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PANSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

zPow-603- 183/15

Warszarva" dnia 10 kwietnia 201 5 r.

Informacja Paristwowej Komisji Wyborczej

dotyczqca glosowania korespondencyjnego

Pafistwowa Komisja Wyborcza przypomina. ze w wyborach Prez.vdenta Rzeczypospolite.j

Polskiej kaZdy wyborca mo2e glosowai korespondencyj nic.

Zamiar glosowania korespondencyjr-rego powinien byd zgloszony przez lvyborcg najp6Zniej

do dnia 27 kwietnia 2015 r.:

l) w przypadku glosonania w kraju - rv urzgdzie grniny. rv kt6rej jest on wpisany

do rejestru wyborcow,

2) w przypadku glosowania za granicq - u wla6ciwego konsula.

Nale2y mied na uwadze, 2e zgloszenie zamiaru glosowania korespondencyj nego

zar6wno w kraju jak i za granic4 dotyczy r6wnie2 ewentualnego ponownego

glosowania (tzw. II tury wybor6w), Oznacza to, 2e w przypadku ewentualnego

przeprowadzania ponownego glosowania pakiet wyborczy zostanie wyslany na adres

wskazany w zgloszeniu zamiaru glosowania korespondencyj nego dokonanym przed

pierwszym glosowaniem.

W przypadku glosowania korespondencyj nego w kraju w zgloszeniu podaje sig:

nazwisko i imig (imiona). imig ojca, datg urodzenia, nurrer er,vidency.jny PESEL wyborcy,

oznaczenie w1'bor6w, ktorych dotyczy zgloszenie, adres, na kt6ry ma byi wyslany pakiet

wyborczy. albo deklaracjg osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzgdzie grniny

oraz oSrviadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborc6rv rv danej gminie.

w zgloszeniu rvyborca no2e za2qd,ae przeslania rru wraz z pakietem *,yborczym nakladki

na kartg do glosowania sporzqdzone.j w alfabecie Braille'a.

W przypadku glosowania korespondencyj nego za granic4 w zgloszeniu podaje sig:

nazrvisko i imig (irniona), irnig ojca. datg urodzenia, numer ewidencyjny pESEL,

oznaczenie wyborou. l<t6rych dotyczy zgloszenie, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy
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za granic4, adres zarrieszkania rvyborcl- rv kraju, tj. miejsce ujgcia rv re.jestrze rvyborcow

(lv odniesieniu do ostib przebywaj4cych czason'o za granicq), numer waznego polskiego

paszportu oraz miejsce i datg iego wydania (w panstwach, w kt6rych dowod osobisty jest

*r rtarcza.jqcl rr dokurnenterrr dr-r przekroczenir granicl . u rnie.isce numeru \vazne€to

polskiego paszportu rnoZna podai numer wa2nego dowodu osobistego). adres, pod kt6ry

ma zostad *'yslany przez konsula pakiet r.vyborczy, albo deklaracjg osobistego odbioru

pakietu rvyborczego u konsula.

Wyborca glosujqcy w kraju nie p6znie.j niz dnia 4 ma.la 2015 r. otrz)ma z urzgdu gminy'

pakiet rv1'borcz1,, ktory zostanie dorgczony *yl4cznie do r4k wlasnl,ch rv.vborcy,

po okazaniu dokurnentu potr.vierdzaj qcego tozsamoSi i piscrnnynr pokr.vito',vaniu odbioru.

Je2eli r.vyborca rve wniosku zadeklarowa] osobisty odbi6r pakietu wyborczego, pakiet ten

we wskazanym terminie bgdzie rno2liwy do odebrania rv urzgdzie grniny (u' godzinach

pracy urzgdr,r).

W sklad pakietu w1'borczego przekazywanego tvyborcy wchodz4: kopefia zwrotna. karta

do glosowania, koperta na kartg do glosowania, oiu'iadczenie o osobistvm itajnyni oddaniu

glosu na karcie do glosowania. instrukcja glosorvania korespondencyj ncgo i ewentualnie

nakladka na kartg do glosori ania sporz4dzona iv allabecie Braille'a jezeli i.r'vborca

z.a24dal je1 przesiania.

Na karcie do glosorvania n'yborca oddaje glos, I,r'spos<ib okreSlonl rv inlbrrrracji znajdu.i4ce.j

sig rv dolnej czgSci karly do glosor,vania. Nale2l,pamigtai,2e znakier.n ".x" sq dwie lirrie

przecinaj4ce sig rv obrgbie kratki przeznaczonej na oddanie glosu.

