
Załączniki 

do uchwały Nr 182/2020  

Państwowej Komisji Wyborczej 

z dnia 10 czerwca 2020 r. (poz. …) 

Załącznik nr 1 

Wzór koperty na pakiet wyborczy 

Przesyłka zwolniona z opłaty pocztowej 

na podstawie art. 13 ust 3 ustawy z dnia 

2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach 
organizacji wyborów powszechnych 

na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych w 2020 r. z możliwością 
głosowania korespondencyjnego 

(Dz.U. poz. 979).*),**) 

 
(miejsce na pieczęć nagłówkową urzędu gminy 

lub przedstawicielstwa dyplomatycznego albo urzędu konsularnego) 

 
 

PRZESYŁKA WYBORCZA*) 

……………………………….… 
(imię i nazwisko wyborcy) 

…………………………………. 
(adres wyborcy) 

………………………………….  

…………………………………. 

 

*) Umieszcza się w głosowaniu korespondencyjnym w kraju 

**) Umieszczenie informacji nie jest konieczne w przypadku doręczania do wyborcy pakietu wyborczego przez upoważnionego 

pracownika urzędu gminy oraz w przypadku gdy wyborca zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego 



Załącznik nr 2 

Wzór koperty zwrotnej 

Przesyłka zwolniona z opłaty pocztowej 
na podstawie art. 13 ust 3 ustawy z dnia 

2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach 

organizacji wyborów powszechnych na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych w 2020 r. z możliwością 

głosowania korespondencyjnego 
(Dz.U. poz. 979).*) 

PRZESYŁKA WYBORCZA*) 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr … 

w ……………………………………. 

…………………………….……...…. 
(adres obwodowej komisji wyborczej) 

…………………………….……...….*) 

 

 

……………………………….……….. 
(adres konsula) 

……………………………….……….. 

……………………………….……….. 
(przesyłka dla Obwodowej Komisji Wyborczej Nr …)**) 

 

 
*) Umieszcza się w głosowaniu korespondencyjnym w kraju 

**) Umieszcza się w głosowaniu korespondencyjnym za granicą 

 



Załącznik nr 3 

Wzór koperty na kartę do głosowania 

Koperta 

na kartę do głosowania 



Załącznik nr 4 

Wzór oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie o głosowania 

Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie o głosowania 

Ja, 

…..…………………………...…………………………………………………….…….., 
(imię-imiona i nazwisko wyborcy) 

 

numer ewidencyjny PESEL  

 

 

oświadczam, że osobiście i w sposób tajny oddałem(-am) głos w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

…………………………….. 
(podpis wyborcy) 

           



Załącznik nr 5 

Wzór instrukcji głosowania korespondencyjnego w kraju 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Instrukcja głosowania korespondencyjnego 

1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający: 

1) kopertę zwrotną; 

2) kartę do głosowania; 

3) kopertę na kartę do głosowania; 

4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie o głosowania; 

5) niniejszą instrukcję. 

Pakiet wyborczy może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania 

sporządzoną w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca zwrócił się o jej przesłanie 

zgłaszając zamiar głosowania korespondencyjnego. 

2. 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. 

3. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie z napisem 

„Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty 

na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca 

nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę 

do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. 

4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. 

Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej 



komisji wyborczej. Jeżeli na kopercie zwrotnej nie ma adresu obwodowej komisji 

wyborczej, wpisuje go wyborca. 

5. Następnie należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu.  

Wyborca musi upewnić się, że na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym 

oddaniu głosu umieszczone są: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer ewidencyjny PESEL; 

3) własnoręczny podpis.  

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem i numerem obwodowej 

komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, 

niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania 

nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. 

Kopertę zwrotną zawierającą: 

1) zaklejoną kopertę z kartą do głosowania, 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu 

należy zakleić i najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. osobiście 

lub za pośrednictwem innej osoby: 

1) wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej znajdującej się 

na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza 

właściwa dla danego wyborcy, lub  

2) dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy 

urzędu). 

Wyborca może w dniu głosowania, do czasu zakończenia głosowania, osobiście 

lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji 

wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców. 



Załącznik nr 6 

Wzór instrukcji głosowania korespondencyjnego w kraju dla wyborców 

podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji  

lub izolacji w warunkach domowych w wyborach  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Instrukcja głosowania korespondencyjnego 

1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający: 

1) kopertę zwrotną; 

2) kartę do głosowania; 

3) kopertę na kartę do głosowania; 

4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie o głosowania; 

5) niniejszą instrukcję. 

Pakiet wyborczy może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania 

sporządzoną w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca zwrócił się o jej przesłanie 

zgłaszając zamiar głosowania korespondencyjnego. 

2. 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. 

3. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie z napisem 

„Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty 

na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca 

nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę 

do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. 

4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. 

Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej 

komisji wyborczej. Jeżeli na kopercie zwrotnej nie ma adresu obwodowej komisji 

wyborczej, wpisuje go wyborca. 



5. Następnie należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu.  

Wyborca musi upewnić się, że na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym 

oddaniu głosu umieszczone są: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer ewidencyjny PESEL; 

3) własnoręczny podpis.  

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem i numerem obwodowej 

komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, 

niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania 

nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. 

Kopertę zwrotną zawierającą: 

1) zaklejoną kopertę z kartą do głosowania, 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu 

wyborca oddaje oczekującemu przedstawicielowi Poczty Polskiej.



Załącznik nr 7 

Wzór instrukcji głosowania korespondencyjnego za granicą 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Instrukcja głosowania korespondencyjnego 

1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający: 

1) kopertę zwrotną; 

2) kartę do głosowania; 

3) kopertę na kartę do głosowania; 

4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie o głosowania; 

5) niniejszą instrukcję. 

2. 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. 

3. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie z napisem 

„Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty 

na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca 

nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę 

do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. 

4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. 

Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres konsula ze wskazaniem komisji, 

dla której przekazana ma być koperta. Jeżeli na kopercie zwrotnej nie ma adresu 

konsula, wpisuje go wyborca. 

5. Następnie należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu 

głosu.  

Wyborca musi upewnić się, że na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym 

oddaniu głosu umieszczone są: 



1) imię i nazwisko; 

2) numer ewidencyjny PESEL; 

3) własnoręczny podpis.  

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem konsula). Niewłożenie 

oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie 

spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu 

wyników głosowania. 

Kopertę zwrotną zawierającą: 

1) zaklejoną kopertę z kartą do głosowania, 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu 

należy zakleić, a następnie: 

1) przesyłać, na własny koszt, do właściwego konsula, przy czym konsul 

przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które 

otrzymał do czasu zakończenia głosowania, lub  

2) osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną 

do właściwego konsula najpóźniej 2. dnia przed dniem głosowania, tj. do dnia 

26 czerwca 2020 r.  

Wyborca może również w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście 

lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej 

obwodowej komisji wyborczej. 


