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Warszawa, dnia 3 września 2020 r. 

Poz. 790 

UCHWAŁA NR 213/2020
	

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
	

z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, 

koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 


oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego
	

Na podstawie art. 53g § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) oraz 
w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) 
Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru ko-
perty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 
głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego (M.P. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 375) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 1 w ust. 2 w pkt 2 i w § 4 w ust. 2 skreśla się wyraz „niepełnosprawnego”; 

2) w § 5 w ust. 3 skreśla się wyraz „niepełnosprawnemu”; 

3) załączniki nr 5 i 6 otrzymują brzmienie załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. Marciniak 

Dokument
podpisany przez
Marek Głuch
Data: 2020.09.03
13:10:50 CEST



  

 

 
  

 

 
  

  

 

 

 

 

   

 

  

   
   

 

   
    
    

    
        

 
  

   

    
  
 

 
    
 

 
   

 

 
    

   

   
  

  

Monitor Polski – 2 – 	 Poz. 790
	

Załączniki do uchwały nr 213/2020 Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2020 r. (poz. 790) 

Załącznik nr 1 

WZór instrUKcji głosoWania KoresPonDencyjnego 

W Wyborach Do sejMU rZecZyPosPolitej PolsKiej i Do senatU rZecZyPosPolitej PolsKiej, 


PreZyDenta rZecZyPosPolitej PolsKiej oraZ Do ParlaMentU eUroPejsKiego
	

Instrukcja głosowania korespondencyjnego 

1.		 Wyborca głosujący korespondencyjnie otrzymuje pakiet wyborczy zawierający: 

1)		 zaadresowaną kopertę zwrotną; 

2)		 kartę do głosowania*/karty do głosowania*; 

3)		 kopertę na kartę do głosowania*/na karty do głosowania*; 

4)		 oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu; 

5)		 niniejszą instrukcję. 

Pakiet wyborczy może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną*/nakładki na karty do głosowa-
nia sporządzone* w alfabecie braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zwrócił się o jej*/ich* przesłanie, zgłaszając 
zamiar głosowania korespondencyjnego. 

2.		 na karcie do głosowania wyborca oddaje głos w sposób określony w informacji znajdującej się na karcie do głosowa-
nia. należy pamiętać, że znakiem „X” są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej 
na oddanie głosu. 

3.		 Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania*/karty do głosowania* umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na 
kartę do głosowania”*/„Koperta na karty do głosowania”* i kopertę tę zakleić. **należy pamiętać, że w wyborach do 
sejmu rzeczypospolitej Polskiej i do senatu rzeczypospolitej Polskiej karty do głosowania w tych wyborach wkłada się 
do jednej koperty na karty do głosowania.** Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania*/na karty do głoso-
wania* spowoduje, że karta do głosowania*/karty do głosowania* w niej się znajdująca*/znajdujące* nie będzie 
uwzględniona*/nie będą uwzględnione* przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania*/ 
na karty do głosowania* nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. 

4.		 Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania*/na karty do głosowania* należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowa-
nej na adres obwodowej komisji wyborczej. 

5.		 następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy: 
1) wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia; 
2) własnoręcznie podpisać się. 
Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadcze-
nia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania*/karty do głosowania* nie bę-
dzie*/nie będą* uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania. 

Kopertę zwrotną zawierającą:
	
1) zaklejoną kopertę na kartę do głosowania*/na karty do głosowania*,
	
2) podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
	
należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej. 


6.		 Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego lub wyborcy, 
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, a otrzymał pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez niego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość. odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w: 

1)		 przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenia pakietu 
wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę; 

2)		 przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na 
obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców; 

3)		 trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej. 
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7.		 Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy podlegającego w dniu głosowania 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grud-
nia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. 
zm.). odbiór następuje spod drzwi mieszkania lub innego lokalu, pod adresem doręczenia pakietu wyborczego, z za-
stosowaniem odpowiednich środków zapobiegawczych. o zasadach odbioru poinformuje przedstawiciel Poczty Pol-
skiej, przekazując pakiet wyborczy. 

8.		 Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, może, do czasu zakoń-
czenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się 
na kopercie zwrotnej. nie dotyczy to wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izo-
lacji lub izolacji w warunkach domowych. 

9.		 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. 

––––––––––––––––– 
Pouczenie dla urzędnika wyborczego i obwodowej komisji wyborczej (nie drukować na instrukcji): 

Fragmenty instrukcji oznaczone „*” należy umieścić w liczbie mnogiej w przypadku wyborów do sejmu i do senatu, 
a w liczbie pojedynczej w przypadku wyborów Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Parlamentu europej-
skiego. 

Zdanie oznaczone „**” umieszcza się tylko w przypadku, gdy w tym samym dniu przeprowadzane są wybory do sejmu i do 
senatu oraz wybory Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej i/lub wybory do Parlamentu europejskiego. 

