
KOMUNIKAT 

Komisarza Wyborczego w Kaliszu I 

z dnia 8 czerwca 2020 r.  

 

w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta  

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

Na podstawie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów 

powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania 

korespondencyjnego /Dz. U. poz. 979/ oraz  § 9 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 5 lutego  2018 r.                     

w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz  ich siedzib, a także trybu pracy 

komisarzy wyborczych /M. P. poz. 246/ Komisarz Wyborczy w Kaliszu I wykonujący czynności wyborcze na obszarze 

swojej właściwości terytorialnej obejmującej powiaty: jarociński, kaliski, pleszewski i miasto na prawach powiatu Kalisz                    

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.,  

podaje do publicznej wiadomości, że: 

1/ każdy wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego komisarzowi wyborczemu                                     

za pośrednictwem urzędu gminy/miasta w gminie, w której jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 

16 czerwca 2020 r.; 

2/ wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r.; 

3/  wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych po terminie określonym w pkt. 2, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej 

do dnia 26 czerwca 2020 r. 

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania (tzw. II tura)                         

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy 

zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym 

głosowaniem. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi 

wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy/miasta zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, 

najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r. W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał 

obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania 

korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej 

kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 

10 lipca 2020 r. 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, /tj. zgłoszenie ustne w urzędzie gminy/miasta/, pisemnie lub w formie 

elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Nie ma możliwości telefonicznego zgłoszenia 

zamiaru głosowania korespondencyjnego ani zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail.  Zgłoszenie powinno zawierać: 

nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, wskazanie adresu z obszaru 

gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, wskazanie numeru 

telefonu lub adresu poczty elektronicznej /e-mail/.  

 

 



 

Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację 

osobistego odbioru pakietu wyborczego  w urzędzie gminy/miasta. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać 

przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. 

 Zasady głosowania korespondencyjnego określa informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca                                       

2020 r.  o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji 

tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Informacja ta 

dostępna jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl. 

 

 

 

 

/-/Anna  Zofia Krysicka  


