
Komunikat nr 1 z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

Konsulatu Generalnego RP w Toronto w sprawie 

wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Konsulat Generalny RP w Toronto informuje, że postanowieniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z dnia 4 sierpnia 2011 r. wybory do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na 

dzień 9 października 2011 r. 

Głosowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 39 § 6 ww. ustawy głosowanie w Kanadzie odbędzie się w sobotę dnia 

8 października 2011 r. w godzinach 7.00-21.00.  

 

Prawo wybierania ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. 

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział 

w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani, na podstawie 

osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców.  

Przyjmowanie zgłoszeń do spisu wyborców rozpocznie się dopiero po opublikowaniu 

rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych określającego sposób sporządzania 

i aktualizacji spisu wyborców, a także po utworzeniu obwodów głosowania.  

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, który szczegółowo wyznacza daty wykonywania 

czynności wyborczych, informacja o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą 

oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych zostanie podana do publicznej wiadomości 

nie później niż w dniu 18 września 2011 r. 

Zgodnie z prawem wewnętrznym Kanady głosowanie może odbywać się wyłącznie na terenie 

placówek dyplomatyczno-konsularnych, w związku z czym Konsulat Generalny RP 

w Toronto zaproponował utworzenie dwóch obwodowych komisji wyborczych z siedzibą 

w Konsulacie Generalnym RP w Toronto, 2603 Lakeshore Blvd. West, Toronto, ON, M8V 

1G5. Komisje utworzone w naszej placówce właściwe będą dla obywateli Rzeczypospolitej 

Polskiej zamieszkałych w prowincjach: Ontario (z wyłączeniem hrabstw: Ottawa-Carleton, 

Lanark, Prescot-Russel, Stormont-Dundas-Glengarry, Leeds-Grenville, Frontenac, Lennox 

oraz Addington i Renfrew), Saskachewan, Manitoba i Nunavut.  



 

W tegorocznych wyborach w obwodach utworzonych za granicą po raz pierwszy będzie 

można głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego może być 

zgłoszony konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów. 

Obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą wchodzą w skład 

okręgu wyborczego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. 

Wszelkie informacje na temat wyborów będą na bieżąco aktualizowane na stronie Konsulatu 

Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto: www.torontokg.polemb.net  

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz uchwały i komunikaty Państwowej Komisji 

Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl  
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