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Panie i Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie
i PrezydenciMiast
za pośrednictwem
Komisarzy Wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, Że zgodtie z przepisami Kodeksu
wyborczegozłoŻonęptzed dniem pierwszegogłosowania:
-

7g\gl7eniezamiarugłosowaniakorespondencyjnego,

-

vy11i6gęk
o dopisaniedo spisuwyborców w wybranymobwodzie głosowania,

-

wniosek o sporządzeniaaktu pełnomocnictwa,

-

wniosek o wydanie zaświadczeniaoprawie do głosowania,

dotyczą zarówno pierwszego głosowania,jak i ewentualnegoponownego głosowania
w wyborachPrezydentaRzeczypospolitejPolskiej.
Ozłtaczato,że:
1) wyborca, który ptzed dniem pierwszego głosowania dokonał zgŁoszetia zamiaru
głosowania korespondencyjnego, również w prz5rpadku ewentualnego ponownego
głosowaniabędzie głosowałkorespondencyjnie.wójt (burmistrzn prerydent miasta)
prześlemu pakiet wyborczy na ten sam adres, na który przeslał pakiet wyborczy
przed pierwszym głosowaniem.Nie ma możliwościzmiany tego adresu. Wyborca
moze nezygnować z głosowania korespondencyjnego.W tym celu powinien wziąó
zaświadczęnieo prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien
złożyów urzędzie gminy, w któĘ jest ujęĘ w spisie wyborców. ZŁożenewniosku
powinno nasĘlić przed wysłaniemprzez wójta (burmistrza, prezydentamiasta) pakiefu
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-2wyborczego, lub po tym terminie, jeżeli wyborca rwroci pakiet wyborczy w stanie
nienaruszonym;
2) wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złoŻył.wniosek o dopisanie
do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania,będzie ujęty w tym spisie
wyborców również w przypadku ewentualnegoponownego głosowania.Nie ma
możliwościkolejnego wyboru obwodu głosowania.Wyborca, który w ponowrym
głosowaniu będzie chciał głosowaó w irurym obwodzie głosowania, w tym takżę
w obwodzie właściwymdla swojego miejsca zarrtieszkartia,musi wziąć zaświadczenie
o prawie do gtosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien zŁoiyć w urzędzie
gminy, w któĘ jest ujęty w spisie wyborców;
3) akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia
pehromocnika do oddania głosu równiez w ewentualnym ponownym głosowaniu.
Wyborca, który udzielił pehromocnictwado głosowaniamoże głosowaćosobiście,
jeżeli głosu nie oddał jeszcze pehromocnik. Wyborca moze równiez cofnąó
pełnomocnictwo składając oświadczenie w tej sprawie wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) najpózniej na 2 dni przed dniem głosowania lub obwodowej
komisji wyborczej w dniu głosowania,w trakciejego trwania;
4) wyborca, który ptzed dniem pierwszego głosowania złożyŁwniosek o wydanie
zaświadczarliao prawie do głosowania, otrzyma dwa zaświadczenia:zaświadczenię
o prawie do głosowaniaw dniu pierwszego głosowaniaoruz zaświadczetieo prawie
do głosowaniaw dniu ponowręgo głosowania.W prrypadku utraĘ zaświadczenia,
niezależnieod przyczyny, nie będzie możliwe otrrymanie kolejnego zaświadczenia,
ani wzięcie udziału w głosowaniuw obwodzie właściwymdla w miejsca stałego
zamieszkania.
Państwowa Komisja Wyborcza zalec4 aby wzędnicy przyjmujący wnioski
i zgłoszeniaptzekazywali stosownewyjaśnieniawszystkim łvyborcom' o których mowa
wyżej. Ponadto informacje takie powinny być udostępnione w siedzibach urzędów gmin
orazw ich Biuletynach InformacjiPublicznej.
Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnieprzypomlna, ze osoby wpisane
do spisu wyborców w obwodachgłosowaniautworzonychw s4pitalach,zaHadachpomocy
społeczrrej,zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich
lub zespołachdomów studenckich w pierwszym głosowaniubędą ujęte w tym spisie
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wyborców również w przypadku ewenfualnegoprzęprowadzatia ponownego głosowania.
Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącrctie
po ofuzymaniuzaświadczenia
o prawie do głosowaniazvrzędugminy, który sporządziłspis
wyborców. Ponadto wyborcy, I<tótzyopuścili szpitaI, zakŁadpomocy społecznej,zakład
karny lub aresztśledczypo dniu pierwszegogłosowaniabędąmogli być dopisani do spisu
wyborców ptzez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zarrtięszkartiajeieLi
udokumentują,ie opuścilitę jednostkęw okresiepomiędzy dniem pierwszegogłosowania,
a dniem ponownegogłosowania.
Państwowa Komisja Wyborcza m,łracasię z prośbądo wójtów, burmisfrzów
i prezydentów miast o ptzekazarie kierownikom jednostek spotządzĄących vryl<azy,
napodstawie, których wząd sporządza spis wyborów, o konieczrości informowania
wyborców o wskazanych wyżej konselalrencjachujęcia w spisie wyborców w jednostce.
Jednocześnie
PaństwowaKomisja Wyborcza informuje, ze w opinii Komisji wywieszenie
informacjiw tym zakresiena tablicy ogłoszeńw jednostcejest niewystarczające.

Przewodniczący
Pństwowej Komisj i Wyborczej
Wojciech Hermeliński

