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Dla wyborców
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., przeznaczone dla
wyborców:

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
[1]
Informacja o głosowaniu korespondencyjnym [2]

Informacja o przewozach osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych oraz infolinii [3]
[4]
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców [5]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
[6]

Komunikat w sprawie terminu publicznego losowania składów komisji wyborczych dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP [7]

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców [8]

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej [9]

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa [10]

Zgoda na przyjącie pełnomocnictwa [11]
Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
[12]
Informacja o głosowaniu korespondencyjnym
[13]
Formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego
[14]
Informacja o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
[15]
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 marca 2015 r. o numerach i granicach
obwodów głosowania
[16]
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Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych [17]

Informacja o termine zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
[18]
[19]
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za
granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [20]

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju,
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
[21]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [22]

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji
wyborczych [22]

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o
zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zawiera także KALENDARZ
WYBORCZY (Dziennik Ustaw z dnia 7 lutego 2015 r. poz. 188) [23]

Odnośniki:
[1] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/informacja_o_warunkach_udzialu_w_gl
osowaniu_prp_2015.pdf
[2] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/informacja_ws_glosowania_korespond
encyjnego-2prp_2015.pdf
[3] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/informacja_transporcie_i_infolinii_wyb
ory_prp_2015.pdf
[4] https://torun.pl/pl/node/190691
[5] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/wniosek_o_dopisanie_do_spisu_wybor
cow.doc
[6] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_
prawie_glsowania_wybory_prp_2015.doc
[7] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/wybory_prezydenta_rp_2015_losowanie_komisji
_kom.pdf
[8] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/apel_pkw_do_wyborcow_2015_prp.pdf
[9] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/informacja_dot_glosowania_wybory_pr
p_2015.pdf
[10] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelno
mocnictwa_wprp_2015.doc
[11] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa
_wprp_2015.doc
[12] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/wykaz_zlozonych_zawiadomien_o_ut
worzeniu_komitetu_wyborczego_2015_wprp.pdf
[13] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/informacja_korespondencyjne_2015_
04_24_wprp.pdf
[14] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/glosowanie_korespondencyjne_form
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ularz_2015_wprp.doc
[15]
https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/informacja_wybory_2015_04_09_wprp.pdf
[16] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/obw_pmt_2015_03_30_wybory_prp_2
015.pdf
[17] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/zgloszenie_pelnomocnik_p_pr_2015_
03_11.pdf
[18] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/komunikat_pelnomocnicy_okw_p_rp_
2015_03_11.pdf
[19] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/wybory/2015PRP/komunikat_pelnomocnicy_okw_p_rp_
2015_02_24.pdf
[20] http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-prezydent/informacja-o-warunkach-udzi
alu-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za-granica-i-na-polskich-statkach-morskichw-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarzadzonych-na-dzien-10-maja-2015-r.html
[21] http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-prezydent/informacja-o-warunkach-udzi
alu-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-kraju-w-wyborach-prezydenta-rzeczyposp
olitej-polskiej-zarzadzonych-na-dzien-10-maja-2015-r.html
[22] http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-prezydent/strona,1.html
[23] http://pkw.gov.pl/2015/postanowienie-marszalka-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-4-lutego
-2015-r-o-zarzadzeniu-wyborow-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej.html
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