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Komunikat dla wyborców
dotyczący ponownego
głosowania
Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym
głosowaniu.

1.     Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno
w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w
dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w
dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym
głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres
wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania
korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28
czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania
korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić
zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu
do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania
korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w
innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym
(nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe
wyłącznie po  otrzymaniu zaświadczenia o prawie do
głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie
wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu
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ybo có  ub od o su a, tó y dop sa  ybo cę do sp su
wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do
czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.     Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w
wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą)
będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym
głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania
do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w
innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu
zaświadczenia o prawie do  głosowania z urzędu gminy, w
której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub  od konsula,
który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.     Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania
utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej,
zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach
zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu
w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców
również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu
w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia
o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis
wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład
pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu
pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu
wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego
zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed
dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze
znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i
areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy
po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w
niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu
wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie
wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Rejestr zmian

Data
utworzenia

30-06-
2020 6:48

Wprowadził: Kamil
Gierasiński

Aktualności
(/337_Wydarzenia)
Wydarzenia
(/aktualnosci/wydarzenia)

Informacje
(/aktualnosci/informacje)

Wyjaśnienia, stanowiska,
komunikaty
(/aktualnosci/wyjasnienia-
stanowiska-komunikaty)

KBW (/330_Zespoly_KBW)
Zarządzenia Szefa KBW
(/kbw/zarzadzenia-szefa-
kbw)

Informacje KBW
(/kbw/informacje-kbw)

Zespoły KBW
(/kbw/zespoly-kbw)

Delegatury  KBW
(/kb /d l t kb )

Organy wyborcze
(/327_Sklad_PKW)
Skład PKW (/organy-
wyborcze/sklad-pkw)

Regulamin Państwowej
Komisji Wyborczej
(/organy-
wyborcze/regulamin-
panstwowej-komisji-
wyborczej)

Prawo wyborcze
(/310_Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej)
Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej 
(/prawo-
wyborcze/konstytucja-
rzeczypospolitej-polskiej)

Kodeks wyborczy (/prawo-
wyborcze/kodeks-
wyborczy)

Wybory i referenda
(/wybory-i-
referenda/wybory-
prezydenta-
rzeczypospolitej-
polskiej/wybory-
prezydenta-rp-w-
2020ampnbspr)
Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
(/wybory-i-

Wzory dokumentów
(/wzory-dokumentow)
Rejestr korzyści (/wzory-
dokumentow/rejestr-
korzysci)

Wybory w toku kadencji
(/wzory-
dokumentow/wybory-w-
toku-kadencji)

Sprawozdania �nansowe

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty
https://pkw.gov.pl/330_Zespoly_KBW
https://pkw.gov.pl/kbw/zarzadzenia-szefa-kbw
https://pkw.gov.pl/kbw/informacje-kbw
https://pkw.gov.pl/kbw/zespoly-kbw
https://pkw.gov.pl/kbw/delegatury-kbw
https://pkw.gov.pl/327_Sklad_PKW
https://pkw.gov.pl/organy-wyborcze/sklad-pkw
https://pkw.gov.pl/organy-wyborcze/regulamin-panstwowej-komisji-wyborczej
https://pkw.gov.pl/310_Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej
https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/kodeks-wyborczy
https://pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/wybory-prezydenta-rp-w-2020ampnbspr
https://pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej
https://pkw.gov.pl/wzory-dokumentow
https://pkw.gov.pl/wzory-dokumentow/rejestr-korzysci
https://pkw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-w-toku-kadencji
https://pkw.gov.pl/wzory-dokumentow/sprawozdania-finansowe


30.06.2020 Państwowa Komisja Wyborcza

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty/komunikat-dla-wyborcow-dotyczacy-ponownego-glosowania 3/4

y

Uchwały
(/aktualnosci/uchwaly)

Uchwały w sprawie
odmowy rejestracji
kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
(/aktualnosci/uchwaly-w-
sprawie-odmowy-
rejestracji-kandydata-na-
prezydenta-
rzeczypospolitej-polskiej)