Punkt 9 instrukcji należy umieścić tylko w przypadku, gdy w tym samym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory. nie 
dotyczy to jednakże przypadku, gdy odbywają się wyłącznie wybory do sejmu rzeczypospolitej Polskiej i do senatu rzeczy-
pospolitej Polskiej. 
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Załącznik nr 2 

WZór instrUKcji głosoWania KoresPonDencyjnego W Wyborach Do raD gMin, 

raD PoWiatóW, sejMiKóW WojeWóDZtW i raD DZielnic M.st. WarsZaWy 


oraZ WójtóW, bUrMistrZóW i PreZyDentóW Miast
	

Instrukcja głosowania korespondencyjnego 

1.		 Wyborca głosujący korespondencyjnie otrzymuje pakiet wyborczy zawierający: 

1) zaadresowaną kopertę zwrotną; 

2) kartę lub karty do głosowania (wyborca otrzyma tyle kart, do ilu organów przeprowadzane są wybory); 

3) kopertę na kartę lub karty do głosowania, zwaną dalej „kopertą na kartę do głosowania”; 

4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu; 

5) niniejszą instrukcję. 

Pakiet wyborczy może zawierać również nakładkę lub nakładki na kartę do głosowania sporządzone w alfabecie 
braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zwrócił się o ich przesłanie, zgłaszając zamiar głosowania koresponden-
cyjnego. 

2.		 Karta do głosowania w wyborach do: 

1)		 rad gmin (miast) – drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska i imiona kandydatów druko-
wane są na szarym tle i w prawym górnym rogu ma wycięte trzy umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 
7 mm; 

2)		 rad powiatów – drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska i imiona kandydatów drukowane 
są na żółtym tle i w prawym górnym rogu ma wycięte dwa umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm; 

3)		 sejmików województw – drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska i imiona kandydatów 
drukowane są na niebieskim tle i w prawym górnym rogu ma wycięty jeden otwór o średnicy 7 mm; 

4)		 rad dzielnic m.st. Warszawy – drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska i imiona kandyda-
tów drukowane są na żółtym tle i w prawym górnym rogu ma wycięte dwa umiejscowione w poziomie otwory 
o średnicy 7 mm. 

3.		 Karty wymienione w pkt 2 mogą być jedną kartą zadrukowaną jednostronnie lub składać się z odpowiedniej liczby 
zadrukowanych jednostronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych kart formatu a4. 

4.		 Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta: 

1)		 w których głosuje się na więcej niż jednego kandydata – drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że 
nazwiska i imiona kandydatów drukowane są na różowym tle i w prawym górnym rogu ma wycięte cztery umiej-
scowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm lub zamiast wyciętych otworów ma ścięty prawy górny róg; 

2)		 w których głosuje się na jednego kandydata – drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwisko 
i imię kandydata drukowane jest na różowym tle i jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu a5, 
a w prawym górnym rogu ma wycięte cztery umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm lub zamiast 
wyciętych otworów ma ścięty prawy górny róg; 

3)		 w głosowaniu ponownym – drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska i imiona kandydatów 
drukowane są na różowym tle i jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu a5, a w prawym górnym 
rogu ma wycięty otwór o średnicy 7 mm lub zamiast wyciętego otworu ma ścięty prawy górny róg. 

5.		 na karcie 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 odda-
nie głosu. 

6.		 Po oddaniu głosu należy kartę lub karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głoso-
wania” i kopertę tę zakleić. *należy pamiętać, że wyborca głosujący korespondencyjnie do jednej koperty na kartę 
do głosowania wkłada wszystkie karty do głosowania w tych wyborach.* Niezaklejenie koperty na kartę do głoso-
wania spowoduje, że karty do głosowania w niej się znajdujące nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyni-
ków głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu 
głosu. 
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7.		 Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej 
komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. 

8.		 następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy: 

1) wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia; 

2) własnoręcznie podpisać się. 
Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia 
głosowania). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głoso-
wania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania. 

Kopertę zwrotną zawierającą:
	

1) zaklejoną kopertę na kartę do głosowania,
	

2) podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
	

należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej.
	

9.		 Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego lub wyborcy, 
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, a otrzymał pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez niego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość. odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w: 

1)		 przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenia pakietu 
wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez wyborcę; 

2)		 przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na 
obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców; 

3)		 trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej. 

10.		 Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy podlegającego w dniu głosowania 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grud-
nia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. 
zm.). odbiór następuje spod drzwi mieszkania lub innego lokalu, pod adresem doręczenia pakietu wyborczego, z za-
stosowaniem odpowiednich środków zapobiegawczych. o zasadach odbioru poinformuje przedstawiciel Poczty Pol-
skiej, przekazując pakiet wyborczy. 

11.		 Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, może, do czasu zakoń-
czenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia gło-
sowania w obwodzie, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. nie dotyczy to wyborców podlegających w dniu 
głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. 

––––––––––––––––– 
Pouczenie dla urzędnika wyborczego i obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania (nie drukować 
na instrukcji): 

1.		 W przypadku wyborów w toku kadencji w miejsce pkt 2–4 należy wpisać informację na temat karty do głosowania 
używanej w danych wyborach i odpowiednio zmienić numerację pozostałych punktów. 

2.		 W przypadku gdy wybierany jest tylko jeden organ: 
1) zdanie oznaczone „*” należy pominąć; 
2) w miejscach, w których mowa jest o „karcie lub kartach do głosowania”, należy użyć tylko liczby pojedynczej. 




