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PANSTWOWA
KOMISJAWYBORCZA
zPow-603-183/1s

Informacja PaństwowejKomisji Wyborczej
doĘ czącagłosowaniakorespondencyjnego

PaństwowaKomisja Wyborczaprzypomina,ie w wyborachPrezydentaRzeczypospolitej
Polskiej kaŻdywyborca moŻegłosowaókorespondencyjnie.
Zamiar głosowaniakorespondencyjnego
powinien byó zgł'oszonyprzęzwyborcęnEpóźniej
do dnia 27 kwietnia 2015 r.:
1)w przypadku głosowaniaw kraju _ w urzędzie gminY, W której jest on wpisany
do rejestruwyborców,
2) w prrypadkugłosowaniaza gtanicą- u właściwego
konsula.
Nalery mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiara głosowania korespondencyjnego
zarówno w kraju jak i za granicą doĘczy również ewentualnego ponownego
głosowania(tzut" II tury wyborów). Oznacza to, że w prrypadku ewentualnego
przeprowadzania ponownegogłosowaniapakiet wyborczy zostaniewysłanyna adres
wskazany w zgłoszeniuzamiaru głosowaniakorespondencyjnegodokonanym przed
pierwsrym głosowaniem.
W przypadku głosowaniakorespondencyjnegow kraju w zgłoszeniupodaje się:
nazwisko i imię (imiona),imię ojca, datęurodzenią numer ewidęncyjnyPESEL wyborcy,
oznaczeniewyborów, których dotycry zgloszenie,adres,na który ma być wysłanypakiet
wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy
oraz oświadczenie
o wpisaniuwyborcy do rejestruwyborców w danejgminie.
W zgłoszeniuwyborca moŻezaŻądać
przesłaniamu wTazz pakietem wyborczymnakładki
na kartędo głosgwaniasporządzonejw alfabęcieBraille'a.
W przypadku głosowaniakorespondencyjnego za granicą w zgłoszeniupodaje się:
nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzęnia, numer ewidencyjny PESEL,
oznaczeniewyborów, których doĘczy zgłoszenie"adres zamieszkanialub pobytu wyborcy
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za graricą,adres zamieszkaniawyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrzewyborców
(w odniesieniudo osób przebywajęcychczasowoza granicą),numer waznegopolskiego
paszportuoraz miejscei datęjego wydania(w państwach,w których dowód osobistyjest
wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru waznęgo
polskiegopaszportumoma podaó numerwaznegodowoduosobistego),adres,pod który
mazostaćwysłanyptzez konsula pakiet wyborczy, albo deklaracjęosobistegoodbioru
pakietuwyborczegou konsula.
Wyborca głosującyw kraju nie późniejniŻ dnia4 maja 2015r. otrzymaz utzędugminy
pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy,
po okazaniu dokumentupotwierdzajqcegotozsamośói pisemnym pokwitowaniuodbioru.
IężęIiwyborca we wniosku zadeklarowałosobisty odbiór pakietu wyborczego,pakiet ten
we wskazanymterminie będzie mozliwy do odebraniaw urzędzie gminy (w godzinach
pracyurzędu).
W składpakietu wyborczego ptzekaz}.vvanego
wyborcy wchodzą:koperta nvtotna, karta
do gtosowania,kopertana kartędo głosowania,oświadczenieo osobistymi tajnymoddaniu
głosuna karcie do głosowania,instrukcja głosowaniakorespondencyjnego
i ewentualnie
nakładkana kartę do głosowaniasporządzonaw alfabecie Braille|ą zaiądałjej przestania'