Uchwały w sprawie
wezwania do usunięcia
wad zawiadomienia o
utworzeniu komitetu
wyborczego
(/aktualnosci/uchwaly-w-
sprawie-wezwania-do-
usuniecia-wad-
zawiadomienia-o-
utworzeniu-komitetu-
wyborczego)

Uchwały w sprawie
odmowy przyjęcia
zawiadomienia o
utworzeniu komitetu
wyborczego
(/aktualnosci/uchwaly-w-
sprawie-odmowy-przyjecia-
zawiadomienia-o-
utworzeniu-komitetu-
wyborczego)

Konsultacje społeczne
(/aktualnosci/konsultacje-
spoleczne)

Konkurs "Wybieram
wybory"
(https://pkw.gov.pl/878_IV_edycja)

(/kbw/delegatury-kbw)

Urzędnicy wyborczy
(/kbw/urzednicy-wyborczy)

Statut K BW (/kbw/statut-
kbw)

Zamówienia Publiczne
(https://pkw.gov.pl/818_Zamowienia_publiczne)

Sprawozdanie �nansowe
(https://pkw.gov.pl/848_2018_r)

Petycje
(https://pkw.gov.pl/879_2020_r)

Wydawnictwa PKW i KBW
(/kbw/wydawnictwa-pkw-i-
kbw)

Praca (/kbw/praca)

Polityka prywatności
(/kbw/polityka-prywatnosci)

Adresy stron internetowych
urzędów i instytucji
państwowych
(/kbw/adresy-stron-
internetowych-urzedow-i-
instytucji-panstwowych)

Komisarze wyborczy
(/organy-
wyborcze/komisarze-
wyborczy)

Ustawa o referendum
ogólnokrajowym (/prawo-
wyborcze/ustawa-o-
referendum-
ogolnokrajowym)

Ustawa o referendum
lokalnym (/prawo-
wyborcze/ustawa-o-
referendum-lokalnym)

Ustawa o partiach
politycznych (/prawo-
wyborcze/ustawa-o-
partiach-politycznych)

Rozporządzenia (/prawo-
wyborcze/rozporzadzenia)

Uchwały PKW (/prawo-
wyborcze/uchwaly-pkw)

Obwieszczenia (/prawo-
wyborcze/obwieszczenia)

Wyjaśnienia, stanowiska i
komunikaty (/prawo-
wyborcze/wyjasnienia-
stanowiska-i-komunikaty)

Wyroki i postanowienia
sądów (/prawo-
wyborcze/wyroki-i-
postanowienia-sadow)

Multimedia (/prawo-
wyborcze/multimedia)

referenda/wybory-
prezydenta-
rzeczypospolitej-polskiej)

Wybory do Sejmu i do
Senatu (/wybory-i-
referenda/wybory-do-
sejmu-i-do-senatu)

Wybory do Parlamentu
Europejskiego (/wybory-i-
referenda/wybory-do-
parlamentu-europejskiego)

Wybory samorządowe i
referenda lokalne
(/wybory-i-
referenda/wybory-
samorzadowe-i-referenda-
lokalne)

Referenda ogólnokrajowe
(/wybory-i-
referenda/referenda-
ogolnokrajowe)

Rejestr wyborców
(/wybory-i-
referenda/rejestr-
wyborcow)

p
(/wzory-
dokumentow/sprawozdania
�nansowe)

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
(/wzory-
dokumentow/wybory-
prezydenta-
rzeczypospolitej-polskiej)

Wybory do Sejmu i do
Senatu (/wzory-
dokumentow/wybory-do-
sejmu-i-do-senatu)

Wybory do Parlamentu
Europejskiego (/wzory-
dokumentow/wybory-do-
parlamentu-europejskiego)

Wybory samorządowe i
referenda lokalne (/wzory-
dokumentow/wybory-
samorzadowe-i-referenda-
lokalne)

Finansowanie polityki
(/319_Akty_prawne)
Akty prawne
(/�nansowanie-
polityki/akty-prawne)

Finansowanie kampanii
wyborczych
(/�nansowanie-
polityki/�nansowanie-
kampanii-wyborczych)

Finansowanie partii
politycznych
(/�nansowanie-
polityki/�nansowanie-
partii-politycznych)

Wykaz partii politycznych
(/�nansowanie-
polityki/wykaz-partii-
politycznych)

