
Głosowanie korespondencyjne  

w wyborach Prezydenta RP 

 

TERMINY zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego: 

 

1) do 16 czerwca – głosowanie w I i II turze, 

2) do 23 czerwca - wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji 

lub izolacji w warunkach domowych, 

3) do 26 czerwca - wyborca który rozpocznie podleganie kwarantannie, izolacji lub izolacji w 

warunkach domowych po 23 czerwca, 

4) do 29 czerwca – głosowanie w II turze, 

5) do 7 lipca – wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych,  

6) do 10 lipca - wyborca który rozpocznie podleganie kwarantannie, izolacji lub izolacji w 

warunkach domowych po 7 lipca. 

 

 

  FORMA ZGŁOSZENIA: 

 
 
 

 

 

ustnie     elektronicznie 

– osobiste w Urzędzie Miejskim w Leżajsku 

 pokój nr 4 

- wyłącznie za pośrednictwem  

platformy ePUAP 

 

 

 

Zgłoszenie telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e - mail jest nieskuteczne.  

 

  



Komisarz wyborczy w …RZESZOWIE………..... 

za pośrednictwem  

…Urzędu Miejskiego……………… 

.…w Leżajsku ………………………… 

 (nazwa i adres urzędu gminy) 

 

ZGŁOSZENIE  

ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO 

W KRAJU 

W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. 

 

Nazwisko 
 

Imię (imiona) 
 

Imię ojca 
 

Data urodzenia 
 

Nr ewidencyjny PESEL 
 

ADRES, na który ma być wysłany pakiet 
wyborczy, 

lub 
wskazanie, że zostanie on 

ODEBRANY OSOBIŚCIE 
przez wyborcę w urzędzie gminy 

 

Numer telefonu do kontaktu 
 

Adres e-mail 
 

 

TAK     NIE  Proszę o dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, 

     którego adres został wskazany w zgłoszeniu  

     (dotyczy wyłącznie wyborców niepełnosprawnych) 

TAK     NIE  Proszę o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki na kartę 

     do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a 

     (dotyczy wyłącznie wyborców niepełnosprawnych) 
 

 

 

…Leżajsk..., dnia ………………         ………………………………………………………… 
         (miejscowość)                     (data)                                                       (podpis wyborcy) 

  



ZGŁOSZENIA: 
 

1)  złożone po terminach wskazanych wyżej, 

2)  niespełniające wymogów, 

3)  nieuzupełnione w terminie jednego dnia od doręczenia wezwania o uzupełnienie, 

4) zgłoszone przez wyborców którzy ustanowili pełnomocnika lub otrzymali zaświadczenie o 

prawie do głosowania 

pozostają bez rozpoznania. 

 

PRZEKAZANIE WYBORCY PAKIETU WYBORCZEGO 

1) za pośrednictwem Poczty Polskiej  na adres wskazany w zgłoszeniu tj. adres 

2)  z obszaru gminy, w której wyborca wpisany jest do spisu wyborców, 

3) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Leżajsku,  

4) odbiór osobisty w Urzędzie Miejskim – wyborca nie podlegający kwarantannie, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych 

 

POSTĘPOWANIE WYBORCY  
GŁOSUJĄCEGO KORESPONDENCYJNIE 

 
oddanie głosu na karcie w sposób określony w dolnej części karty do głosowania 

↓ 

umieszczenie karty w kopercie z napisem: „Koperta na kartę do głosowania”  

i jej zaklejenie 

↓ 

włożenie koperty z kartą do koperty zwrotnej zawierającej adres i numer właściwej komisji 

wyborczej 

↓ 

umieszczenie wypełnionego oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu w kopercie zwrotnej 

↓ 

najpóźniej do 26 czerwca: 

a) wrzucenie koperty do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej znajdującej się na 

terenie Leżajska, lub 

b) dostarczenie koperty zwrotnej osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do Urzędu 

Miejskiego w Leżajsku w godz. 7.30 -15.30, lub  

dostarczenie koperty zwrotnej do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie w którym 

wyborca wpisany jest do spisu wyborców w dniu głosowania w godz. 7.00 - 21.00. 


