
MATERIAL POMOCNICZY
dla ur:edu miasta/gminy prowad:qcego sprawy zwiqzane z obslug4adminiskacyjno.
organizacyjnq glosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zatz qdzonych na dzieri 10 maja 2015 r.

1 . Kaidy wyborca majqcy prarv! wybierania (czynne prawo wyborcze) mo2e glosowa6

koespondencyjnre ( ad. r0{ r ar 53.91p, 1{oe.sL).

2. Zmiar glosowania korespondencyjnego wyborca zglasza:

- w6jtowi ( burmistrzowi, pezydentow mlasla)

- do dnia 27 kwietnia 2015 r. (a(.53bS l iad I Kodeksu)

3. Zgloszenie moie by6 dokonane
ustnie osobjscie bEdz teleionicznie,

e ektronicznle ( ad. 53b S 2 Kodeksu)

4. Wzgloszeniu podaje siQ nazwisko, imie (imiona) , imie ojca, datQ urodzenia, numer PESEL,
oznaczenle wybor6w, oswiadczenie o wpisaniu do rejestru wyborcow w danej gmjnie oraz
vrskazanie adresu, na kt6ry ma bya wyslany pakiet wyborczy albo deklaracje o osobistyrn
odbiorze pakiety wyborczego.
P)z ykladowy druk zgloszenia zam aru glosowania korespondencyjnego w zalqczeniu ( arl 53b Sg

5. Je2eli w zlo2onym zgloszeniu wyst€pujq braki w6jt ( bumjslrz, pezydenl miasla) wz),vva

wyborce do ich uzupelnlenia wlermlnle 3 dniod doreczenia wezwania.

6. Bez rozpoznania pozostawia sie zgloszen e:

- nadeslane po dniu 27 kw elnia 2015 r.,
w kl6rym nle uzupelniono brak6w w teminie,

- nie spelniajEce wymog6w.
0 pozostaw eni! zgloszenia bez ozpoznafia informuje sie wyborc€ ( ad. 53c SS 1

7. lJzqd spozqdza pakiet wyborczy, w sklad kt6rego wchodzi:
1) kopeda zwrotna opalrzona adresem obwodowej komjsji wyborczej,
2) karta do glosowafia opieczQiowana pzez w6jla ( burmistza, prezydenta miasta) pieczeciq

\,\r{a6ciwejobwodowej komisji wyborczei,
kopeda na karl? do glosowafia,
inslrukcja glosowania korespondencyjnego,
pfzygotowane przez uzqd oiwiadczenie o osobistym i lajnym oddaniu glosu

2Koderu)

3)

ola
6)

z
na2qdanie

Braille'a).

wybocy nakladka na kaire do glosowania w alfabecie &aille'a (w takim
do pakielu zalqcza sie r6wrie2 insirukcj? glosowania sporzEdzofe w alfabecie



Delegatu€ KBW pEeSIe

wloienie do nich dokurnent6w

1-6 Kodelsu oraz uchwala PKW z dnia

9.02.2015r. M.P ooz 211),

- inslaukcje glosowania korespondencyjnego spozqdzonqzgodnie z wymogaml

cy'lowanej wy2ej uchwaly z uwzglQdnieniem lnfomaciio sposobie nadania koperty

zlvrohej(S3 ust I i2 Rozpouqdani2 Mhislc rdminisl,€cii i cvlryzac) z dn a 21a12015 t
Dz.UPoz.131)

- Morco$ry druk osw adcz€nla o osobisiym i tajnym oddaniu glosu'

- nakladke na karle do glosowania oraz inslrukcje glosowania w alfabecie Blaille'a

8. LJz4d gminy prcwadzi (w pciaci ksleg albo e ektrcnicznie) wykaz pakiet6w 
'rryborczych 

( ad 53e S1 1

rooeku twedlug w?oru z Rozporzqdzenia l\,1nistra Adminjsl.acji i Cyfrlzacii z dnia 20 01.2015 f
I Dz.u. oaz. 12q.

wraz z kartaml do glosowan a pzeznaczonyrnl 0o spozqozenla

1 komplet wzorcowych kopeft umo2llwiaiEcych

skladajqcych siQ na pakiet wyborczy ( arl. 539 SS

9. Pakiet wyborczy dortsza sie wyborcy najp62niej w dniu 4maja2015 r. Doreczenia dokonuje

- upowa2niony pracownik uz€du gmlny/mlasta lub

- Poczta Po ska

Wyborca moze.6vnie2 odebra6 pakiet osobi6ciew urzedzie miasta/gminy jeieli wskazal t4

fomQ dor€czenia wzgloszeniu ( ad.5&SS 1,3.4,5 i6 Kodeku)

1 1 . Glosowanie korespondencyine pzeprowadzajE obwodowe komisje wyborcze' kt6rc nralq

s edzibe w lokalach dostosowafych do potrzeb vvyborcow iiepelnosptawnych (ad. 12a Kodeksu)

1 0. Pakiety wyborcze nledoQczofe lub nieodebEne sq pzekazyvvane obwodowej komisjl do

zakohczenia glosowania bqdz delegallze KBW wGdadsku (art.53e $9 Kodeksu).

