
OD 	 : DELEGATURA KBL·j II! C I ECHAHOI,..J JE HR FAKSU ; 48236724385 03 	LUTy" 2015 12: 33 STR. 1/3 

[ID 	 ; K8I,.J I..j l EJ~;j<A10 VAHC:ELAP I A ,HR 	 FRI'~.sU ; 226952518 02 LUT. 2815 13!Q4 

~ , ; 
, I~ 

'., .~~ iWlll'Sl,aWn, dni~lutćgo 201~ f , 

f -
PANSTWO"~A 
KOMISJA. WYB{)RCZA 

ZPOW-ó03-12f15 

URZAD GMINY GZY 
WPLYNĘLO WY6b 1 NO / 

Panie i Ponowie 

Wójtowie, BU111jiBtr7..o\Yie 

dnia ~OlJ....mł--".g,.'...... 
Nr pisma ••••.?,~ ....... i Prezydenc.i Mia.st 

podpis •.•.••.•• ~........ za pośrednictwem 

Komisarzy Wyhorczyc.h 

Par1'-'twowa Komi~ja Wyborczn. przypol111na, że:: zgodnie? przepisanli Kodeksu 

wyborczego zlożane przed dniem -pjcf\vszego głosowania: 

zgło~zenie zam.iaru gło~owania kore.spondcncyjm:go, 

,vniOSCK o dop1sanic· do spisu WybOl"c6w wwybranym obwodzie g.ro~o,.yunia, 

wniosek o sporządl.enia al·nu ,peh101nocnictwa~ 

wniosek o 'vydanic ztlświaDC7.en1a o prawic do glosowania! 

dotyczą zarówno pierwszego gloSOWl1IUa, jak i ewentualnego pOllov.mcgo glo~ol~'anin 

\\' \v)'borach Prezydenta Rzec7..ypospolitej Polskiej. 

Oznacza to, Ż.e~ 

J., 	 \vyborcn, który przed dnj~m pierwszego głosowania dukonal zgło~zenia I.Hlnlaru 

głl):=.!owBnhl korespondencyjnego, również w przypadku e'lrvcntu~ih1ego pOD(HVnego 

gh>sowan1a h<;dzie głosował korespondencyjnie. \Vójt (burmisf:rz,~ prezydent 111inSlu) 

prześle mu pakiet ,vyborc:zy na ten sam adres, na który prz.esłal pakjet \v)'borc7.j' 

przed pierwszym głosowtlnienl. .Nie m.i możliwości zminny tego adresu. Wyhlll'(;il 

H102e zrczygnov,!ać L głll~ov/ania l(orcspond~J)cyjnego. W tym celu po-y\'inien W2.l::!~ 

zaświndc7.ęni.e o prawie do głosowania.. V\1niosek W trj spruwie. VI;yhorca po\x,'init:ll 

Zł02YĆ v.: llr7.~rlzic gminy, "IV której jc~t ujęty \y sph;ie '\"yhort:óvv-. Zlożenie wnil1sh Ll 

powinno nastąpić przed \v.~.:shmie,m prZt;/. \vójta (hunnislrh~ prezyden\.l\ miasta) p~lkidll 
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wyborczego, lub po tyln tcrnlinie~ j~żdj wyborca zwróci p~tkiet wybor<,:.zy v...~ staui~ 

l1ienai'USzonynl; 

2) 	 wyborca~ który przed dttiel.ll pierwszego głosowania złożył wniosek o ilopi~;ank 

do spisu wyborców w \-vybrali)'m obwodzi.e glosowania. będzie ujęty W tym spjsie 

wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego glosowaniu. Nie m3 

możU"TQści kolejnego wyboJ'u ()bw O<h.l głosowania, Wyborca~ k-tóry v.: ponownym 

gł'osowatllu będzie chciał g1osowaó w innyll1 obwodzie głosowania., w ty:m takżl: 

w obwodzie właśc.iwym dla swojego miejsca zamieszkania, musi wzJ.IfĆ zaśv",iadczenie 

o prawie do głosowflnia. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złoży6 w urzędzie 

gmjny~ w któreJ jo.st ·ujęty w spisie wyborców; 

