
Poradnik
wyborcy
i wyborczyni

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

KAŻDY MOŻE GŁOSOWAĆ
KORESPONDENCYJNIE

Zamiar głosowania korespondencyjnego 
należy zgłosić w urzędzie gminy/miasta 
do 27 kwietnia 2015 r. 

Uwaga!
Osoby niepełnosprawne, niewidzące lub 
słabo widzące, mogą zażądać dołączenia 
do pakietu wyborczego nakładki na kartę 
do głosowania sporządzonej w alfabecie 
Braille'a. 

ZAMIAR GŁOSOWANIA
KORESPONDENCYJNEGO ZGŁASZAMY
W URZĘDZIE GMINY/MIASTA 

ustnie pisemnie w formie
elektronicznej

telefaksem

W SKŁAD PAKIETU WYBORCZEGO WCHODZĄ:

zaadreso-
wana

koperta 
zwrotna

jedna
karta do 

głosowania

koperta na 
kartę do 

głosowania

instrukcja 
głosowania 
korespon-

dencyjnego

nakładka 
na kartę do 
głosowania 

sporządzone
w alfabecie 

Braille’a
(jeśli została 
zamówiona)

oświadczenie 

o osobistym
i tajnym oddaniu 

głosu na karcie do 
głosowania, które 

wyborca musi 
wypełnić

ZGŁOSZENIE GŁOSOWANIA
KORESPONDENCYJNEGO MUSI ZAWIERAĆ

nazwisko i imię
(imiona),
imię ojca,

datę urodzenia,
numer ewidencyjny 

PESEL

oznaczenie
wyborów, których 
dotyczy zgłoszenie 

(wybory Prezydenta RP 2015)

oświadczenie:

Oświadczam, iż jestem 
wpisany/wpisana do rejestru 

wyborców w...
(nazwa gminy/miasta)

(nie dotyczy osób mieszkają-
cych na stałe za granicą i nie 

posiadających meldunku
w Polsce)

adres, na który ma 
być wysłany pakiet 

wyborczy albo 
deklarację

osobistego odbioru 
pakietu wyborczego

Jeśli wniosek o głosowanie korespondencyjne 
zawiera błędy, wyborca lub wyborczyni jest 
wzywany/a do uzupełnienia zgłoszenia
w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jeżeli wniosek spełnia wymogi, wyborca lub 
wyborczyni otrzymuje pakiet wyborczy do
4 maja 2015 r. Pakiet odbieramy w urzędzie
lub od listonosza osobiście po okazaniu
dokumentu tożsamości."

KARTĘ DO GŁOSOWANIA NALEŻY

wypełnić w sposób opisany w instrukcji włożyć do koperty na kartę do głosowania 
i zakleić

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania 
należy włożyć do koperty zwrotnej, razem 
z oświadczeniem o osobistym
i tajnym głosowaniu.

Zaklejoną kopertę zwrotną należy:

– do 6 maja nadać osobiście za pokwitowaniem i okazując dowód 
tożsamości w dowolnym urzędzie pocztowym Poczty Polskiej

– do 7 maja nadać osobiście za pokwitowaniem i okazując dowód 
tożsamości w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej
na terenie gminy, w której jesteśmy ujęci w spisie wyborców 

– do 8 maja dostarczyć do urzędu gminy,
w której jesteśmy ujęci w spisie wyborców osobiście, za
pokwitowaniem, po okazaniu dokumentu tożsamości 

– do 8 maja oddać osobiście za pokwitowaniem i okazując dowód 
tożsamości listonoszowi – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych, 
które zgłosiły potrzebę odebrania od nich
koperty przez listonosza

– 10 maja od 7:00 do 21:00 – osobiście dostarczyć do obwodowej 
komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej

Uwaga!
Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania 
spowoduje, że karta taka nie będzie uwzględ-
niona przy ustalaniu wyników głosowania.

Uwaga! Niewłożenie oświadczenia
o osobistym i tajnym głosowaniu do koperty 
zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że 
karta do głosowania nie będzie uwzględniona 
przy ustalaniu wyników głosowania.

Wyborcy głosujący za granicą wysyłają
kopertę na własny koszt do właściwego
konsula. Można też dostarczyć kopertę
zwrotną osobiście do konsulatu przed
dniem głosowania.

Uwaga!
Koperty zwrotnej nie można wrzucić do 
skrzynki pocztowej!