jeieli wyborca

Na karciędo głosowania
wyborcaoddajegłos,w sposóbokreślony
w informacjiznajduj4cej
się w dolnej częścikafty do głosowania.
NaleĘ pamiętać,
Że znakiem,,X''54 dwie linie
przecinającesię w obrębiekratki przeznaazonej
na oddanięgłosu.
Po oddaniu głosunaleĘ kartę do głosowaniaumieściów kopercie omaczonej,,Koperta
na kartędo głosowania,'i kopertętę zakleiÓ' Niezaklejeniekopertyna kartędo głosowania
spowoduje,Że karta do głosowanianie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników
głosowania"Zak|ejonąkopertęna kartę do głosowaniatalęży wŁoĘó do kopeĘ zwrotnej
zaadresowanejna adresobwodowejkomisji wyborczej.Do koperty zwrotnej naleŻytakŻe
włoŻyÓoświadczęnie
o osobistymi tajnym oddaniugłosu.Pruedwłożeniemoświadczenia
do koperty zwrotnej naleĘ wpisać na nim miejscowośći datę jego sporz4dzenia
orazwłasnoręcznieje podpisać. Niewłozenie oświadczeniado koperty zwrotnej
lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowanianie będzie uwzględniona
przy ustalaniuwyników głosowania.Kopertę zwrotną na|eĘ zakleiÓ i nadaó w placówce
PoczĘ Polskiejna adresobwodowejkomisji wyborczejnajpómiej:
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_ do 7 maja 2015 r., jezeli placówka pocztowa znajdujesię w gminie, w której wyborca
jest ujętyw spisiewyborców,
- do 6 maja 2015r. w dowolnejplacówcePocztyPolskiejna tereniekraju.
moze umówió się na odbiór kopeĘ zwrotnejw miejscui tęrminie
osoba niepełnosprawna
ptzez nią wskazanym (np" w jej mieszkaniu).W przypadku, gdy odbioru ma dokonaó
pracownikPoczty Polskiej, naIeżly
umówió się z nim najpóŹniejna dzienl mĄa2aI5 t.
Wyborca możę przed dniem głosowania osobiście dostarcryó kopertę nvrotn4
do właściwego
urzędu gminy (w godzinach pracy tego urzędu) lub w dniu głosowania,
do czasu jego zakonczetia, osobiściedostarczyókopertę mvrotnqdo obwodowejkomisji
wyborczej,której adresmajdujesię na koperciezwrotnej.
Głosowaćkorespondencyjnenie mogąwyborcy umieszczeniw spisachwyborców w:
obwodach głosowaniautworzonychw zakładachopieki zdrowotnej, domach pomocy
społecznej,zaklad'ach karnych i aresztach śIedczychoraz domach studenckich
lub zespołach domów

studenckicho a

ponadto wyborcy,

którzy

udzielili

pełnomocnictwado głosowania.
W prrypadku głosowaniakorespondencyjnegoza granicąwłaściwy
konsul,nie później
niŻ dnia 30 kwietnia 20|5 r. przekazujepakiet wyborczy na wskazanyprzez wyborcęadres
przesyłkąrejestrowanąw placówce operatorapocztowegoświadczącęgo
usfugipowszechne
albo w inny sposób umozliwiającystwierdzenieodbioru.Wyborca moŻetakŻeosobiście
odębraó pakiet wyborczy w konsulacie, jeŻeli zadeklarowałto w zg).oszeniuzamiaru
głosowania
korespondencyjnego.
Wyborcapo wypełnieniukarty do głosowania
wkładają
do kopertyna kartędo głosowania,|Ćrórąza|<7eja,
a następniekopertętę wkładado koperfy
zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniemo osobistym i tajnym oddaniu głosu
iptzesyła ją, na własny koszt, do właściwęgokonsula" Konsul przekazu1ewłaściwej
obwodowej komisji wyborczej koperry zwrotne, które ottrymat'do czasu zakonczenia
głosowania.Wyborca moie przeddniem głosowaniaosobiściedostarczyókopertę rwrotn4
do właściwego
konsula lub w dniu głosowania,do czasu jego zakonczenia,osobiście
dostarczyćkopertęzwtotttądo właściwej
obwodowejkomisji wyborczej.
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowaniawyborca' który nie zgłosił
zamiaru głosowaniakorespondencyjnegodo dnia 27 lrwietnia 201s r., możepo dniu
pierwszegogłosowania,a przed ponownym głosowaniem,zgłosićzamiar głosowania

-4korespondencyjnegow ponownymgłosowania.Zamiargłosowania
korespondencyjnego
powinienbyó z$oszony ptzezwyborcęw utzędziegminy,w której wpisanyjest do rejestru
wyborców (lub u konsula w przypadkugłosowani
a za granicą),najpó źniejdnia 14 maja
2015r.