3) 	 akt pełnomocnictw~ spor7,ą,dzony przed dniem pierwszego głoSD·wanhl upraw1lia 

pehl0mncni.ka do oddania głosu również w ewelltualnyln pOllOVvnyr(l głusowanilL, 

Wyborca1 kióry udzielił pełn01110tmictwa do głosowania moze glosować osobiście! 

jeżeli głDsu nie oddal jeS7.-CztJ pełnomocnik. \Vyboroa może 1'6wuie2 cofnąć 

pełnonlocnictwo ~kradąjąc oświadczenie w tej sprawie wójtowi (bllrnlistrzowi~ 

pl'ęzydentovn J.niu::;t~) n,ljpóźniej na 2 dni przed dnIem gJosowania lub obwodow~i 

kl)lni~ji w:ybon::,~t:i Wdniu głosowania!, wtrak.cie jego t-rwan1a; 

4) 	 ,vyboTca~ który przed dniem pierwszego głosQwnnl.B. złozył ·wniosek o wydanie 

zuś\viadczania o prtnvie do głosowania, otrzyma dwn zaświadczenia: zaświadczenie. 

o prawic do głosowania w dniu pic~szego głosowania omz zaświadczenie o pra.wie 

do glosovv-ania w dniu pono",,7nego głosowania. W przypadku utraty zaświndt~enbl, 

niezależnie od przyczyny~ nIe będzie możliwe otrzymanie kolejnego z~świadcz,enja) 

ani wzięcie udziału w glosowaniu w obwodzie wł::tśeivvynl dL"1 "li llliejsca stałego 

za ITI ieszkaniR. 

Państ\'Io'owa K ornj~ja \Vybo!czn zaleca~ aby urzędnicy przy,imu,iący wnioski 

i zgłoszenia prz~kCLzywaJi stoso\-vnc wyjaśnienia wszystkjm wyborcom~ o których mow~ 

,\"yżej. Ponadto informacje takie powinny być udostępnione w siedzibach urz~ctów gmin 

oraz Wich Biuletynach Infoll11Elcji Publicznej, 

Pallst\vl1wa Komisja Wyhorcz.a jednocz~śn1e pfzyponlinC;t~ Le osoby WpiSfIJ1e 

do spisu \vyborco\\' W obwodach głosowania unvorzonych w szpitalach: LakłCldach potnoc)~ · 

społecznej, zaldudf1ch kanl.ych ; arcsztacL śledczych ora7 IN domach sludenckicb 

lllb ze.społac.h uomó\v stude,n~ki(',h VI pierwsL~'m głosowaniu hędą ujytc \Y tym SplsH: 

http:pehl0mncni.ka
http:dttiel.ll
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\hyborc6w również '\v pf7.ypadku ewentualnego przeprowadzc'Ulia ponownego głosowani a. 

'Wzięcie udziahl VI gło~(Jwarliu, W innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie 

po otrzymaniu 7"aświadczenia o prawie do głosowania z urzC(du gminYl który sporządr.ił spis 

wyborców. Ponadto wybor(;y'~ którzy opuścili szpitalI zakład pomocy społccznej~ zl1klacl 

kamy lub areszt śJcdczy po dnh,J pierwsz.ego glosowania bęclą mogli być dopis~U1i do spisu 

wyborców prz.cz ob,vodową kOlnisję wyborczą w mkj!jcu stakgt.J :aunieszkania jctcli 

udokUl11cntują, że opuścili tę jednostky w okresie pomiędzy dnienl pierwsz.ego glosowania. 

fi dnjem, ponownego głOSO,\i'{illliu. 

Pruhtwo\v~ Kon1it;jŁl W'ybot'cla zwraca się z prośbą do \vójtów;. burtnis1l"zÓ'N 

i prezydentów mla.;;t (J przekazanie kierownikom jednostek sporZ:1dzających wykazy, 

na podstawie, których urząd sporządza spis wyborów~ o konieczności informowania 

wyborców (I wł1kazanycll wyzej konsekwencjach ujęcia w spisie wyborc6w w jednostce. 

Jednocześnie Pallsrvlowa Kornisją Wyborcza in formuj et że w opinii Konllsji wywieszenje 

iufol'1l1l:tCJi w tyln z~kreRle. nn. tahl.icy ogłosz~t1 w jednostce jc:rt niewystarczające. 


