
Dla większości 
z nas sprawa jest 

prosta  
– 9 paźDziernika 

iDziemy z DowoDem 
osobistym 

Do swojego lokalu 
wyborczego, 

oDbieramy karty 
Do głosowania, 

skreślamy, 
wrzucamy Do urny. 

warto jeDnak 
zapoznać się 

z kilkoma istotnymi 
kwestiami, które 

usprawnią 
i ułatwią oDDanie 

głosu.

Każdy pełnoletni obywatel za-
meldowany na stałe na terenie 

gminy Tychy (jeżeli nie został ubez-
własnowolniony lub pozbawiony 
praw publicznych prawomocnym 
wyrokiem sądu) widnieje w reje-
strze wyborców. Jeżeli widniejemy 
w rejestrze, automatycznie trafia-
my do spisu wyborców – dzięki 
temu przychodząc do odpowied-
niego lokalu wyborczego odnaj-
dujemy swoje nazwisko na liście 
osób uprawnionych do głosowa-
nia. Jednak rejestr wyborców i spis 
wyborców to dwa różne dokumen-
ty. – Rejestr jest stale i na bieżąco 
aktualizowany – wyjaśnia Teresa 
Węgrzynek, naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego Kadr i Szkole-
nia Urzędu Miasta Tychy. – W re-
jestrze widnieją wszyscy wyborcy 

stale zamieszkali w gminie, wpisa-
ni z urzędu. Ale do rejestru, wybor-
ców może się też dopisać obywa-
tel, który np. prowadzi w Tychach 
działalność gospodarczą, przebywa 
tutaj przez większość dnia i stale 
jest związany z miastem. Taka oso-
ba może przyjść do urzędu miasta 
i złożyć wniosek o dopisanie go 
do rejestru wyborców w Tychach.

Wyborca, który chce zostać 
dopisany do rejestru w Tychach 
w terminie umożliwiającym gło-
sowanie w wyborach do Sejmu 
i Senatu RP w dniu 9 października 
2011 r. ma czas na złożenie takiego 
wniosku do 4 października 2011 r.. 
Wnioski przyjmuje Wydział Spraw 
Obywatelskich UM Tychy, (V pię-
tro).

Czy jestem 
w rejestrze?

Jeśli wyborca chce zagłosować 
w Tychach w najbliższych wybo-

rach parlamentarnych, a nie jest 
pewien, czy figuruje w rejestrze 
wyborców lub w spisie wybor-
ców, może na pisemny wniosek 
w dniach od 19 września do 3 paź-
dziernika uzyskać taką informację 
w Urzędzie Miasta w Tychach.

Jeżeli okaże się, że nie jest uję-
ty w rejestrze, musi złożyć wniosek 
o wpisanie do rejestru wyborców 
najpóźniej do 4 października. Trze-
ba pamiętać, że Prezydent Miasta 
przed wydaniem decyzji o wpisie 
do rejestru wyborców sprawdza, 
czy osoba wnosząca wniosek speł-
nia warunki stałego zamieszkiwa-
nia na obszarze danej gminy. Do-
piero po weryfikacji tych danych, 
osoba jest wpisywana do rejestru.

Jeśli natomiast wyborca prze-
bywa tylko czasowo na terenie 
Tychów, w tym również w dniu 
wyborów parlamentarnych i chce 
wziąć udział w głosowaniu, po-
winien złożyć pisemny wniosek 
o umieszczenie go w spisie wybor-

ców. Tu też istotny jest termin – 
wniosek trzeba złożyć w urzędzie 
gminy najpóźniej 4 października.

Jeżeli planujemy 
wyjazd

Spis wyborców dotyczy z ko-
lei tylko jednego konkretnego gło-
sowania. Do spisu wyborców 
możemy się na własny wniosek 
dopisać lub zostać z niego wykre-
ślonymi. Na przykład w sytuacji, 
jeżeli na czas wyborów planujemy 
wyjazd. – Jeżeli wiemy, że 9 paź-
dziernika będziemy przebywać 
w innym mieście, możemy złożyć 
wniosek o wydanie zaświadczenia 
o prawie do głosowania – mówi 
Teresa Węgrzynek. – Z tym za-
świadczeniem można zagłosować 
w innym miejscu pobytu w tym 
dniu, a w Tychach taki mieszka-
niec zostaje ze spisu wyborców 
wykreślony. Cały czas widnieje 
jednak w rejestrze wyborców w Ty-
chach i przed kolejnymi wyborami 
nie musi niczego zgłaszać, by zna-
leźć się w spisie wyborców w na-
szym mieście. Jeśli wyborca zmie-
ni plany i jednak w dniu wyborów,  
9 października zostanie w Tychach, 
wtedy może przyjść do lokalu wy-
borczego z wydanym zaświadcze-
niem i zagłosować. Zostanie przez 
komisję na podstawie wydanego 
zaświadczenia dopisany z powro-
tem do spisu wyborców.

