Ustawowe terminy czynności wyborczych
związanych z udziałem w głosowaniu
od dnia 4 maja 2014 r. do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek)
— składanie przez żołnierzy pełniących
zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy
zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających
zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z
jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o
dopisanie do
wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek)
głosowania korespondencyjnego za granicą

— zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru

do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek)
— składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o
dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej
ze względu na miejsce stałego zamieszkania
oraz zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru
głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie
Braille’a
do dnia 15 maja 2014 r. (czwartek)
głosowania

— składanie wniosków o sporządzenie aktu

pełnomocnictwa do

do dnia 20 maja 2014 r. (wtorek)
— składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na
obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
do dnia 22 maja 2014 r. (czwartek) — zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o
wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą oraz zgłaszanie przez wyborców
przebywających na polskich statkach morskich wniosków o
wpisanie do spisów wyborców w obwodach
głosowania utworzonych na tych statkach
w dniu 23 maja 2014 r. (piątek) o godz. 24:00 — zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 25 maja 2014 r. (niedziela) w godzinach 7:00-21:00 — głosowanie

* W powyższej informacji, jak i w pozostałej części serwisu informacyjnego, wskazano rzeczywiste terminy
upływu poszczególnych czynności wyborczych, tj. z uwzględnieniem art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, który
stanowi, że jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

