
 

 

CONSULATE GENERAL
OF THE REPUBLIC OF POLAND
IN LOS ANGELES

   

KONSULAT GENERALNY
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W LOS ANGELES

Informacja

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
w Los Angeles

uprzejmie informuje:

o wyborach do Sejmu i Senatu RP
 
 Konsulat Generalny RP w Los Angeles uprzejmie informuje, że wybory do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich 
przebywających za granicą odbędą się w sobotę, dnia 20 pazdziernika 2007 r. w oparciu o 
ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i 
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
Prawo wybierania posłów i senatorów oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma każdy 
obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. 
W okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles zostaje utworzonych 6 
Obwodowych Komisji Wyborczych:

1. W siedzibie konsulatu /12400 Wilshire Blvd. Suite 555. Los Angeles , CA 90025 / 
2. W sali parafialnej kościoła polskiego St.Brother - Albert Church Polish Roman Catholic 
Pastoral Mission / 10250 Clayton Road , San Jose CA 95127 / 
3. W sali parafialnej kościoła polskiego Our Lady of Czestochowa /1731 Blalock Drive, Houston, 
Texas 77080/ 
4. W sali parafialnej kościoła polskiego /2828 West Country Gables Dr. Phoenix AZ 85053 
-4904/ 
5. W siedzibie Klubu Polskiego /3121 Alameda Ave. Denver CO 80219/ 
6. W siedzibie Towarzystwa Domu Polskiego /1714 18th Avenue Seattle WA 98112/ 

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 sporządzonego przez konsula właściwego 
terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu 
wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby 
stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu 
za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania
Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula:
ustnie: 12400 Wishire Blvd.,Suite 555 Los Angeles , CA 90025
pisemnie jak powyżej z dopiskiem "ZGLOSZENIE"
telefonicznie 310 442 8520 ext 109
faksem 310 442 8515
lub pocztą elektroniczną mailing.list@consulplla.org
Z uwagi na częstotliwość połączeń telefonicznych, proszę korzystać przede wszystkim z dwóch 
ostatnich metod.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce 
zamieszkania wyborcy, numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego 
wydania oraz numer PESEL jeśli wyborca go posiada, jak również miejsce Komisji w której 
osoba zamierza głosować /Los Angeles, San Jose, Houston, Phoenix, Denver, Seattle/. 
Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

http://us.f324.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=mailing.list@consulplla.org


Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu konsul, na podstawie spisu, wydaje 
zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adres Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles :
12 400 Wilshire Blvd suite 555 , Los Angeles , CA 90025 , nr telefonu. 310 442 8500 wew. 
101, nr faxu 310 442 8515, e-mail - mailing.list@consulplla.org (zgłoszenie)
Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP jak (w pierwszym 
oraz ewentualnie w ponownym głosowaniu), odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, 
bez przerwy, między godziną 6.00 a 20.00 czasu miejscowego. Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i 
komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: http://www.pkw.gov.pl/

Formularz zgłoszenia do spisu   wyborców  
W wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 
  

                                                  
                          ......................................................................................................   Czytelny podpis

   
NAZWISKO  

 
 

IMIONA  
 
 

IMIĘ OJCA  
 
 

DATA URODZENIA  
 
 

NR EWIDENCYJNY PESEL  
 
 

ADRES ZAMIESZKANIA  
 
 
 

SERIA I NR WAZNEGO PASZPORTU POLSKIEGO  
 
 

MIEJSCE I DATA WYDANIA PASZPORTU  
 
 

 
OKREG WYBORCZY, W KTÓRYM WYBORCA 
ZAMIERZA GŁOSOWAĆ
 

 

 
 INFORMACJA
 Niniejszy formularz, może być wykorzystany przy zgłaszaniu do spisu wyborców przez osoby pragnące wsiąść udział 
w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Obwodowej Komisji Wyborczej w Waszyngtonie. Wpisu 
do spisu wyborców dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, 
telefaksem lub pocztą elektroniczną. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej 5 dnia przed wyborami do Sejmu i Senatu 
RP w godzinach od 9:00 do 16:00 pod numerem telefonu: 310 442 8520 wew. 109, 101, faksu 310 442 8515, e-mailem: 
mailing.list@consulplla.org albo osobiście w recepcji Konsulatu Generalnego Los Angeles, California, 12400 Wilshire 
Blvd. ,Suite 555 90025.Dla ważności zgłoszenia niezbędne jest posiadanie wszystkich danych wskazanych w 
formularzu.

Powyższa informacja wyborcza jest udostępniona przez  www.PoloniaSF.org

http://www.poloniasf.org/
http://www.pkw.gov.pl/
http://www.losangeleskg.polemb.net/gallery/arch/ZGLOSZENIE_WYBORCZE2.rtf
http://us.f324.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=mailing.list@consulplla.org