Rejestr korzyści
(https://rk.pkw.gov.pl)

Dla mediów
(http://pkw.gov.pl/792_Informacje_prasowe)
Informacje prasowe (/dla-
mediow/informacje-
prasowe)

Kontakt dla dziennikarzy
(/dla-mediow/kontakt-dla-
dziennikarzy)

Pliki do pobrania (/dla-
mediow/pliki-do-pobrania)

Spoty
(https://pkw.gov.pl/dla-
mediow/spoty/wybory-
prezydenta-rp-w-2020-r)

Galeria
(https://pkw.gov.pl/873_Wybory_do_Sejmu_i_Senatu_w_2019_r)

Zamówienia publiczne
(/zamowienia-publiczne)
Plany postępowań
(/zamowienia-
publiczne/plany-
postepowan)

Kontakt (/kontakt)

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/uchwaly
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/uchwaly-w-sprawie-odmowy-rejestracji-kandydata-na-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/uchwaly-w-sprawie-wezwania-do-usuniecia-wad-zawiadomienia-o-utworzeniu-komitetu-wyborczego
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/uchwaly-w-sprawie-odmowy-przyjecia-zawiadomienia-o-utworzeniu-komitetu-wyborczego
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne
https://pkw.gov.pl/878_IV_edycja
https://pkw.gov.pl/kbw/delegatury-kbw
https://pkw.gov.pl/kbw/urzednicy-wyborczy
https://pkw.gov.pl/kbw/statut-kbw
https://pkw.gov.pl/818_Zamowienia_publiczne
https://pkw.gov.pl/848_2018_r
https://pkw.gov.pl/879_2020_r
https://pkw.gov.pl/kbw/wydawnictwa-pkw-i-kbw
https://pkw.gov.pl/kbw/praca
https://pkw.gov.pl/kbw/polityka-prywatnosci
https://pkw.gov.pl/kbw/adresy-stron-internetowych-urzedow-i-instytucji-panstwowych
https://pkw.gov.pl/organy-wyborcze/komisarze-wyborczy
https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/ustawa-o-referendum-ogolnokrajowym
https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/ustawa-o-referendum-lokalnym
https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/ustawa-o-partiach-politycznych
https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/rozporzadzenia
https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw
https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/obwieszczenia
https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/wyjasnienia-stanowiska-i-komunikaty
https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/wyroki-i-postanowienia-sadow
https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/multimedia
https://pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej
https://pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-senatu
https://pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-parlamentu-europejskiego
https://pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne
https://pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/referenda-ogolnokrajowe
https://pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/rejestr-wyborcow
https://pkw.gov.pl/wzory-dokumentow/sprawozdania-finansowe
https://pkw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej
https://pkw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-do-sejmu-i-do-senatu
https://pkw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-do-parlamentu-europejskiego
https://pkw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne
https://pkw.gov.pl/319_Akty_prawne
https://pkw.gov.pl/finansowanie-polityki/akty-prawne
https://pkw.gov.pl/finansowanie-polityki/finansowanie-kampanii-wyborczych
https://pkw.gov.pl/finansowanie-polityki/finansowanie-partii-politycznych
https://pkw.gov.pl/finansowanie-polityki/wykaz-partii-politycznych
https://rk.pkw.gov.pl/
http://pkw.gov.pl/792_Informacje_prasowe
https://pkw.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe
https://pkw.gov.pl/dla-mediow/kontakt-dla-dziennikarzy
https://pkw.gov.pl/dla-mediow/pliki-do-pobrania
https://pkw.gov.pl/dla-mediow/spoty/wybory-prezydenta-rp-w-2020-r
https://pkw.gov.pl/873_Wybory_do_Sejmu_i_Senatu_w_2019_r
https://pkw.gov.pl/zamowienia-publiczne
https://pkw.gov.pl/zamowienia-publiczne/plany-postepowan
https://pkw.gov.pl/kontakt


30.06.2020 Państwowa Komisja Wyborcza

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty/komunikat-dla-wyborcow-dotyczacy-ponownego-glosowania 4/4

Copyright © 2020 Krajowe Biuro Wyborcze, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, tel. 22 243 03 00 fax. 22 622 35 71