Zaświadczenia o prawie do gło-
sowania wydawane są do ostatnie-
go dnia roboczego poprzedzającego 
dzień wyborów – w tym wypadku 
będzie to piątek, 7 października. 

Wnioski o wydanie zaświadczenia 
należy składać w Wydziale Spraw 
Obywatelskich UM Tychy.

Ważne jest to, że do konkret-
nych wyborów wydaje się jedno 
zaświadczenie. Jeśli ktoś je zgubi 
nie dostanie ponownego zaświad-
czenia.

Do spisu wyborców mogą zo-
stać dopisane również osoby ni-
gdzie niezamieszkujące. – Osoby 
bezdomne mają prawo do głoso-
wania, ale nie widnieją w rejestrze 
wyborców – wyjaśnia Teresa Wę-
grzynek. – Mogą jednak na własny 
wniosek zostać dopisane do spi-
su wyborców. Taki wniosek mogą 
złożyć w urzędzie miasta do 4 paź-
dziernika.

Głosowanie 
za granicą

Osoby przebywające za gra-
nicą i posiadające ważne polskie 
paszporty są wpisywane są do spi-
su wyborców sporządzanego przez 
właściwego terytorialnie konsula. 
Wpis następuje na podstawie oso-
bistego zgłoszenia wniesionego 
ustnie, pisemnie, telefonicznie, te-
legraficznie, telefaksem lub w for-
mie elektronicznej w terminie do  
6 października. Zgłoszenie po-
winno zawierać następujące dane: 
nazwisko, imiona, imię ojca, datę 
urodzenia, numer ewidencyjny 
PESEL, oznaczenie miejsca poby-
tu wyborcy za granicą, numer waż-
nego polskiego paszportu, miejsce 
i datę jego wydania, a w przypadku 
wyborcy czasowo przebywającego 
za granicą miejsce wpisania wy-
borcy do rejestru wyborców.

Należy tu podkreślić, że zgło-
szenie do konsula powoduje, że wy-
borca będzie skreślony ze spisu wy-
borców w miejscu zamieszkania 
w Polsce.

Przez 
pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni 
o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności oraz 
osoby, które najpóźniej w dniu gło-
sowania kończą 75 lat mogą udzie-
lić osobie trzeciej pełnomocnictwa 
do głosowania w swoim imieniu. 
Wniosek o wydanie aktu pełno-
mocnictwa do głosowania należy 
złożyć w urzędzie miasta najpóź-
niej do 29 września.

Pełnomocnictwo moż-
na przyjąć tylko od jednej oso-
by, lub od dwóch – w przypadku, 
gdy co najmniej jedną z nich jest 
np. rodzic, dziadek, dziecko, wnuk, 
małżonek, brat, siostra lub osoba 
pozostająca w stosunku przyspo-
sobienia, opieki, kurateli w stosun-
ku do pełnomocnika.

Wyborca ma także prawo cof-
nięcia swojego pełnomocnictwa. 
W tym przypadku składa oświad-
czenie prezydentowi miasta najpóź-
niej do 7 października. Może też 
doręczyć takie oświadczenie w dniu 
wyborów, 9 października, bezpo-
średnio do komisji wyborczej.

Kodeks zamiast 
ordynacji

– Głosowanie przez pełno-
mocnika nie jest nowością, ale 
wcześniej nie wprowadzono tego 
do ordynacji wyborczej do sejmu 
i senatu – mówi Teresa Węgrzy-
nek. – Kodeks wyborczy (ustawa 
z dnia 5 stycznia 2011 r. – red.) za-
stąpił wszystkie obowiązujące po-
przednio ordynacje i ujednolicił 
przepisy.

