
 

Instrukcja głosowania 

1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający: 

1) zaadresowaną kopertę zwrotną; 

2) kartę do głosowania; 

3) kopertę na kartę do głosowania; 

4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu; 

5) niniejszą instrukcję. 

Pakiet wyborczy, na żądanie wyborcy, może zawierać również nakładkę 

na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a. 

2. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony 

w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy 

pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki 

przeznaczonej na oddanie głosu. 

3. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej 

„Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty 

na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania znajdująca się 

w niej nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. 

4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej 

zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. 

5. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym 

oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać 

na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je 

podpisać. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, oświadczenie 

podpisuje za niego inna osoba przez niego upoważniona, czyniąc o tym 

wzmiankę obok podpisu; w takim przypadku osoba upoważniona wpisuje 



również nazwę miejscowości i datę sporządzenia oświadczenia. Niewłożenie 

oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, 

że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników 

głosowania.  

6. Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji 

wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej 

przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy 

głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda 

wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić 

nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów. 

7. Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć 

kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się 

na kopercie zwrotnej. 

8. W przypadku, gdy w jednym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory, 

w których wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborca 

otrzymuje — w jednej przesyłce — tyle pakietów wyborczych, w ilu wyborach 

głosuje korespondencyjnie. W takim przypadku czynności, o których mowa 

w instrukcji należy wykonać odrębnie dla każdych z przeprowadzanych 

wyborów.  


