
Konsul w Montrealu 

Wstępna Informacja Wyborcza 2015 

Szanowni Paostwo, 

Już za kilkanaście tygodni odbędą się kolejne wybory Prezydenta RP, a nieco 

później, na jesieni, wybory parlamentarne. W wyborach prezydenckich wyborcy 

w Kanadzie, z uwagi na różnicę czasu z Polską, głosowad będą w pierwszej 

rundzie już w sobotę 9 maja 2015.  

Jest planowane, że tak jak miało to miejsce w przeszłości, Minister Spraw 

Zagranicznych ustanowi obwód głosowania w granicach właściwości 

terytorialnej Konsulatu w Montrealu. Komisja Wyborcza urzędowad będzie w 

takim przypadku najprawdopodobniej pod adresem 3501 Avenue du Musee 

(budynek Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji) w godzinach od 7:00 rano do 

21:00 wieczorem. Ewentualna druga tura głosowania odbędzie się w dniu 23 

maja, godziny i adres Komisji pozostaną te same. 

Do wzięcia udziału w głosowaniu konieczne jest ukooczenie 18 lat (najpóźniej w 

dniu głosowania), posiadanie ważnego polskiego paszportu i dokonanie 

wcześniej osobistego zgłoszenia do spisu wyborców. Spis jest przygotowywany 

od nowa na każde wybory co oznacza koniecznośd każdorazowego zgłoszenia. 

Spis wyborców sporządza konsul - wyborca może byd wpisany tylko do jednego 

spisu. Informacja o możliwości dokonywania zgłoszeo do spisu będzie podana 

odrębnie. Zgłoszenia można dokonad dopiero po ukazaniu się informacji 

konsula (proszę się wcześniej nie zgłaszad) i najpóźniej w 3 dniu przed dniem 

wyborów tj do dnia 7 maja 2015. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego 

zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem 

lub elektronicznie (mailem) – z uwagi na możliwośd popełnienia błędu w 

przekazie nie zaleca się korzystania z formy ustnej lub telefonicznej. W 

zgłoszeniu należy podad: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, 

numer PESEL (jest w paszporcie na stronie ze zdjęciem), adres wyborcy za 

granicą, numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania a w 

przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, miejsce 

wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Jest niezwykle istotne aby dokonując 

zgłoszenia stosowad dokładnie taką pisownie i podawad dokładnie takie dane 

jakie zapisane są w ważnym polskim paszporcie. Osoby wpisane do spisu 

wyborców w obwodzie głosowania za granicą będą ujęte w tym spisie również 



w przypadku ponownego głosowania (II tura). Wzięcie udziału w głosowaniu w 

innym obwodzie możliwe będzie wyłącznie po otrzymaniu od konsula 

zaświadczenia o prawie do głosowania.  

Możliwe będzie także głosowanie korespondencyjne. Zamiar głosowania 

korespondencyjnego wyborcy mieszkający za granicą zgłaszają konsulowi 

najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów tj do dnia 27 kwietnia 2015. 

Zgłoszenia dokonuje się w analogiczny sposób jak zgłoszenia do spisu 

wyborców dodatkowo wskazując dokładny adres, na który wysłany ma byd 

pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego. 

Podobnie jak w przypadku zgłoszenia do spisu, z uwagi na możliwośd 

popełnienia błędu w przekazie nie zaleca się korzystania z formy ustnej lub 

telefonicznej. Na podstawie takiego zgłoszenia konsul wpisuje daną osobę do 

spisu wyborców i wysyła pakiet wyborczy zawierający min kartę do głosowania, 

kopertę zwrotną i instrukcję. Wyborca musi następnie odesład w określonym 

terminie swój głos (na własny koszt) na adres wskazany przez konsula. Można 

też osobiście przekazad kopertę zwrotną konsulowi. Wyborca, który 

zadeklarował głosowanie korespondencyjne w I turze głosowania będzie 

głosował korespondencyjnie także w ewentualnej drugiej turze.  

Wszystkie informacje, komunikaty i prawo wyborcze dostępne są na stronie 

Paostwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl  

Zachęcam ponadto do śledzenia informacji jakie pojawiad się będą w sprawie 

udziału w głosowaniu na stronie internetowej Konsulatu 

www.montreal.msz.gov.pl 

W związku z faktem, że do udziału w głosowaniu niezbędne jest legitymowanie 

się ważnym polskim paszportem uprzejmie informuję, że czas oczekiwania na 

wydanie paszportu 10-letniego wynosi aktualnie w Konsulacie w Montrealu 

minimum 6 tygodni (o ile wnioskodawca posiada już numer PESEL) lub 8-10 

tygodni w przypadku jeżeli wniosek o nadanie tego numeru trzeba dopiero 

złożyd). Terminy te mogą ulegad zmianie. 

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Jenke, Konsul 

 

http://www.montreal.msz.gov.pl/

