
INFORMACJA KONSULA W MONTREALU 

 O GŁOSOWANIU W II TURZE WYBORÓW PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH 

NA DZIEO 24 MAJA 2015 ROKU 

 UWAGA! 

 W KANADZIE GŁOSOWANIE ODBYWA SIĘ W DN 23 MAJA – SOBOTA, W 

GODZINACH OD 07:00 do 21:00 

Adres Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 82 w Montrealu: 3501 Avenue du Musee (boczna 

ulica do Dr Penfield) 

 

Wyborcy, którzy wpisali się do spisu wyborców przed pierwszą turą 

głosowania będą ujęci w spisie wyborców podczas powtórnego 

głosowania. Nie ma możliwości zmiany obwodu głosowania w inny 

sposób niż poprzez pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania 

od konsula. Wyborcy, którzy przed głosowaniem w I turze 

zarejestrowali się do głosowania korespondencyjnego w II turze będą 

również głosowali korespondencyjnie. Konsul wyśle im pakiety 

wyborcze na ten sam adres na który wysłał je przed pierwszą turą. 

Nie ma możliwości zmiany tego adresu ani sposobu otrzymania 

pakietu (z wysłania na odbiór osobisty). Zmiana formy głosowania na 

osobistą może nastąpid wyłącznie poprzez pobranie zaświadczenia o 

prawie do głosowania przed wysłaniem przez konsula pakietu lub po 

tym terminie jeżeli wyborca zwróci pakiet w stanie nienaruszonym. 

Wyborca może też analogicznie jak w pierwszej turze dostarczyd 

pakiet osobiście konsulowi lub komisji wyborczej podczas 

głosowania.  

Istnieje natomiast możliwośd zmiany sposobu głosowania z 

osobistego na korespondencyjny, wniosek w tej sprawie należy złożyd 

do 14 maja 2015 roku. 



Podobnie jak w pierwszej turze wyborca (tylko zgłaszający się po raz 

pierwszy do spisu lub zmieniający tryb głosowania z osobistego na 

korespondencyjny) może też zadeklarowad osobisty odbiór pakietu 

do głosowania korespondencyjnego.  

Do głosowania w II turze będą mogli zarejestrowad się wyborcy 

którzy nie zarejestrowali się do głosowania za granicą przed I turą i 

nie pobrali zaświadczeo do głosowania (wyborcy którzy pobrali 

zaświadczenia nie mogą zostad wpisani do spisu). 

 

Termin zgłaszania wniosków o wpisanie do spisu wyborców upływa 3 

dni przed dniem głosowania czyli 21 maja br.  

Wnioski o wpisanie do spisu do głosowania korespondencyjnego 

należy złożyd nie później niż 10 dni przed dniem głosowania czyli do 

14 maja br. 

 

Montreal, dnia 12 maja 2015 roku 

 

/-/ Przemysław Jenke 

Konsul 


