
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej   

Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

I. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 

 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać 

zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie 

głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Kunowie, w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem 

lub w formie elektronicznej. 

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Upoważnienie powinno zawierać: 

imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania 

zaświadczenia. 

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu 

pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie 

do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się 

nie później niż do dnia 10 lipca 2020 r. 

Ważne! W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe 

otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie dla miejsca 

stałego zamieszkania. 

W przypadku, gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie 

do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu 

wyborczego. 

 

II.  GŁOSOWANIE W MIEJSCU POBYTU CZASOWEGO 

 

Wyborca przebywający czasowo na terenie gminy Kunów oraz wyborca nigdzie niezamieszkały 

w dniu wyborów może głosować, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie w terminie do dnia 23 czerwca 2020 r. 

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania, wyborca może po dniu pierwszego 

głosowania złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. 

 

III.  GŁOSOWANIE  KORESPONDENCYJNE 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone  

w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania. Nie 

może głosować korespondencyjnie również wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do 

głosowania. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca może zgłosić Komisarzowi Wyborczemu za 

pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie do dnia 16 czerwca 2020 r. Zgłoszenia można 

dokonać ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem platformy e-Puap. 

Wyborca, który w dniu wyborów podlegał będzie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izloacji 

w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 

23 czerwca 2020 r. 

Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji  w warunkach 

domowych po dniu 23 czerwca 2020 r. może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 

26 czerwca 2020 r. 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania. 

 

 

 



IV.  GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat oraz wyborcy niepełnosprawni  

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować za pośrednictwem 

pełnomocnika. Termin na składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 

19 czerwca 2020 r. 

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez wyborcę 

zamiaru głosowania korespondencyjnego. 

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony przed dniem pierwszego głosowania, dotyczy 

zarówno pierwszego głosowania jak i ewentualnego ponownego głosowania. 

 

 

 

V. GŁOSOWANIE W KRAJU WYBORCÓW STALE ZAMIESZKAŁYCH ZA 

GRANICĄ 

 

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu 

wzięcia udziału w głosowaniu może złożyć najpóźniej w dniu 23 czerwca 2020 r. pisemny wniosek 

o wpisanie do spisu wyborców w gminie Kunów. 

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia  

o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, w której ujęty jest w rejestrze wyborców. 

Wyborca stale zamieszkały za granicą może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie 

głosowania w kraju, jeżeli w dniu głosowania przedstawi obwodowej komisji wyborczej dokument 

potwierdzający stałe zamieszkiwanie za granicą wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na 

język polski oraz ważny polski paszport. 

 

 

 


