
 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE – GŁOSOWANIE PONOWNE 

I. KAŻDY WYBORCA 

 Zgłasza zamiar głosowania korespondencyjnego – najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. 

(ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP) 

DORĘCZENIE PAKIETU WYBORCZEGO ZA POŚREDNICTWEM: (do dnia 7 lipca 2020 r.) 

I. Poczty Polskiej II. Upoważnionego pracownika urzędu gminy/miasta III. Odbiór osobisty z urzędu gminy/miasta  

(do zgłoszenia dołączyć deklarację) 

 doręcza zespół 2 

pracowników Poczty Polskiej 

  

 do skrzynki oddawczej  do skrzynki oddawczej  

 w przypadku osoby 

niepełnosprawnej do drzwi 

lokalu, którego adres został 

wskazany w zgłoszeniu 

 w przypadku osoby niepełnosprawnej do drzwi 

lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu 

 

 

PAKIETY WYBORCZE niedoręczone lub nieodebrane osobiście są przekazywane obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania – 

jeżeli nie było to możliwe pakiety takie przekazywane są dyrektorowi delegatury KBW w Łomży 

 

 

WYKAZ PAKIETÓW WYBORCZYCH 

Urząd gminy prowadzi wykaz pakietów wyborczych, w którym odnotowuje się fakt przygotowania, wysłania lub odbioru pakietu wyborczego 

 

NADANIE KOPERTY ZWROTNEJ 

 

I. wrzucić do skrzynki pocztowej Poczty Polskiej (najpóźniej do 10 

lipca 2020 r.) 

II. Dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do urzędu 

gminy/miasta (najpóźniej do 10 lipca 2020 r.) ; 

 

III. Dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w godzinach 

głosowania do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania,  

w którym jest wpisany do spisu wyborców  

 

KOPERTY ZWROTNE niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania – przekazywane są Dyrektorowi Delegatury 

KBW w Łomży 



 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE 

 

II. WYBORCA PODLEGAJĄCY W DNIU GŁOSOWANIA 

OBWIĄZKOWEJ KWARANTANNIE, IZOLACJI LUB IZOLACJI W 

WARUNKACH DOMOWYCH 

III. WYBORCA , KTÓRY ROZPOCZNIE PODLEGANIE 

OBWIĄZKOWEJ KWARANTANNIE, IZOLACJI LUB 

IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH  

– po 7 lipca 2020 r. 

 Zgłasza zamiar głosowania korespondencyjnego – najpóźniej do 

dnia 7 LIPCA 2020 r. 

 Zgłasza zamiar głosowania korespondencyjnego – najpóźniej do 

dnia 10 LIPCA 2020 r. 

(ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP)) 

DORĘCZENIE PAKIETU WYBORCZEGO ZA POŚREDNICTWEM: 

I. Poczty Polskiej II. Upoważnionego pracownika urzędu gminy/miasta 

 doręcza zespół 2 

pracowników Poczty Polskiej 

 

 do drzwi lokalu, którego 

adres został wskazany w 

zgłoszeniu 

do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu 

 

PAKIETY WYBORCZE niedoręczone lub nieodebrane osobiście są przekazywane obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania – 

jeżeli nie było to możliwe pakiety takie przekazywane są dyrektorowi delegatury KBW w Łomży 

 

 

NADANIE KOPERTY ZWROTNEJ 

• Najpóźniej do 10 lipca 2020 r. 

• Niezwłocznie po doręczeniu, wypełnia kartę (..) itp. oddaje kopertę zwrotną odpowiednio upoważnionemu pracownikowi Poczty Polskiej  

albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy 

 

KOPERTY ZWROTNE niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania – przekazywane są Dyrektorowi Delegatury 

KBW w Łomży 

 

 

* art. 17 wykaz  osób będących w kwarantannie  (..) GIS przekazuje miedzy 12 a 2 dniem przed dniem głosowania  tj. 30.06.2020 a 10.07.2020 r. 

 

 


