
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 3 września 2018 r. 

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 

Na podstawie art. 53g § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 

15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1. Koperta na pakiet wyborczy powinna mieć rozmiar umożliwiający włożenie 

do niej, bez konieczności składania i zaginania, koperty zwrotnej, koperty na kartę 

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

głosowania korespondencyjnego, nakładki na kartę do głosowania sporządzonej 

w alfabecie Braille'a. 

2. Na kopercie na pakiet wyborczy umieszcza się: 

1) oznaczenie „Urzędnik wyborczy w ………………………..….. i adres urzędu gminy 

(nazwa gminy) 

obsługującego urzędnika wyborczego; 

2) imię i nazwisko oraz adres wyborcy niepełnosprawnego, dla którego przeznaczony 

jest pakiet wyborczy; 

3) oznaczenie „PRZESYŁKA WYBORCZA”; 

4) informację o zwolnieniu z opłaty pocztowej. 

3. Na kopercie na pakiet wyborczy nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń poza 

wymienionymi w ust. 2. Nie dotyczy to pieczęci i adnotacji operatora przyjmującego 

i doręczającego przesyłkę. 



4. Jeżeli ze względu na rozmiar kart do głosowania w danej gminie nie ma możliwości 

zapewnienia kopert na pakiet wyborczy spełniających wymagania określone w ust. 1, 

dopuszczalne jest zastosowanie tuby jako koperty na pakiet wyborczy. Przepisy ust. 2 

i 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Koperty na pakiet wyborczy lub tuby sporządzane w danej gminie nie mogą różnić 

się między sobą. 

6. Wzór koperty na pakiet wyborczy stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. 1. Koperta zwrotna powinna mieć rozmiar umożliwiający włożenie do niej koperty 

na kartę do głosowania oraz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. 

2. Na kopercie zwrotnej umieszcza się adres obwodowej komisji wyborczej 

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, dla której przeznaczona jest przesyłka 

w głosowaniu korespondencyjnym, oznaczenie „PRZESYŁKA WYBORCZA” 

i informację o zwolnieniu z opłaty pocztowej. 

3. Do kopert zwrotnych § 1 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio. 

4. Wzór koperty zwrotnej stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. 1. Koperta na kartę do głosowania powinna mieć, w zależności 

od przeprowadzanych wyborów oraz liczby i formatu stosowanych w nich kart 

do głosowania, rozmiar umożliwiający włożenie do niej kart do głosowania. 

2. Koperta na kartę do głosowania wykonywana jest w sposób uniemożliwiający, bez jej 

otwarcia, odczytanie treści znajdującej się wewnątrz karty do głosowania. 

3. Koperta na kartę do głosowania, w miarę możliwości, powinna być koloru białego. 

4. Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie „Koperta na kartę 

do głosowania”. Rodzaj i wielkość czcionki dla oznaczenia, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, musi być jednakowa dla wszystkich kopert sporządzanych w danej gminie. 

Na kopercie na kartę do głosowania nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń. 

5. Do kopert zwrotnych § 1 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

6. Wzór koperty na kartę do głosowania stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 



§ 4. 1. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu sporządza się na karcie koloru 

białego, formatu A5. 

2. Obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, 

w obecności urzędnika wyborczego, przygotowuje formularz oświadczenia, na którym 

umieszcza imię (imiona), nazwisko i numer ewidencyjny PESEL wyborcy 

niepełnosprawnego (w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebędących 

obywatelami polskimi - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość) oraz nazwę i datę przeprowadzanych wyborów, pozostawiając miejsce 

na wpisanie nazwy miejscowości, w której wyborca sporządza oświadczenie i daty jego 

sporządzenia oraz miejsce na własnoręczny podpis wyborcy. 

4. Wzór oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu stanowi załącznik nr 4 

do uchwały. 

§  5. 1. Instrukcję głosowania korespondencyjnego sporządza się na kartach formatu A4, 

z ponumerowanymi stronami, czcionką o rozmiarze nie mniejszym niż 14 pkt. 

2. W przypadku, gdy pakiet wyborczy przesyłany jest do wyborcy, który wystąpił 

o przesłanie nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, 

poza instrukcją głosowania, o której mowa w ust. 1, wyborcy przesyła się również 

tę instrukcję sporządzoną w alfabecie Braille'a. 

4. Instrukcję głosowania korespondencyjnego sporządza się zgodnie z pouczeniem 

zawartym we wzorze. Treść pouczenia pomija się w instrukcji przesyłanej wyborcy 

niepełnosprawnemu. 

5. Wzór instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach: 

1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego stanowi 

załącznik nr 5 do uchwały; 

2) do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy 

oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stanowi załącznik nr 6 do uchwały. 



§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.1) 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

Wojciech Hermeliński 

                                                           
1) Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru 

koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, kopert na karty do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 

oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodzie głosowania w kraju (M.P. poz. 741 oraz z 2014 r. 

poz. 134 i 808), która utraciła moc z dniem 26 sierpnia 2014 r. na podstawie art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 26 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy 

– Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1072), z tym że miała ona zastosowanie do wyborów do organów stanowiących 

jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w 2014 r. oraz do nowych, 

przedterminowych i uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i przedterminowych wyborów 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w trakcie kadencji, następującej po kadencji, w czasie której powołana ustawa 

weszła w życie. 


