G osowanie korespondencyjne
G osowanie korespondencyjne za granic
Zamiar g osowania korespondencyjnego nale y zg osi w a ciwemu konsulowi najpó niej
26 wrze nia 2011r.
Zg oszenie mo e by dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, faksem lub w formie
elektronicznej.
Zg oszenie musi zawiera :
- nazwisko,
- imi& (imiona),
- imi& ojca,
- dat& urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL,
- miejsce pobytu za granic-,
- numer wa nego polskiego paszportu,
- miejsce i dat& wydania,
- miejsce wpisania do rejestru wyborców,
- adresu na który ma by wys any pakiet wyborczy.
Pakiet wyborczy, który wy le konsul, najpó niej w dniu 29 wrze nia, zawiera: zaadresowankopert& zwrotn-, kart& b-d karty do g osowania, kopert& na kart& b-d karty do g osowania
oraz o wiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g osu na karcie do g osowania. Wyborca,
po wype nieniu karty b-d kart do g osowania, wk ada j- do koperty na karty do g osowania
i zakleja kopert&. Zaklejon- kopert& na karty do g osowania wraz z podpisanym
o wiadczeniem umieszcza do kopercie zwrotnej i przesy a j- na w asny koszt na adres
w a ciwego konsula, który umieszczony jest na tej kopercie. Koperty zwrotne przekazywane
s- do w a ciwej obwodowej komisji wyborczej do zako1czenia g osowania.

G osowanie korespondencyjne w kraju dla osób niepe nosprawnych
I. G osowa korespondencyjnie mog- wyborcy posiadaj cy orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepe nosprawno ci, w tym tak e wyborcy posiadaj-cy
orzeczenie organu rentowego o:
1) ca kowitej niezdolno ci do pracy;
2) niezdolno ci do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I gru67 inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a tak e osoby 9 sta ej albo d ugotrwa ej niezdolno ci do pracy w gospodarstwierolnym,
którym przys uguje zasi ek piel&gnacyjny.
Nie maj prawa do g osowania korespondencyjnego wyborcy przebywaj-cy w:
- zak adach opieki zdrowotnej,
- domach pomocy spo ecznej,
- zak adach karnych i aresztach ledczych oraz ich oddzia ach zewn&trznych
- domach studenckich i ich zespo ach
je li na ich terenie zosta y utworzone obwody g osowania, a tak e wyborcy g osuj-cy przez
pe nomocnika.

II. Zamiar g osowania nale y zg osi wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) gminy
najpó niej do dnia 19 wrze nia 2011r.
Zg oszenie mo e by dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie
elektronicznej.
Zg oszenie musi zawiera :
- nazwisko,
- imi& (imiona),
- imi& ojca,
- dat& urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL,
- o wiadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie,
- oznaczeniu wyborów (do Sejmu i Senatu, tylko do Sejmu lub tylko do Senatu)
- kopi& orzeczenia o niepe nosprawno ci
- -danie za -czenia nak adek w alfabecie Braille'a, o ile wyborca ich sobie za yczy
- adres na który ma by wys any pakiet wyborczy.
W przypadku braku wymaganych danych w zg oszeniu wójt (burmistrz, prezydent) lub
osoba przez niego wskazana wzywa wyborc& do uzupe nienia wniosku w ci-gu 3 dni.
Zg oszenia nie uzupe nione w wyznaczonym terminie nie s- dalej rozpatrywane, o czym
wyborca zostanie powiadomiony.
III. Po rozpatrzeniu zg oszenia wyborca zostaje dopisany do spisu wyborców obwodu
g osowania wyznaczonego do g osowania korespondencyjnego na terenie gminy.
IV. Pakiet wyborczy, który wy le wójt (burmistrz, prezydent) wyborca powinien otrzyma
nie pó niej ni 7 dni przed dniem g osowania, do r k w asnych, za pokwitowaniem
odbioru. Je li wyborca nie b&dzie móg w asnor&cznie pokwitowa odbioru, czynno t&
mo e wykona dor&czaj-cy, wskazuj-c przyczyn& braku podpisu wyborcy.W przypadku
nieobecno ci wyborcy, dor&czaj-cy zostawi mu informacj& o dacie powtórnej próby
dor&czenia (nie pó niej ni 3 dni od daty pierwszej próby).
V. Pakiet wyborczy zawiera: zaadresowan- kopert& zwrotn-, kart& b-d karty do g osowania,
kopert& na kart& b-d karty do g osowania oraz o wiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu
g osu na karcie do g osowania, a tak e nak adk& w alfabecie Braille'a, je li wyborca jej
za -da . Wyborca, po wype nieniu karty b-d kart do g osowania, wk ada j- do koperty na
karty do g osowania i zakleja kopert&. Zaklejon- kopert& na karty do g osowania wraz
zpodpisanym o wiadczeniem umieszcza do kopercie zwrotnej i przekazuje, za
pokwitowaniem, pracownikowi Poczty Polskiej, który zg osi si& po jej odbiór najpó niej
ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów. Przesy ka ta jest zwolniona z op at
pocztowych. Koperty zwrotne przekazywane s- do w a ciwej obwodowej komisji wyborczej
do zako1czenia g osowania.
VI. Wyborca niepe nosprawny mo e osobi cie dostarczy kopert& zwrotn- do wyznaczonej
mu do g osowania korespondencyjnego obwodowej komisji wyborczej.

