INSTRUKCJA
OSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

DLA WYBORCÓW NIEPE NOSPRAWNYCH
1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawieraj cy :
1)
2)
3)
4)
5)

zaadresowan kopert zwrotn ;
kart / karty do g osowania;
kopert na kart / karty do g osowania;
wiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g osu;
niniejsz instrukcj .
Pakiet wyborczy, na danie wyborcy, mo e zawiera równie nak adk na
kart do g osowania sporz dzon w alfabecie Braille’a .

2. Na karcie/kartach do g osowania wyborca oddaje g os, w sposób okre lony
w informacji znajduj cej si w dolnej cz ci karty do g osowania. Nale y
pami ta , e znakiem „X” s dwie linie przecinaj ce si w obr bie kratki
przeznaczonej na oddanie g osu.
3. Po oddaniu g osu nale y kart / karty do g osowania umie ci w kopercie
oznaczonej „Koperta na kart do g osowania” i kopert zaklei .
Niezaklejenie koperty na kart /karty do g osowania spowoduje, e karta/karty
do g osowania w niej si znajduj ce nie b dzie/b
uwzgl dniona/ne przy
ustalaniu wyników g osowania.
4. Zaklejon kopert na kart /karty do g osowania nale y w
zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

do koperty

5. Do koperty zwrotnej nale y tak e w
o wiadczenie o osobistym i tajnym
oddaniu g osu.
Przed w eniem o wiadczenia do koperty nale y wpisa na nim miejscowo
i dat jego sporz dzenia oraz w asnor cznie je podpisa .
Je eli wyborca nie mo e lub nie umie z
podpisu, o wiadczenie podpisuje za
niego inna osoba przez niego upowa niona, czyni c o tym wzmiank obok
podpisu; w takim przypadku osoba upowa niona wpisuje równie nazw
miejscowo ci i dat sporz dzenia o wiadczenia.
Niew enie o wiadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go
spowoduje, e karta/karty do g osowania nie b dzie/b
uwzgl dniona/ne
przy ustalaniu wyników g osowania.
6. Kopert zwrotn nale y zaklei i nada na adres obwodowej komisji wyborczej.
Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty
Polskiej , w miejscu zamieszkania wyborcy g osuj cego korespondencyjnie.
Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty
zwrotnej mo e nast pi nie pó niej ni ostatniego dnia roboczego przed dniem
wyborów .
7. Wyborca mo e, do czasu zako czenia g osowania, osobi cie dostarczy kopert
zwrotn do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje si na kopercie
zwrotnej.

