
Informacja dot. możliwości głosowania korespondencyjnego w zarządzonym  
na dzień 6 września 2015r. referendum ogólnokrajowym. 

 Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Głosowanie 
korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnym obwodzie głosowania w Domu 
Pomocy Społecznej w Prószkowie, a także w przypadku udzielenia przez niepełnosprawną osobę 
uprawnioną do udziału w referendum pełnomocnictwa do głosowania. Zamiar głosowania 
korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum 
Burmistrzowi Prószkowa do dnia 24 sierpnia 2015r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu 
wyborczego w związku z art. 92 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym). Zgłoszenie zamiaru 
głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie 
elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer 
ewidencyjny PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum, oznaczenie referendum, którego 
dotyczy zgłoszenie, oświadczenie o wpisaniu osoby uprawnionej do udziału w referendum do rejestru 
wyborców w gminie Prószków, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny, 
albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego. W zgłoszeniu osoba uprawniona do udziału 
w referendum może zażądać przesłania jej wraz z pakietem referendalnym nakładki na kartę do 
głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów, o których mowa 
powyżej, Burmistrz Prószkowa wezwie osobę uprawnioną do udziału w referendum do uzupełnienia 
zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Zgłoszenie złożone po terminie tj. po 24 
sierpnia 2015r. albo nieuzupełnione w terminie, a także złożone przez osobę, która wystąpiła z 
wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymała zaświadczenie  o prawie 
do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum, pozostawia się  bez rozpoznania informując o tym 
osobę uprawnioną do udziału w referendum. Osoba uprawniona do udziału w referendum, która zgłosiła 
zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma z Urzędu Miejskiego w Prószkowie pakiet 
referendalny, nie później niż 7 dni przed dniem referendum. Pakiet referendalny jest doręczany do osoby 
uprawnionej do udziału w referendum przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w 
Prószkowie lub za pośrednictwem operatora publicznego (Poczty Polskiej). Osoba uprawniona do udziału 
w referendum może osobiście odebrać pakiet referendalny w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, jeżeli 
zadeklarowała to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Pakiet referendalny doręcza 
się, a w sytuacji zadeklarowania osobistego odbioru w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, wydaje 
wyłącznie do rąk własnych osoby uprawnionej do udziału w referendum,  po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli odbierający nie może potwierdzić 
odbioru, doręczający albo wydający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego  
i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności osoby pod wskazanym adresem doręczający 
umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w oddawczej skrzynce pocztowej lub,                    
gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania osoby uprawnionej do udziału w referendum. Termin 
powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia. 
W skład pakietu wyborczego wchodzi: 
1) koperta zwrotna; 
2) karta do głosowania; 
3) koperta na kartę do głosowania, zwana dalej "kopertą na kartę  do głosowania"; 
4) instrukcja głosowania korespondencyjnego; 
5) nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a - jeżeli osoba uprawniona do 
udziału w referendum zażądała ich przesłania; 
6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. 
 
Osoba uprawniona do udziału w referendum głosująca korespondencyjnie po wypełnieniu karty  
do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę 
wkłada  do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu 
na karcie do głosowania i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji ds. referendum. Osoba 
uprawniona do udziału w referendum może przekazać kopertę zwrotną przedstawicielowi operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo Pocztowe (Poczty Polskiej),  
a także przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Miejskiego  
w Prószkowie. 
Koperty zwrotne dostarczane są do właściwych obwodowych komisji ds. referendum  w godzinach 
głosowania. Osoba uprawniona do udziału w referendum może w godzinach głosowania osobiście 
doręczyć kopertę zwrotną  do obwodowej komisji ds. referendum w obwodzie głosowania, w którym 
jest wpisana do spisu wyborców. 


