosowania w zaktadaeh leczniczych. domach pomocy
spolecznej, zaktadaeh karnych i aresztach sledczych, domach studenckich i ze-
spolach tych domow oraz ustalenie ich granic, sicdzib i numerow

- podanie do wiadomosci publicznej informacji o numerach i granicach obwo-
dow giosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wybovczych, w tym
o lokalach przystosowanych do potrzeb osob niepehiosprawnych, a takze
o mozliwosci giosowania korcspondencyjnego prxez wyborcow niepemo-
sprawnych i mozliwosci gtosowania przez petnomocnika,

- zgtaszanic przez kapitanow statkow wnioskow o utworzenie obwodow gioso-
wania na polskich statkach morskich,

- zgtaszanie kandydatow na czlonkow obwodowych komisji wyborczych przez
pehtomocnikow komitetow wyborczych

- powolanic przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do wiadomosci publicznej informacji o numerach i granicach obwo-

dow giosowania utworzonych za granieq oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych,

- sporzadzenie spisow wyborcow przez gminy

- sktadanie przez zomierzy petniacych zasadnicza lub okresowtj sluzbt^ wojsko-
wa oraz pehii^cych stuzb? w charakterze kandydatow na zolnierzy zawodo-
wych lub odbywajacych cwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a takze ratowni-
kow odbywajqcych zasadniczq sluzb? w obronie cywilnej poza miejseem sta-
iego zamieszkania oraz policjantow z jednostek skoszarowanyeh, funkcjona-
riuszy Shizby Ochrony Paiistwa, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozar-
nej oraz SKizby Wi^ziennej pelniacych smzb? w systemic skoszarowanym,
wnioskow o dopisanie do wybranego przez nich .spisu wyborcow sporzadzanego
dla miejscowosei, w ktorej odbywaja sruzbe

- podanie do wiadomosci wyborcow danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej

- zglaszanic przez wyborcow nicpctnosprawnych zamiaru giosowania korcspon-
dencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakladek na karty do glosowania spo-
rzadzonycli w alfabccie Braille'a

- nieodptatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach pubiicz-
nych nadawcow radiowych i telewizyjnych przygolowanych przez komitety
wyborcze

- skiadanie wnioskow o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa do giosowania

- skiadanie wnioskow o dopisanic do spisu wyborcow w wybranym przez siebie
obwodzie giosowania
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1
do dnia 7 maja 2020 r.

w dniu 8 maja 2020 r.
o godz. 24.00

wdniu 10 maja 2020 r.
godz. 7.00-21.00

2

- zglaszanie przez wyborcow przebywajatych za granicij wnioskow o wpisanic
do spisu wyborcow w obwodach gtosowania utworzonych za granicij,

- zgtaszanie przez wyborcow przcbywajacych na polskich statkach morskich
wnioskow o wpisanic do spisow wyborcow w obwodach glosowania utworzo-
nych na tych statkach

- zakonczcnie kampanii wyborczej

- glosowanie

Zgodnie / art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 201 I r. - Kodeks wyborczy, jezeli koniec tcrminu wykonania cxynnosci okreslonej
w Kndcksic wyborcxym pr/ypada na soboti; albu na d/icii usiawowo wolny od pracy, lermin uptywa picrwszcgo roboc/ego dnia po
tym dniu. Jczcli Kodeks wyborczy nic stanowi inaczcj, czynnosci wyborcze sa dokonywanc w godzinach urzedowania sadow, orga-
now wyhorc/ych, urzcdow gmin oraz konsulatow.


