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do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
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Szkolenie
członków obwodowych
komisji wyborczych
Z zakresu głosowania
korespondencyjnego

Opracowanie:
© Krajowe Biuro Wyborcze

ZADANIA OKW PRZED DNIEM GŁOSOWANIA
(pkt 28 wytyczny PKW)
POSIEDZENIE KOMISJI
• W terminie uzgodnionym z urzędnikiem wyborczym OKW zbiera się co
najmniej w połowie składu w celu przygotowania pakietów wyborczych.
• Zadanie: ostemplowanie pieczęcią OKW kart do głosowania
w głosowaniu korespondencyjnym oraz przygotowanie pakietów
wyborczych.
• Miejsce wykonania czynności wskazuje urzędnik wyborczy.
• Protokół z ostemplowania kart odrębnie do Sejmu RP i do Senatu RP
sporządza się w 2 egz. (urzędnik wyborczy i dokumentacja OKW).
Przed rozpoczęciem stemplowania kart do głosowania OKW
upewnia się, czy wydano jej właściwą pieczęć (z napisem
określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu
głosowania).
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GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
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Skład pakietu wyborczego zgodnie z wymogami ustawowymi
– uchwała PKW (M.P. z 2018 r. poz. 966 i z 2019 r. poz. 375).
PRZESYŁKA WYBORCZA
Karty do głosowania
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Karty do głosowania
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Koperta zwrotna
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Koperta
na karty do głosowania
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Instrukcja
głosowania
korespondencyjnego

5

Oświadczenie o osobistym
i tajnym oddaniu głosu
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Nakładka
na karty do głosowania
(tylko jeżeli wyborca zażądał)

KOPERTA ZWROTNA
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PRZESYŁKA WYBORCZA
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Koperta
na karty do głosowania
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Oświadczenie
o osobistym i tajnym
oddaniu głosu
na kartach do głosowania

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
Przygotowanie pakietu wyborczego
❑ Na formularzu oświadczenia umieszcza się imię (imiona),
nazwisko oraz PESEL wyborcy niepełnosprawnego, nazwę
przeprowadzanych wyborów i ich datę.
❑ Na kopercie na pakiet wyborczy oraz na kopercie zwrotnej
umieszcza się oznaczenie ,,przesyłka wyborcza”.

❑ Na kopercie zwrotnej umieszcza się adres właściwej OKW.
❑ Na kopercie na karty do głosowania umieszcza się
oznaczenie ,,koperta na karty do głosowania”.
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GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
Przygotowanie pakietu wyborczego - c.d.
Na kopercie zwrotnej i kopercie na karty do głosowania nie
można umieszczać żadnych innych oznaczeń poza
wymienionymi.
Czynności dotyczące przygotowania pakietu wyborczego,
wykonuje OKW w obecności urzędnika wyborczego.

Urzędnik wyborczy niezwłocznie informuje
pracownika sporządzającego spisy wyborców
o wysłanych pakietach wyborczych.
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GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
– pkt 60-61 Wytycznych PKW
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OKW wykonują w dniu głosowania czynności związane

z

głosowaniem

korespondencyjnym

w sposób określony w uchwale

postępując

Państwowej Komisji

Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie sposobu
postępowania z
wyborczymi w

kopertami zwrotnymi i pakietami
głosowaniu korespondencyjnym (M.P.

z 2018 r. poz. 909 i z 2019 r. poz. 376).
OKW w dniu głosowania przyjmuje koperty zwrotne.
Wskazany członek OKW pod nadzorem przewodniczącego komisji lub jego
zastępcy na arkuszu pomocniczym zapisuje liczbę doręczonych kopert
zwrotnych do zakończenia głosowania oraz ustalenia komisji dokonane po
sprawdzeniu zawartości kopert zwrotnych.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
– postępowanie z kopertami zwrotnymi
OKW niezwłocznie po doręczeniu otwiera kopertę i sprawdza, czy
w kopercie zwrotnej znajduje się:

1) podpisane przez wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu
głosu;
Oświadczenie
o osobistym i tajnym oddaniu
głosu
na karcie do głosowania

2) zaklejona koperta na karty do głosowania.
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GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
– adnotacje w spisie wyborców
Jeżeli spełnione są powyższe warunki, komisja odnotowuje w rubryce spisu
„Uwagi”, odpowiadającej pozycji, pod którą przy nazwisku wyborcy
umieszczono informację o wysłaniu pakietu wyborczego, że wyborca
głosował korespondencyjnie, a zaklejoną kopertę na kartę do głosowania
OKW wrzuca do urny wyborczej.
• Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu dołącza się do
spisu wyborców.
• OKW ustala i odnotowuje liczbę kopert wrzuconych do urny.
• Puste koperty zwrotne - OKW pakuje w pakiet, opisuje i odkłada.

wpis komisji
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GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
- koperty zwrotne z naruszeniami warunków
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Jeżeli:
1) w kopercie zwrotnej nie było oświadczenia o osobistym i tajnym
oddaniu głosu,
2) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było
podpisane przez wyborcę,
3) w kopercie zwrotnej nie było koperty na kartę do głosowania,
4) koperta na kartę do głosowania była niezaklejona,
OKW odkłada kopertę zwrotną wraz z zawartością, segregując
odłożone koperty według naruszeń powyższych warunków i ustala ich
liczbę. Jeśli ww. naruszenia dotyczą jednej koperty zwrotnej, należy je
uwzględnić i odnotować w arkuszu pomocniczym w każdym z tych
punktów.
Kopert tych OKW nie bierze pod uwagę przy ustalaniu wyników
głosowania.
Otrzymanych przez OKW pustych kopert zwrotnych nie uwzględnia się
przy dokonywaniu powyższych ustaleń.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
― Puste koperty zwrotne OKW pakuje w pakiet,
opisuje i odkłada.
― Koperty wraz z kartami posegregowane wg
naruszeń warunków OKW pakuje w osobne
pakiety, opisuje i odkłada.
― Pakiety wyborcze nieodebrane przez wyborcę,
dostarczone OKW komisja pakuje w pakiet,
opisuje i odkłada.
― Koperty zwrotne doręczone do OKW po
zakończeniu głosowania pakuje w pakiet,
opisuje i odkłada.
Pakiety te pozostają w dokumentacji OKW, które po zakończeniu
głosowania w opakowaniu zbiorczym zamkniętym i opisanym
przekazywane są razem z innych dokumentami (m.in. spisem
wyborców) w depozyt urzędnikowi wyborczemu.
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