GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
Wyborca niepełnosprawny może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności komisarzowi wyborczemu do 15 dnia
przed dniem wyborów, najpóźniej do dnia 08 października 2018 r. (zgodnie z art. 53b Kodeksu
wyborczego). Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również
ponownego głosowania.
1. ZGŁOSZENIE Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie
elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer
ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy
zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, oraz oświadczenie
o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie. W zgłoszeniu wyborca
niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania
sporządzonej w alfabecie Braille'a.
2. WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów, urzędnik
wyborczy wzywa wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 1 dnia od
dnia doręczenia wezwania. Zgłoszenie złożone po terminie, a także złożone przez wyborcę
niepełnosprawnego, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania lub otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu
wyborów, pozostawia się bez rozpoznaia, o czym informuje się wyborcę.
3. UMIESZCZENIE GŁOSUJĄCEGO KORESPONDENCYJNIE W SPISIE WYBORCÓW
Wyborcę niepełnosprawnego, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, umieszcza się
w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, w
której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.
4. DORĘCZENIE PAKIETU WYBORCZEGO , nie później Wyborca niepełnosprawny niż 7
dni przed dniem wyborów, otrzymuje pakiet wyborczy. Urzędnik wyborczy za pośrednictwem
operatora pocztowego w formie przesyłki poleconej, która zostanie doręczona wyłącznie do rąk
własnych wyborcy niepełnosprawnego, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i
pisemnym pokwitowaniu odbioru.
Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru, osoba doręczająca pakiet wyborczy sama
stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.
W przypadku nieobecności wyborcy niepełnosprawnego pod wskazanym adresem doręczający
umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce pocztowej lub, gdy nie
jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie może być
dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.
Pakiety wyborcze niedoręczone są przekazywane obwodowej
przeprowadzenia głosowania w obwodzie do zakończenia głosowania.
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5. PAKIET WYBORCZY W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:

koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym
i tajnym oddaniu głosu na kartach do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i
ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca
zażądał ich przesłania.
6. GŁOSOWANIE Na kartach do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w
informacji znajdującej się na karcie do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są co najmniej
dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
7. POSTĘPOWANIE PO ZAGŁOSOWANIU Po oddaniu głosów należy karty do głosowania
umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Należy
pamiętać, że wyborca głosujący korespondencyjnie do jednej koperty na karty do głosowania
wkłada wszystkie karty do głosowania w tych wyborach. Niezaklejenie koperty na karty do
głosowania spowoduje, że karty do głosowania w niej się znajdujące nie będą uwzględnione
przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na karty do głosowania nie wkłada się
oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Zaklejoną kopertę na karty do głosowania należy
włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i
tajnym oddaniu głosu, na którym należy wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia oraz
własnoręcznie podpisać się. Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej
komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania). Nie włożenie oświadczenia do koperty
zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy
ustalaniu wyników głosowania.
8. ZWROT KOPERTY PO ZAGŁOSOWANIU Kopertę zwrotną zawierającą zaklejona kopertę
z kartami do głosowania oraz podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy
zakleić i przekazać przedstawicielowi poczty polskiej. Wyborca może, do czasu zakończenia
głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.
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