Przed uchwaleniem kodek-
su wyborczego w styczniu 2011 r., 
obowiązywało kilka ordynacji wy-
borczych (osobne dla wyborów 
do sejmu i senatu, do parlamentu 
europejskiego, rad gmin powiatów 
i sejmików, wyborów prezydenta 
państwa oraz wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast). W tej chwili 
zamiast kilku, obowiązuje jeden akt 
prawny. – Najnowszą rzeczą w ko-
deksie wyborczym jest głosowanie 
korespondencyjne – dodaje Teresa 
Węgrzynek. – Głosować w ten spo-
sób mogą osoby niepełnosprawne, 
w Tychach taką chęć zgłosiły trzy 
osoby. Mamy jeden obwód do gło-
sowania korespondencyjnego i 21 
obwodów przystosowanych do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

Sylwia witman
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ważne terminy

Wyborcze ABC

do 29 września:
– składanie wniosków o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 4 PaździerniKa:
– składanie wniosków przez wyborców 
przebywających czasowo na obszarze 
gminy lub wyborców nigdzie niezamiesz-
kałych o dopisanie do spisu wyborców
– zgłaszanie wniosków o wpisanie do re-
jestru wyborców, w przypadku gdy wy-
borca chce być ujętym w spisie wyborców 
także w wyborach 9 października 2011 r.
do 6 PaździerniKa:

– zgłaszanie wniosków przez wyborców 
przebywających za granicą o wpisanie 
do spisu wyborców w obwodach głosowa-
nia utworzonych za granicą oraz przeby-
wających na polskich statkach morskich 
w obwodach utworzonych na tych stat-
kach
do 7 PaździerniKa: 
– wydawanie zaświadczeń o prawie 
do głosowania wyborcom zmieniającym 
miejsce pobytu przed dniem wyborów
od 19 września do 3 PaździerniKa:
– udostępnianie spisu wyborców

Biuletyn informacji Pu-
blicznej Urzędu miasta 
tychy: 
http://bip.umtychy.pl
menu przedmiotowe ▶ wy-
bory ▶ Sejm i Senat 2011

WSZINS W NOWEJ ODSŁONIE

zapraszamy na inaugurację
Uroczysta inauguracja roku akademickie-
go 2011/2012 odbędzie się 7 październi-
ka o godz. 12. w dużej auli wSzinS w ty-
chach (al. niepodległości 32). w programie: 
wystąpienie Jm rektora prof. zw. dr inż. 
arch. Stanisława tomaszka i dyrektora 
nKJo mgr zbigniewa naumienko, wykład 
inauguracyjny prof. zw. dr hab. marka S. 
Szczepańskiego „Jak pachnie miasto?”, 
wystąpienia zaproszonych gości, wręcze-
nie nagród wyróżniającym się studentom 
wSzinS.

7 października wyższa Szko-
ła zarządzania i nauk Społecz-
nych w tychach zainauguruje 
rok akademicki 2011/2012. Bę-
dzie to rok wyjątkowy, bowiem 
w murach uczelni szykują się 
poważne zmiany.

5 sierpnia br. został podpisany list 
intencyjny w sprawie współpracy 

pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania 
i Nauk Społecznych im. ks. E. Szramka 
w Tychach i Wyższą Szkołą Technicz-

ną w Katowicach. Do końca 2014 roku 
obie szkoły mają zostać połączone. 
W nadchodzącym roku akademickim 
nabór na kierunku administracja bę-
dzie prowadzony przez obie uczelnie, 
rok później podobnie będzie wygląda-
ła rekrutacja na kierunku zarządzanie, 
a za dwa lata, w roku akademickim 
2013/2014, będzie to dotyczyło już 
wszystkich kierunków.

W przyszłości studenci tyskiej 
uczelni będą mieli do wyboru kie-
runki, jakie już dziś prowadzi WST 

w Katowicach (m.in. architekturę, 
budownictwo, projektowanie mody 
czy gospodarkę przestrzenną) oraz te, 
które katowicka uczelnia dopiero za-
mierza uruchomić (wśród nich m.in. 
dziennikarstwo, reżyserię, aktorstwo, 
realizację obrazu telewizyjnego, filmo-
wego i fotografię). – W WSZiNS ru-
sza nasz dział marketingowy – mówi 
Arkadiusz Hołda, kanclerz WST. – 
Zacznie on już w tym roku prowa-
dzić nabór na kierunki, które dzisiaj 
ma WST.

Nowy rok akademicki tyska 
uczelnia przywita pod przewodnic-
twem nowego rektora – od 1 wrze-
śnia funkcję tę pełni prof. Stanisław 
Tomaszek. Kolejną nowością jest 
to, że od 1 października około 150 
słuchaczy Nauczycielskiego Kole-
gium Języków Obcych rozpocznie 
naukę właśnie w murach WSZiNS. 
Kolegium przenosi się tutaj ze swo-
jej dotychczasowej siedziby przy ul. 
Wojska Polskiego.

Sylwia witman

9 października będziemy wybierać posłów i senatorów.

m
ic

h
a

ł
 g

ie
l

informacje 
dla wyborców:


