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Zcilqcznik do ro/.pcirzadzcnia Pre/esa Rady Minis l row 
z dnia 13 sicrpnia 2018 r (poz 1561) 

K A L E N D A R Z W Y B O R C Z Y 

Tcrmin vvykonania czynnosci wyborczej*' Tresc czynnosci wyborczej 

1 9 

do dnia 27 sierpnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadoniosci, w formie obvvieszczenia, infor-
macji 0 okregach wyborczych, ich granicach, numerach i iiczbie rad
nych wybieranych w kazdym okr^gu vvyborczym oraz o wyznaczonej 
siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dia wyborow do rad gmin, 
rad powiatovv, sejmikow wojewodztw i rad dzielnic m.st. VVarszawy 
oraz wyborow wojtow, burniistrzow i prezydentow miast. 

~ zawiadomienie odpowiednio Panstwowej Komisji Wyborczej lub 
wlasciwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wybor-
czego 

do dnia 6 vvrzesnia 201 8 r. zglaszanie komisarzom wyborczym kandydatow na czlonkow tery-
torialnych komisji wyborczych 

do dnia 11 wrzesnia 2018 r. ~ powotanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wy
borczych 

do dnia 16 wrzesnia 2018 r. 

do godz. 24«« 

— utworzenie obwodow glosowania w szpitalach, zakladach pomocy 
spolecznej, zaktadach karnych i aresztach sledczych oraz ustalenie 
ich granic. siedzib i numerow, 

- zgiaszanie terytorialnym komisjom wA 'borczym list kandydatow 
na radnych, odrs^bnie dia kazdego okrfgu wyborczego dia wyborow 
do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw i rad dzielnic 
m.st. Warszawy 

do dnia 21 wrzesnia 2018 r. — podanie do publicznej wiadoniosci, w formie obwieszczenia, infor-
macji 0 numerach i granicach obwodow glosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowa-
nych do potrzeb osob niepelnospravvnych oraz o mozliwosci gloso
wania korespondencyjnego przez wyborcow niepeinosprawnych 
i mozliwosci glosowania przez pelnomocnika, 

-- zglaszanie kandydatow na czlonkow obwodowych komisji wybor
czych 

do dnia 26 wrzesnia 2018 r. 

do godz. 24'» 

- przyznanie przez PaiistwowEj Komisj(? Wyborczajednolitych nume
row dia list tych komitetow wyborczych, ktore zarejestrowaly listy 
kandydatow co najmniej w polowie okregow w wyborach do 
wszystkich sejmikow wojewodztw, 

— zglaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatow na vvqjtow, 
burmistrzow i prezydentow miast 

do dnia 28 wrzesnia 2018 r. ~ przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonujacego zadania 
0 charakterze ogolnowojewodzkim, numerow dia list tych komite
tow wyborczych, ktore zarejestrowah' co najmniej jedn^ list^ kan
dydatow w wyborach do sejmikii wojevvodztwa i nie zostal im przy-
znany numer przez Panstwowtj Komisjc Wyborczi) 

do dnia 30 wrzesnia 2018 r. — przyznanie przez komisarza wyborczego numerow dia list tych komi
tetow wyborczych, ktore zarejestrowaly co najiriniej jedna liste kan
dydatow w wyborach do rady powiatu i nie zostal im przyznany nu
mer przez Paiistwowa Komisje Wyborczi) ani przez komisarza wy
borczego wykonujacego zadania o charakterze ogolnowojewodzkim, 

— powolanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wy
borczych, 

— sporzadzenie spisow wyborcow w urzedzie gminy 
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do dnia 6 pazdziernika 201 8 r. - rozplakatowanie obwieszczeii: 

a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrovvanych listach 
kandydatow na radnych. 

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandyda-
tach na wqjtow, burmistrzow i prezydentow miast, 

— zglaszanie przez wyborcow niepeinosprawnych zamiaru glosowa
nia kores|)ondencyjnego, w tym przy pomocy nakiadek na karty do 
glosowania sporzadzonych w alfabecie Brai l le 'a 

od dnia 6 pazdziernika do dnia 19 pivzdziernika 
2018r. do godz. 2 4 « 

~ nicodplatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadaw-
cow radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowa-
nych przez komitety wyborcze 

do dnia 12 pazdziernika 201 8 r. - skladanie wnioskow o sporziulzenie aktu pelnomocnictwa do gloso
wania 

do dnia 16 pazdziernika 2018 r. - skladanie przez wyborcow wnioskow o dopisanie ich do spisu wy
borcow w wybranym obvvodzie glosowania na obszarze gminy 
wlasciwej ze wzgledu na miejsce ich stalego zamieszkania 

w dniu 19 pazdziernika 201 8 r. o godz. 24"" - zakohczenie kampanii wyborczej 

w dniu 20 pazdziernika 2018 r. - przekazanie przewodniczacym obwodowych komisji wyborczych 
spisow wyborcow 

w dniu 21 pazdziernika 2018 r. 
godz. 7""-21"" 

- glosowanie 

Zgodnie z cirt. 9 § 2 i 3 Kodeksii wyborczego. jezeli koniec terminii wykonania czynnosci okrcslonej w Kodeksie wyborczym przy-
pada na sobots; albo na dzieii iislavvowo wolny otl pracy, lermin uplywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jezeli Kodeks wy-
borczy nic stanowi inaczej. czynnosci wyborcze sa dokonywane w godzinach urz^'dowania sqdow, organow wyborczych i urz^dow 
gmin. 


