Weszło w życie rozporządzenie o przesyłkach w głosowaniu
korespondencyjnym
Wyborcy z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
mogą głosować korespondencyjnie. Aby skorzystać z tej możliwości, powinni zgłosić
taki zamiar komisarzowi wyborczemu. Dziś weszło w życie rozporządzenie ministra
infrastruktury w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym.
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza komisarzowi
wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Warto przy tym pamiętać, że jeżeli koniec
terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na
dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Co i jak zgłosić, by zagłosować korespondencyjnie?
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie,
telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o
wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których
dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Co
ważne, do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu
orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Warto też zauważyć, że wyborca
niepełnosprawny może zażądać w zgłoszeniu dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na
kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego komisarz wyborczy niezwłocznie
przekazuje właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie, w której wyborca niepełnosprawny
ma stałe miejsce zamieszkania
Braki formalne zgłoszenia
Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie spełnia wspomnianych wyżej
wymogów, urzędnik wyborczy wzywa wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia zgłoszenia
w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania.
Nieuzupełnienie braków formalnych, jak również niespełnianie wymogów i niedochowanie
terminu do złożenia zgłoszenia powoduje pozostawienie go bez rozpoznania. To samo dotyczy
zgłoszenia złożonego przez wyborcę niepełnosprawnego, który wystąpił z wnioskiem o
sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Kiedy dostanę pakiet wyborczy?
Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje
pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.
Pakiet wyborczy doręcza wyborcy niepełnosprawnemu urzędnik wyborczy za pośrednictwem
Poczty Polskiej.
Do rąk własnych

Pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego po
okazaniu przez niego 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.
Co znajduje się w pakiecie wyborczym?
W skład pakietu wyborczego wchodzi koperta zwrotna, opieczętowane pieczęcią obwodowej
komisji wyborczej karty (lub karta) do głosowania, koperta na karty (kartę) do głosowania,
instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
na karcie do głosowania, a także – o ile wyborca tego zażądał – nakładka lub nakładki na kartę
lub karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a.
Jak zagłosować korespondencyjnie?
Wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie po oddaniu głosu na kartach do
głosowania wkłada je do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę
wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją do właściwej
obwodowej komisji wyborczej
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
Wyborca niepełnosprawny może przekazać kopertę zwrotną przedstawicielowi Poczty Polskiej.
W tej sytuacji koperty zwrotne zostaną dostarczone do właściwych obwodowych komisji
wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w godzinach głosowania.
Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych dostarczonych do obwodowej
komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie wrzucane są do urny wyborczej.
Odbiór koperty
W myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie przesyłek
w głosowaniu korespondencyjnym, które weszło dziś w życie, przedstawiciel Poczty Polskiej
odbiera zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego, który otrzymał pakiet
wyborczy, na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, odnotowując
odbiór koperty.
Co ważne, odbiór koperty zwrotnej przez przedstawiciela Poczty Polskiej następuje za
pokwitowaniem najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów,
jeżeli wyborca niepełnosprawny w momencie doręczenia pakietu wyborczego zgłosił potrzebę
jej odbioru pod wskazanym siebie adresem. Odbiór koperty zwrotnej może też nastąpić w
przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w placówce Poczty Polskiej
usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca niepełnosprawny jest ujęty w rejestrze
wyborców, albo w trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w dowolnej
placówce pocztowej Poczty Polskiej.
Poczta Polska za pokwitowaniem odbioru dokonuje jednego doręczenia zgromadzonych kopert
zwrotnych do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu wyborów w czasie trwania
głosowania.
Pakiety wyborcze, których przekazanie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia
głosowania nie było możliwe, a które pozostały w posiadaniu Poczty Polskiej, Poczta przekazuje
niezwłocznie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Uwaga! Wyborca niepełnosprawny może w godzinach głosowania osobiście dostarczyć kopertę
zwrotną do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
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