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Przed nami wybory do Sejmu i Senatu. 25 października wybierzemy 460 posłów do Sejmu
RP VIII kadencji i 100 senatorów do Senatu RP IX kadencji. Zgromadziliśmy dla Was
podstawowe informacje o wyborach.

Wybory do Sejmu RP
Jest 41 okręgów. Wszystkie okręgi są wielomandatowe – wybiera się w nich od 7 do 20 posłów. Mandaty poselskie
są rozdzielane między poszczególne listy okręgowe kandydatów (podział mandatów między partie jest
dokonywany odpowiednio (proporcjonalnie) do liczby głosów zebranych przez każdą z nich). Z województwa
śląskiego do Sejmu wejdzie łącznie 55 posłów (druga liczba po woj. mazowieckim).
Powiat cieszyński należy do 27. Okręgu wyborczego z Okręgową Komisją Wyborczą w Bielsku-Białej. 27. Okręg
obejmuje, prócz powiatu cieszyńskiego, powiaty: bielski, pszczyński i żywiecki oraz miasto na prawach powiatu –
Bielsko-Białą. Z okręgu zostanie wybranych do Sejmu RP 9 posłów.

Wybory do Senatu RP
Wszystkie okręgi są jednomandatowe – w 100 okręgach wybiera się więc łącznie 100 senatorów. Senatorem zostaje
ten kandydat, który zbierze największą liczbę głosów. Z województwa śląskiego zostanie wybranych 13 senatorów
(tyle samo z woj. mazowieckiego)
Powiat cieszyński wchodzi do Okręgu nr 79 wyborczego do Senatu. Do tego samego okręgu wchodzi też powiat
żywiecki. Z okręgu zostanie wybrany tylko jeden senator.

Terminarz wyborczy
do 15 września do godz. 24:00 - zgłaszanie list kandydató w na posłó w oraz kandydató w na senatoró w w celu
zarejestrowania
do 25 września - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodó w głosowania oraz
siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do dnia 2 października 2015 r. - zgłaszanie kandydató w do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocnikó w
komitetó w wyborczych
do dnia 4 października 2015 r. - powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych ko misji
wyborczych; podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodó w głosowania
utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych
komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego; sporządzenie spisó w wyborcó w przez gminy

od dnia 10 października 2015 r. do dnia 23 października 2015 r. do godz. 24:00 - nieodpłatne rozpowszechnianie
audycji wyborczych w programach publicznych nadawcó w radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez
komitety wyborcze
do dnia 15 października 2015 r. - podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o
zarejestrowanych listach kandydató w na posłó w oraz zarejestrowanych kandydatach na senatoró w
w dniu 23 października 2015 r. o godz. 24:00 - zakoń czenie kampanii wyborczej
w dniu 25 października 2015 r. godz. 7:00–21:00 - głosowanie
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