
INFORMACJA KONSULA W MONTREALU WS REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO 

ZARZĄDZONEGO NA DZIEO 6 WRZEŚNIA 2015 R. 

 

W dniu 6 września odbędzie się głosowanie w referendum ogólnokrajowym (w Kanadzie z 

uwagi na różnicę czasu głosowanie mied będzie miejsce dzieo wcześniej tj w sobotę 5 

września). 

Osoby biorące udział w referendum udzielą odpowiedzi na 3 pytania: 

 Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w 

wyborach do Sejmu RP? 

 Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii 

politycznych z budżetu paostwa? 

 Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do 

wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyśd podatnika? 

Analogicznie jak miało to miejsce w niedawnych wyborach Prezydenta RP Minister Spraw 

Zagranicznych ustanowił obwód głosowania w granicach właściwości terytorialnej Konsulatu 

w Montrealu. Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 65 urzędowad będzie pod adresem 

3501 Avenue du Musee (budynek Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji), Montreal, w 

godzinach od 6:00 rano do 22:00 wieczorem w dniu 5 września (sobota) 2015 r. 

Warunki udziału określone zostały ustawie z dnia 14 marca 2003 r o referendum 

ogólnokrajowym (Dz.U z 20015 poz 318) oraz ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks 

wyborczy (Dz U Nr 21 poz 112, z pozn zm); posiada je obywatel polski który najpóźniej w 

dniu głosowania kooczy 18 lat, posiada pełne prawa publiczne i wyborcze i nie został 

ubezwłasnowolniony. 

Konieczne jest także posiadanie ważnego paszportu polskiego i wcześniejsze osobiste 

zgłoszenie, najpóźniej w dniu 3 września 2015 r, do spisu osób uprawnionych do udziału w 

referendum prowadzonego przez konsula.  

Dla osób z dostępem do komputera najdogodniejszą formą zgłoszenia do spisu jest 

rejestracja na stronie https://ewybory.msz.gov.pl Na podstawie osobistego zgłoszenia 

wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub elektronicznie (mailem) wpisu 

może dokonad także konsul - z uwagi na możliwośd popełnienia błędu w przekazie nie zaleca 

się korzystania z formy ustnej lub telefonicznej 

Spis jest przygotowywany od nowa na każde głosowanie, fakt że dana osoba rejestrowała się 

w przeszłości np. w niedawnych wyborach Prezydenta RP, nie ma znaczenia. W zgłoszeniu 

należy podad:  

 nazwisko i imię (imiona), 



 imię ojca,  

 datę urodzenia,  

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

 dokładny adres wyborcy za granicą, numer telefonu, adres e-mail, 

 numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania, 

 w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, miejsce 

wpisania wyborcy do rejestru wyborców.  

Jest niezwykle istotne aby dokonując zgłoszenia stosowad dokładnie taką pisownię i 

podawad dokładnie takie same dane jakie zapisane są w ważnym polskim paszporcie. 

Osoba uprawniona do udziału w referendum która została wpisana przez konsula do spisu 

osób uprawnionych do udziału w referendum może otrzymad zaświadczenie o prawie do 

głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosowad w dowolnym obwodzie głosowania w 

kraju i za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się konsulowi który sporządził 

spis osób uprawnionych do udziału w referendum w którym osoba uprawniona jest ujęta. 

Wniosek należy złożyd najpóźniej do dnia 4 września 2015 r. 

Możliwe jest także głosowanie korespondencyjne - zamiar takiego głosowania osoby 

mieszkające za granicą zgłaszają konsulowi najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2015. Zgłoszenia 

dokonuje się w analogiczny sposób jak zgłoszenia do spisu osób uprawnionych do udziału w 

referendum dodatkowo wskazując dokładny adres na który wysłany ma byd pakiet 

referendalny lub deklarację osobistego odbioru pakietu. 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 i wysyła pakiet referendalny zawierający min kartę do głosowania, 

kopertę zwrotną i instrukcję. Wyborca musi następnie odesład swój głos (na własny koszt) na 

adres wskazany przez konsula biorąc pod uwagę, że konsul powinien otrzymad przesyłkę 

zwrotną nie później niż w dniu 4 września 2015 r (piątek). Można też osobiście przekazad 

kopertę zwrotną konsulowi. 

Wszystkie informacje, komunikaty i prawo wyborcze dostępne są na stronie Paostwowej 

Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Przemysław Jenke 

Konsul, Montreal 

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

