
 

1. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy 

w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. 

2. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar 

głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej 

kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. 

3. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania. 

Komisarz Wyborczy w Koninie 
za pośrednictwem 

Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 
ul. Lecha 6 

62-200 Gniezno 
 

ZGŁOSZENIE  

ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU 

W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 r. 

 

Dane wyborcy 

Nazwisko: 
 

Imię (imiona): 
 

Imię ojca: 
 

Data urodzenia: 
 

Numer ewidencyjny PESEL: 
 

Adres, na który ma być wysłany pakiet 
wyborczy, 
lub wskazanie, że zostanie on ODEBRANY 
OSOBIŚCIE przez wyborcę w urzędzie 
gminy 

 

Numer telefonu do kontaktu 
 

Adres e-mail 
 

Jednocześnie oświadczam, że jestem wpisany do spisu wyborców Miasta Gniezna. 

TAK   NIE 

 

TAK   NIE 

 

 

 

………………………………………………….., dnia ……………………………………….. 2020r.           …………………………………………………… 
                   (miejscowość)                                            (data)                                        (podpis wyborcy) 

 

Proszę o dostarczenie do pakietu wyborczego do drzwi lokalu, 
którego adres został wskazany w zgłoszeniu. 
(dotyczy wyłącznie wyborców niepełnosprawnych) 

Proszę o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki na kartę 
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. 
(dotyczy wyłącznie wyborców niepełnosprawnych) 



 

1. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy 

w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. 

2. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar 

głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej 

kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. 

3. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania. 

 

Głosowanie korespondencyjne 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca. Głosowanie korespondencyjne jest 

wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach 

leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, 

zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz 

w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia 

przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.  

Nie może głosować korespondencyjnie również wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie 

do głosowania korespondencyjnego. Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza 

komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w gminie w której wpisany jest do spisu 

wyborców, do dnia 16 czerwca 2020 r.  

Wyborca podlegający w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 

w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca 2020 r., 

natomiast jeżeli rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych po tym dniu, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 26 czerwca 2020 r.  

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II 

tury wyborów). 

Szczegóły dotyczące głosowania w tej formie znajdują się w Informacji Państwowej Komisji 

Wyborczej o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania 

oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrządzonych na 

dzień 28 czerwca 2020 r., która dostępna jest na stronie internetowej Komisji pod adresem pkw.gov.pl 

i wybory.gov.pl. 


