
Głosowanie korespondencyjne 

1/.Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. 

Obwodowe Komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi do celów głosowania 

korespondencyjnego. 

2/.Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza wójtowi, a za 

granica konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów. ogłoszenie o którym mowa, może 

być dokonane ustnie, pisemnie, tele-faksem lub w formie elektronicznej. 

3/.Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię(imiona), imię ojca, datę urodzenia, 

numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie a 

także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację 

osobistego odbioru pakietu wyborczego. 

4/.W przypadku wyborcy głosującego w kraju zgłoszenie, powinno dodatkowo zawierać 

oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie. 

 

5/.W przypadku wyborcy głosującego za granicą zgłoszenie, powinno dodatkowo 

zawierać oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego 

paszportu, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim 

– numer ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz wskazanie miejsca i daty 

jego wydania, a także – w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywających za 

granicą – oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców 

 

6/.W zgłoszeniu, wyborca głosujący w kraju może zażądać dołączenia do pakietu 

wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. 

 

7/.Jeżeli głosowanie korespondencyjne ma dotyczyć wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej albo wyborów wójta zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 

dotyczy również ponownego głosowania. 

 

8/.W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, 

zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się 

po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że wyborca zwrócił pakiet wyborczy 

w stanie nienaruszonym. 

 

9/.Wyborcę, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, umieszcza się 

w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, 

o której mowa w art. 12a, na terenie gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru 

wyborców. 

 

10/.Wyborcę, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, umieszcza 

się w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji 

wyborczej, o której mowa w art. 14 § 2 Kodeksu Wyborczego zdanie drugie. W takim 

przypadku przepisu art. 35 § 2 Kodeksu Wyborczego nie stosuje się. 

 

11/.Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, otrzymuje z 

urzędu gminy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy. 

Załączniki: 

 Druk – zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego głosowanie 

korespondencyjne, 

 Instrukcja - głosowanie korespondencyjne. 