Po oddaniu giosu naleZ1' kartg do glosorvania urnie6cii w kopcrcie oznaczonej .,Koperta

na kartg do giosor,vania" i kopertg t9 zaklei6. Niezaklejenie koperty na kaftg do glosorvanra

spor'voduje. ze karta do glosowania nie bqdzie uwzglgdniona przy ustalaniu u'ynik6w

glosori'ania. Zaklejon4 kopertg na kartg do glosowania naleZy wto2yi do kopertv zr,r rorncj

zaaclresol,ane.j na adres obrvodo*'c-j komis.ji tvyborczcj. Do koperty zu,rotnej naleZy takZe

rvlo2r'i oSr'viadczenie o osobistl'ur i ta.jnlrn oddaniu glosu. Przcd rvlozeniem oSrviadczcnia

do koperty zwrotne.j nale2,v wpisai na nim miejscoivoSi i datg jcgo sporzqdzenia

oraz rvlasnorgcznie .je podpisai. Nier.vloZenie oSrviadczenia do koperty zr.r'rotne.j

lub nicpodpisanie go spowoduje, 2e karta do glosowania nie bgdzie uwzglgciniona

przl ustalaniu rvynikcirv glosorvania. Kopertg z\\'rotnq nale2y zakleii i nadai rv plac6wce

Pocztv Pol sk ie.j na adres obwodou,ej kom isj i rv1'borczej naj pozniej :
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- do 7 maja 2015 r.,ie2eli plac6wka pocztowa znajduje sig w grninie, w kt6rej wyborca

.iest ujgtv * spisie w1 borcou.

- do 6 maja 2015 r. w dou,olnej plac6wce Poczty polskiej na terenie kraju.

Osoba niepelnosprawna tr-roZe urnowii sig na odbi6r koperty zwrotnej w miejscu iterrninie
przez niE rvskazanym (np w .iej l'rieszkaniu). w przypadku, gdy odbioru ma dokonad

pracorvnik Poczty Polskiej, nalezy um6wii sig z nim najpozniej na dzie6 7 maja 2015 r.

wvborca moze przed dniem glosowania osobiicie dostarczl,i kopertg zwrorn4

do r.vlascirvcgo urzgdu grninl' (rv godzinach pracy tego urzgdu) lub w dniu glosowania,

do czasu jego zakofrczenia. osobi(cie dostarczyi kopertg zwrotn4 do obwodorve.j komisji

wyborczej, kt6rej adres znajduje sip na kopercie zwrotnej.

Glosowad korespondencyj ne nie mogq wyborcy umieszczeni w spisach wyborc6w w:

obwodach glosowania utworzonych w zakladach opieki zdrowotnej, domach pomooy

spolecznejn zakladach karnych i aresztach sledczych oraz domach studenckich

lub zespolach dom6w studenckich, a ponadto wyborcy, kt6rzy udzieliti
pelnomocnictwa do glosowan ia,

W przypadku glosowania korespondencyj nego za granic4 wlaSciw1, konsul, nie pozniej

niz dnia 30 krvietnia 2015 r. przekazuje pakiet wvborczy na wskazanv przez wyborca adres

przesylkq re.jestrorvanq rv phcorrcc opcratofa poczto\\'ego srviadcz4cego us.lugi porvszechne

albo w inny sposob urnoZliu'iaj4cy stwierdzenie odbioru. Wyborca mo2e takZe osobiScie

odebra6 pakiet wyborczy w konsulacie, jezeli zadeklarowal to w zgloszeniu zamiaru

glosorvania korespondencyj nego. wyborca po wypelnieniu karly do glosowania wklada j4
do kopefty na kartg do glosorvania. kt6r4 zakleja, a nastgpnie kopertg tg wklada do koperty

zwrotne.i lqcznie z podpisanym o(wiadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu glosu

iprzesyla i4. na wlasny koszt, do wlasciwego konsula. Konsul przekazuje wlasciwej

obwodowe.i komis.ii wyborczej koperty zwrotne, ktore otrzymal do czasu zakonczenia

glosou'ania. W1'borca mo2e przed dniern glosowania osobiScie dostarczyi kopertg zrvrorn4

do rvlascir.vego konsula lub rv dniu glosowarria, do czasu jego zakoiczenia, osobiicie

dostarczyi koper-tg zwrotn4 do wlaSciwej obr.vodowej komisji r.vyborczej.

w przypadku przeprowadzania ponownego grosowania wyborca, kt6ry nie zglosil
zamiaru glosowania ko respondencyj nego do dnia 27 kwietnia 2015 r., mo2e po dniu
pierwszcgo glosowania, a przed ponownym glosowaniem, zgrosii zamiar grosowania



korespondencyj nego w ponownym glosowaniu. Zamiar glosorvania koresponderroy.lnego

porvinien byd zgloszony przez wyborcg w urzgdzie grniny, w ktore.j wpisany jest do rejestru

rvyborc6w (lub u konsula w przypadku glosowania za granic4). najp6fniej dnia 14 maja

2015 r.


