Warszawa, dnia 3 czerwca 2020 r.
PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-711-51/20

Informacja
o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu
głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach
organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Państwowa
Komisja Wyborcza informuje, co następuje:
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.
I.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien
być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy
w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca
2020 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji
lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego
najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie,
może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien
być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do dnia 15 czerwca
2020 r.
Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno
w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury
wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego
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głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.
W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru
głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego
głosowania

zgłosić

komisarzowi

wyborczemu

za

pośrednictwem urzędu

gminy

lub konsulowi (w przypadku głosownia za granicą) zamiar głosowania korespondencyjnego
w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r. W przypadku wyborcy,
który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji
lub izolacji

w

warunkach domowych,

może

on zgłosić zamiar

głosowania

korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie
podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym
terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.
W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane
ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej
na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) imię ojca;
3) datę urodzenia;
4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).
Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało wymogów
określonych w pkt 1-5 urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy
wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania.
Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.
Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji
lub izolacji w warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany
pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu
wyborczego w urzędzie gminy.
W zgłoszeniu niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju może zażądać przesłania wraz
z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
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ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) imię ojca;
3) datę urodzenia;
4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
5) adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą;
6) adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce wpisania wyborcy w rejestrze
wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą);
7) numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach,
w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia
granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer
ważnego dowodu osobistego);
8) adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy, albo deklarację
osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula;
9) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).
Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało wymogów
określonych w pkt 1-8 konsul wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia
od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej
lub elektronicznej.
Zgłoszenia złożone po terminie, niespełniające wymogów lub nieuzupełnione w terminie,
a także złożone przez wyborców, którzy wystąpili z wnioskiem o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania, zostaną
pozostawione się bez rozpoznania.
Pomocnicze wzory zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju i za granicą
stanowią załączniki do informacji.
II.

Doręczenie pakietu wyborczego

Wyborca głosujący w kraju nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r. otrzyma pakiet
wyborczy.
Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie,
izolacji

lub

izolacji

w

warunkach

domowych,

który

zamiar

głosowania
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nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r.
Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie pakietu
wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników
Poczty Polskiej, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu
pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki.
W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy oddawcza
skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi
zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu
placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania
wyborcy. Będzie ono zawierało informację o adresie właściwej placówki pocztowej oraz
informację od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może
odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia
zawiadomienia.
Pakiet wyborczy może być również doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika
urzędu gminy.
Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli
zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Wyborcy

podlegającemu

obowiązkowej

kwarantannie,

izolacji

lub

izolacji

w warunkach domowych pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty
Polskiej lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.
III.

Skład pakietu wyborczego

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:
1) koperta zwrotna;
2) karta do głosowania;
3) koperta na kartę do głosowania;
4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
5) instrukcja głosowania korespondencyjnego.
Do pakietu wyborczego dołączona będzie także nakładka na kartę do głosowania
sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał jej przesłania.
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Postępowanie wyborcy głosującego korespondencyjnie

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej
się w dolnej części karty do głosowania.
Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta
na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania
spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników
głosowania.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie
zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.
Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być
dane wyborcy:
1) imię i nazwisko;
2) numer ewidencyjny PESEL;
3) własnoręczny podpis.
Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały
na formularzu oświadczenia.
Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej).
Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie
spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników
głosowania.
W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną zawierającą:
1) zaklejoną kopertę z kartą do głosowania;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
należy zakleić i najpóźniej dnia 26 czerwca 2020 r.:
1) wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa
komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej
Poczty Polskiej,
2) osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną
do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).
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lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji
wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.
W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą właściwy konsul, nie później
niż do dnia 22 czerwca 2020 r., wysyła pakiet wyborczy (do wyborcy wpisanego do spisu
wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą), na wskazany
przez wyborcę adres przesyłką nierejestrowaną albo w inny sposób, jeżeli operator
wykonujący usługi pocztowe lub przewozowe w państwie przyjmującym nie daje rękojmi
należytego wykonania usługi przesyłki nierejestrowanej. Wyborca może także osobiście
odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru
głosowania korespondencyjnego. Jeżeli w danym państwie nie istnieją warunki
umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego, bądź są one w znacznym stopniu
ograniczone, konsul upowszechnia tę informację w sposób umożliwiający zapoznanie się
przez wszystkich wyborców w okręgu konsularnym.
W przypadku głosowania za granicą kopertę zwrotną zawierającą:
1) zaklejoną kopertę z kartą do głosowania;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
przesyła, na własny koszt, do właściwego konsula. Konsul przekazuje właściwej obwodowej
komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.
Wyborca może najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej
osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego konsula. Wyborca może również w dniu
głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby
dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli w danym
państwie nie istnieją warunki umożliwiające osobiste dostarczenie koperty zwrotnej do
właściwej obwodowej komisji wyborczej bądź taka możliwość jest w znacznym stopniu
ograniczona, konsul upowszechnia tę informację w sposób umożliwiający zapoznanie się
przez wszystkich wyborców w okręgu konsularnym.
Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy:
1) umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania utworzonych
w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich
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oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu;
2) umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na polskich
statkach morskich;
3) niepełnosprawni, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania;
4) którzy otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranym przez siebie
obwodzie.
Głosowania korespondencyjnego nie przeprowadza się także we wskazanych przez
Ministra Spraw Zagranicznych obwodach głosowania w państwach, w których
ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie możliwości prowadzenia głosowania
w takiej formie. Informacja w tym zakresie będzie dostępna na stronie internetowej
właściwego konsula.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak
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za pośrednictwem
………………………………………………….
.…………………………………………………
(nazwa i adres urzędu gminy)

ZGŁOSZENIE
ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
W KRAJU
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

Nazwisko
Imię (imiona)
Imię ojca
Data urodzenia
Nr ewidencyjny PESEL
ADRES, na który ma być wysłany
pakiet wyborczy,
lub
wskazanie, że zostanie on
ODEBRANY OSOBIŚCIE
przez wyborcę w urzędzie gminy
Numer telefonu do kontaktu
Adres e-mail

TAK

NIE

Proszę o dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu,
którego adres został wskazany w zgłoszeniu
(dotyczy wyłącznie wyborców niepełnosprawnych)

TAK

NIE

Proszę o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki na kartę
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a
(dotyczy wyłącznie wyborców niepełnosprawnych)

………………..., dnia ………………
(miejscowość)

(data)

……………………..
(podpis wyborcy)
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………………………………………………….
.…………………………………………………
(adres urzędu konsularnego)

ZGŁOSZENIE
ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
ZA GRANICĄ
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

Nazwisko
Imię (imiona)
Imię ojca
Data urodzenia
Nr ewidencyjny PESEL
Adres zamieszkania lub pobytu wyborcy
za granicą
Adres zamieszkania wyborcy w kraju,
tj. miejsce wpisania wyborcy w rejestrze
wyborców (w przypadku osób
przebywających czasowo za granicą)
Numer ważnego polskiego paszportu
oraz miejsce i data jego wydania
(w państwach, w których dowód
osobisty jest wystarczającym
dokumentem do przekroczenia granicy,
w miejsce numeru paszportu można
podać numer ważnego dowodu
osobistego);
ADRES, na który ma być wysłany
pakiet wyborczy, lub
wskazanie, że zostanie on
ODEBRANY OSOBIŚCIE
przez wyborcę u konsula
Numer telefonu do kontaktu
Adres e-mail
………………..., dnia ………………
(miejscowość)

(data)

……………………..
(podpis wyborcy)

