
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW  Z A G R A N I C Z N Y C H
1 )

 

z dnia             2020 r. 

w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach 

powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach 

przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych w 2020 r.  (Dz. U. poz.      ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa tryb: 

1) przekazywania wyborcy pakietu wyborczego; 

2) odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem 

głosowania; 

3) przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia 

głosowania; 

4) przekazywania kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych. 

§ 2. 1. Konsul przekazuje wyborcy pakiet wyborczy przesyłką nierejestrowaną za 

pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe, z zastrzeżeniem 

ust. 2 i 3. W krajach, w których operator wykonujący usługi pocztowe lub przewozowe nie 

realizuje usługi przesyłki nierejestrowanej lub nie daje rękojmi należytego wykonania usługi 

przesyłki nierejestrowanej, konsul przekazuje pakiet wyborczy przesyłką rejestrowaną.  

2. Wyborcom, będącym: 

1) pracownikami placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 4 

pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 211 oraz 

284) oraz członkami ich rodzin,   

2) członkami obwodowych komisji wyborczych utworzonych w obwodach głosowania 

za granicą  

- konsul zapewnia możliwość osobistego odbioru pakietu wyborczego w siedzibie 

urzędu konsularnego, w godzinach jego urzędowania, za okazaniem dokumentu 

                                                 

1)
 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 

ust. 2  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2260 oraz z 2020 r. poz. 362). 



– 2 – 

potwierdzającego tożsamość wyborcy. Zamiar osobistego odbioru pakietu wyborczego 

wyborca zgłasza konsulowi w formie elektronicznej do 12 dnia przed dniem wyborów.  

3. Wyborcom wpisanym do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na 

terenie jednostek stacjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych, zwanych dalej 

"jednostkami", pakiety wyborcze konsul przekazuje za pośrednictwem dowódców tych 

jednostek lub osób przez nich upoważnionych.  

4. Konsul odnotowuje w spisie wyborców przekazanie pakietu wyborczego 

umieszczając w rubryce „Uwagi” datę: 

1) przekazania pakietu w sposób określony w ust. 1 albo  

2) odbioru pakietu wyborczego ustaloną na podstawie pisemnego pokwitowania przez 

wyborcę, o którym mowa w ust. 2 albo  

3) przekazania pakietu wyborczego dowódcy jednostki lub osobie przez niego 

upoważnionej na podstawie pisemnego pokwitowania.  

§ 3. 1. Koperty zwrotne nadesłane przez wyborcę do konsula odbierane są przez konsula 

od operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe przed dniem głosowania w 

siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego w godzinach jego 

urzędowania albo w punkcie odbiorczym operatora wykonującego usługi pocztowe. 

2. Wyborcy, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 mogą dostarczyć koperty zwrotne przed 

dniem głosowania bezpośrednio odpowiednio konsulowi albo dowódcy jednostki, o której 

mowa w § 2 ust. 3 lub osobie przez niego upoważnionej za pisemnym potwierdzeniem 

odbioru.   

 § 4. Koperty zwrotne nadesłane przez wyborcę przed dniem głosowania lub 

dostarczone w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2, przechowuje się w zamykanym 

pomieszczeniu, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

§ 5. 1. Konsul albo osoba przez niego wskazana przekazuje koperty zwrotne właściwej 

obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie po rozpoczęciu głosowania. 

2. Koperty zwrotne dostarczone przez wyborcę za pośrednictwem operatora 

wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe w dniu głosowania po jego rozpoczęciu, 

konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. 

3. Po rozpoczęciu głosowania, wyborcy, o których mowa w § 2 ust. 3 mogą dostarczyć 

koperty zwrotne do zakończenia głosowania obwodowej komisji wyborczej, gdzie zostali 

wpisani do spisu wyborców.   
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4. Przekazanie kopert zwrotnych, o którym mowa w ust. 1 i 2 następuje za pisemnym 

potwierdzeniem odbioru, w którym określa się liczbę przekazanych kopert zwrotnych. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

MINISTER SPRAW 

ZAGRANICZNYCH 

 