12. Organ spozEdzajqcy spis wyborcow powinien dopha6 wyborcA zglaszajEcego zamiar

glosowan a korespondencyjnego do spisu w obwodzie wyznaczonym dla glosowania

korespondencyjnego zfajdujqcym siY najbli2ej miejsca zainieszkania lego wyborcy ( ad 53 S l
Kodeksuiokl 2Dsma PKWzdnia17.03.2015r. MzPoW603'95/15)

13. Dopisanie wyborcy, kt6ry zglos I zamiar glosowafia korcspondencyjfego do sp su w obwodzle

wyznaczonym dla glosowania kor€spondencyjnego skutkuie jego wykresleniem ze spisu

wyborcow w obwodze, riasciwym dla jego miejsca zamieszkanla. (Si3N|Ipkl6
Rozcor2adzenla Ministm SpBw W€w^?tznyc\ zdnia 29.12.2a14 | az U z 2015 r. poz 5)

14. Informacie o wyslaniu lub odbioze pak etu umieszcza sie w spisie wyborc6w w rubryce 
"uwagi 

'

w pozycji, w ktorej umieszczono nazwisko wyborcy glosujEcego korespondencyjfie ( ad. 53e S 10

15. Wyborca odsyla
Po skiej:

1) najp6tniej

^operlQ 
2worna nadarqc iq(zd pohwiloMn err)w dowoltipldcowcp Poc/y

6 maja br. (droda)na tercnie kaju,



1 6. Uzqd gmjny, kt6ry dor?czyl paklel wyborczy poinfornuje pisemnie Poczte Po skq o wyborc?ch

kt6zy zglosili potzebe odbioru kopeity zwrolnej pzez pracownika poczty ( S 3 ust 3
Rozpozadzenla Min slra Adminishcji i CFyzacjl z dnia 21 .01.2015 r Dz U. poz 131).

17. Wyborca moie najp6iniejw dniu I maja br. (piqtek)osobiscie dostarczyc do uzedu gm ny

kopede z,rolnq ( S 1 Rozpou 4dzenia MinisL AdminislEcji c,fryzaci z dn a 20.01.2015 t. Dzu. pd 119)

W takiels),luacji pracownlk ulzedu gminy:

1) sprawdza toisamosc wyborcy oraz sprawdza w wykaz;e pakiet6w wyborczych czy wyborca,

kt6ry dostarczyt kopede zwroinq otE ymal pakiet $ryborczy,

2) dostarczona koped? zwrotn4 w obecnosci \4yborcy unieszcza w kopercle, klora pornie6ci

KOpenQ zwrona,
3) na kopercle, w klorcj jesl koperla zwrolna umieszcza :

- pieczQc nagloFkowq uz?du gminy

- nr kolejny ottzymanej kopeiry zwolnej

- fazw sko i jmie oraz podpis wyborcy, kt6ry dosiarczyl koperte zwrotnq

{ dane u mieecza sie w nlejscu za klejenia kopefty )

4) pe echowule koperty zawierajqce kopefty zwotne doslarczone pe ez wlborcow post€pujEc

zgodniez $S4 i5 RozpozEdzen a Mifislra Adminlstracji i Cy'fry?acji z dnia 20.01.2015 r. (

0zU.ooz.119)

18. W dfiu glosowania w godzinach Tmdo 21c0wlborca mo2e osobl6cie doslarczya koperte

zwrotnE do obwodowej komisji wyborczej w skazanej na kopercie zwrotnej ( an. 53h S 5 Kodek$)

2) najp6tniej 7 maja br. ( czwariek) na leenie gminy, w kl6.ei wyborca jest wpisany w

reiestrze Wborcow,
Uprawniony wyborc? niepelnospGwny mo2e najp6iniej w dniu 7 maja br. (czwadek)

przekaza6 kopede zwrotn4 pzedstawicielow Poczty Polskiej w swalm miejscu 2amleszkanla
je6li zglosi ta kq polrze be pzy 0d b iotz e pakietu wyborczeg 0 ( S 3 ust. 2 Rozpo rzqdz€nia [,lir ista
Admh st act lClryzaci zdnia 21.01 2015 r.oz.U poz.131).

1 9. Glosowania korespofdencyjnego nie ptzeprowadza sie w obwodach odrebnych:

- zakladzie ooiekl zdrowolnei,

- domu pomocy spolecznej,

- zakladzie karnym i a€szcie Aledczym oraz w oddziale zewnetrznym tego zakladu i aresztu,

-domustrdenckimlLrbzespoledomowsludenckich(ad53aS4,an12SS4i7Kodeksu)

20. Wyborcy, ktoemu wyslano pakiet v,ryborczy n e wydaje si€ zaawadczenia o praw e do
glosowania, chyba 2e wyborca zwrocll pak et wyborczy w stanle nienaruszonym ( ad.53b S 10

21 . G{osowanie korespondencyjne jest wylqczofe w pzypadku udzielen a pzez wyborc€

niepelnosprawnego llb wyborce, kt6ry ukoriczyl 75 lat pelnomocnictwa do glosowania Gd. 53a S

oprdffi v od€a[ru e napsego 3 lra wyb0da90 v Gda.sku


