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POSTANOWIENIE NR 2419/2020  

KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH II 

z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

w sprawie ustalenia wzoru instrukcji głosowania korespondencyjnego w referendum 

w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielowieś przed upływem kadencji. 

 

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 1 i 10, art. 167 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum 

lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) w zw. z art. 53g § 7 Kodeksu wyborczego oraz uchwały 

nr 213/2020 Państwowej Komisji  Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę 

do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania 

korespondencyjnego (M.P. 2020 r. poz. 709) Komisarz Wyborczy w Katowicach II postanawia, 

co następuje:  

 

§ 1. 

 

Ustala się wzór instrukcji głosowania korespondencyjnego w referendum w sprawie odwołania 

Wójta Gminy Wielowieś przed upływem kadencji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Postanowienia. 

§ 2. 

 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

Komisarz Wyborczy  

w Katowicach II 

 

 

/-/ Paweł Wysocki 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Załącznik nr 1  
do postanowienia Komisarza Wyborczego 

w Katowicach II  z dnia 25 sierpnia 2020 r. 
- wzór instrukcji głosowania 

korespondencyjnego w referendum 
w sprawie odwołania Wójta Gminy 

Wielowieś przed upływem kadencji. 

 

 

Instrukcja głosowania korespondencyjnego 

 

1. W skład pakietu referendalnego przekazywanego osobie uprawnionej do udziału w referendum 

wchodzą: 

1) zaadresowana koperta zwrotna; 

2) karta do głosowania; 

3) koperta na kartę do głosowania, zwana dalej „kopertą na kartę do głosowania”; 

4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu; 

5) niniejsza instrukcja. 

Pakiet referendalny może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną 

w alfabecie Braille'a, jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum zwróciła się o jej 

przesłanie zgłaszając zamiar głosowania korespondencyjnego.  

2. Na karcie do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum oddaje głos w sposób określony 

w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. 

3. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do 

głosowania” i kopertę tę zakleić. Nie zaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, 

że karta do głosowania w niej się znajdująca nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników 

głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym 

oddaniu głosu. 

4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres 

obwodowej komisji wyborczej do spraw referendum. 

5. Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy: 

1) wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia; 

2) własnoręcznie podpisać się.  

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej 

do spraw referendum). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go 

spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników 

głosowania. 
6. Kopertę zwrotną zawierającą: 

1) zaklejoną kopertę z kartą do głosowania; 

2) podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić i przekazać 

przedstawicielowi Poczty Polskiej. Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę 

zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego lub wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania 

kończy 60 lat, a otrzymał pakiet referendalny, na podstawie okazanego przez niego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w: 

a) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień referendum, jeżeli wyborca, 

w momencie doręczenia pakietu referendalnego zgłosił potrzebę jej odbioru, 

pod adresem wskazanym przez wyborcę; 

b) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień referendum – w placówce Poczty 

Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca, jest ujęty w rejestrze wyborców; 

c) trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień referendum w dowolnej placówce Poczty 

Polskiej. 



 

7. Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy podlegającego 

w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.). Odbiór następuje spod drzwi mieszkania 

lub innego lokalu, pod adresem doręczenia pakietu referendalnego, z zastosowaniem odpowiednich 

środków zapobiegawczych. O zasadach odbioru poinformuje przedstawiciel Poczty Polskiej 

przekazując pakiet referendalny. 

8. Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, może, 

do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji 

wyborczej do spraw referendum, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. Nie dotyczy 

to wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 

w warunkach domowych. 
 


