
Zasady głosowania korespondencyjnego: 
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający 
orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy; 
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
3) orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów; 
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
  
Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w: 
1) zakładach opieki zdrowotnej; 
2) domach pomocy społecznej; 
3) zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także 
wyborcy głosujący przez pełnomocnika. 
  
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić wójtowi (burmistrzowi, 
prezydentowi) gminy najpóźniej do 21 dnia  przed dniem wyborów, czyli do 27 
października 2014 r. 
  
Zgłoszenie, o którym mowa powinno zawierać: Nazwisko i imię, imię ojca, datę 
urodzenia, nr ewidencyjny PESEL, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, 
oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, a także 
wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do 
zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. W 
zgłoszeniu wyborca może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek 
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 
  
Po rozpatrzeniu zgłoszenia wyborca zostaje dopisany do spisu wyborców obwodu 
głosowania wyznaczonego do głosowania korespondencyjnego na terenie gminy. 
  
Pakiet wyborczy, który wyśle wójt (burmistrz, prezydent) wyborca powinien otrzymać 
nie później niż 7 dni przed dniem głosowania, do rąk własnych, po okazaniu dokumentu 
stwierdzającego tożsamość, za pokwitowaniem odbioru. 
  
                W skład pakietu wyborczego wchodzi: 
- zaadresowana koperta zwrotna, 
- karta lub karty do głosowania, 
- koperta na kartę lub karty do głosowania, 
- instrukcja głosowania korespondencyjnego, 
- nakładki do kart do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeśli wyborca 
zażądał ich przesłania, 
- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. 
  
Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty lub kart do głosowania, 
wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę 
wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przekazuje, za 
pokwitowaniem, pracownikowi Poczty Polskiej, który zgłosił się po jej odbiór najpóźniej 



ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów. Przesyłka, w której znajduje się 
pakiet wyborczy, jest zwolniona z opłaty pocztowej. 
  
Wyborca niepełnosprawny może osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do wyznaczonej 
mu do głosowania korespondencyjnego obwodowej komisji wyborczej. 
 


