
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii informuje, że 

termin wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego  został przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczony na dzień 25 maja 2014 r. 

I. Prawo udziału w głosowaniu 

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach posiada legitymujący się 

ważnym polskim paszportem lub dowodem osobistym obywatel polski, oraz obywatel 

Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania 

kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz który 

1) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 

2) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,  

3) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem 

Trybunału Stanu; 

 

II. Forma głosowania 

W obwodach utworzonych za granicą będzie można głosować korespondencyjnie albo 

osobiście w siedzibach obwodów do głosowania.  

Warunkiem udziału w głosowaniu za granicą jest dokonanie zgłoszenia do spisu 

wyborców i posiadanie ważnego w dniu głosowania polskiego paszportu lub dowodu 

osobistego w tych krajach, do których Polacy mogą wjechać na podstawie dowodu 

osobistego. 

III. Kiedy można będzie wpisać się do spisu wyborców? 

 

Sporządzanie spisu wyborców zostanie zakończone dnia 22.05.2014 r. 

 

UWAGA: zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony właściwemu 

terytorialnie konsulowi tylko do 12.05.2014 r. 

 

 

Wpisu można dokonać elektronicznie pod adresem :  

ewybory.msz.gov.pl 

e-wybory.msz.gov.pl 

Istnieje również  możliwość wpisu  na podstawie zgłoszenia wniesionego: ustnie, pisemnie, 

telefonicznie, telegraficznie, telefaksem oraz w formie elektronicznej.  

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, 

numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer 

ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania. W przypadku osób 

posiadających meldunek w Polsce należy podać adres zameldowania w Polsce (miejsce 

wpisania wyborcy do rejestru wyborców), deklaracje sposobu głosowania, dane 

kontaktowe (numer telefony, adres e-mail) – wzór zgłoszenia w załączniku. 

 



UWAGA! Zachęcamy do samodzielnej rejestracji bezpośrednio na 

stronie internetowej  

IV. Głosowanie korespondencyjne 

 

Wyborca przebywający za granicą, posiadający ważny paszport lub dowód osobisty może 

głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego może być 

zgłoszony właściwemu terytorialnie konsulowi do dnia 12.05.2014 r.  W zgłoszeniu, 

poza wskazanymi wyżej danymi, należy podać adres, na który ma być wysłany 

pakiet wyborczy. 

 

Do osoby wpisanej do spisu wyborców, która zadeklarowała chęć głosowania 

korespondencyjnego, wysłany zostanie pakiet wyborczy zawierający: 

 

 zaadresowaną kopertą zwrotną,  

 kartę bądź karty do głosowania,  

 kopertę na kartę bądź karty do głosowania, 

 oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,  

 instrukcję głosowania. 

 

Wyborca głosujący korespondencyjnie, po wypełnieniu karty do głosowania, wkłada ją 

do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do 

koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją na własny koszt na 

adres właściwego konsula. Wyborca, do którego został wysłany pakiet wyborczy może do 

czasu zakończenia głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej 

obwodowej komisji wyborczej. 

Przewiduje się powołanie obwodowych komisji wyborczych w Kolonii. Lokale 

wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do godziny 21.00.  

Głosując za granicą można oddać głos na kandydatów z listy okręgu wyborczego nr 

4 (obejmuje m. st. Warszawa i 8 powiatów województwa mazowieckiego). 

Informacje dotyczące procedury głosowania będą zamieszczane na stronie 

internetowej urzędu – www.kolonia.msz.gov.pl oraz udzielane pod wyznaczonymi 

numerami telefonów: 

1. 0221 93 730 212 

2. 0221 93 730 228  

Szczegółowe informacje nt. przepisów wyborczych znaleźć można na stronie 

internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl.  

 

http://www.pkw.gov.pl/

