
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 września 2015 r. 

Poz. 1458 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
1)

 

z dnia 22 września 2015 r. 

w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą 

Na podstawie art. 53j § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.
2)

) 

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 obwodowych komisji wyborczych. 

§ 2. 1. Konsul przekazuje pakiet wyborczy przesyłką rejestrowaną w placówce operatora pocztowego świadczącego 

usługi powszechne albo w inny sposób umożliwiający stwierdzenie odbioru. 

2. Konsul odnotowuje nadanie pakietu wyborczego w spisie wyborców, umieszczając w rubryce „Uwagi” adnotację 

„głosowanie korespondencyjne” oraz datę nadania. 

§ 3. 1. Konsul zapewnia wyborcy możliwość osobistego odbioru pakietu wyborczego w siedzibie urzędu konsularne-

go, w godzinach jego urzędowania, jeżeli wyborca zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjne-

go, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość wyborcy. 

2. Konsul odnotowuje odbiór pakietu wyborczego w spisie wyborców, umieszczając w rubryce „Uwagi” adnotację 

„głosowanie korespondencyjne” oraz datę odbioru. 

§ 4. 1. Odbieranie kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania następuje 

w siedzibie urzędu konsularnego w godzinach jego urzędowania. 

2. Konsul po sprawdzeniu tożsamości wyborcy sprawdza, czy koperta zwrotna jest zaklejona. Jeżeli koperta zwrotna 

nie jest zaklejona, konsul wzywa wyborcę do usunięcia stwierdzonej wady. 

3. Konsul odnotowuje odebranie koperty zwrotnej w wykazie, którego wzór został określony w przepisach wydanych 

na podstawie art. 53f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w kolumnie przeznaczonej na uwagi. 

§ 5. Koperty, o których mowa w § 4 ust. 1, a także koperty zwrotne przesłane przez wyborcę przed dniem głosowa-

nia, konsul przechowuje w zamykanym pomieszczeniu, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom postronnym. 

                                                           
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo-

rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagra-

nicznych (Dz. U. poz. 1266). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, 

poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. 

poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045. 
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§ 6. 1. Konsul przekazuje koperty zwrotne odpowiedniej obwodowej komisji wyborczej właściwej dla celów głoso-

wania korespondencyjnego niezwłocznie po rozpoczęciu głosowania. 

2. Koperty zwrotne dostarczone przez wyborców po przekazaniu, o którym mowa w ust. 1, konsul przekazuje odpo-

wiedniej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. 

3. Przekazanie kopert zwrotnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru, 

w którym określa się liczbę przekazanych kopert. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
3)

 

Minister Spraw Zagranicznych: G. Schetyna 

                                                           
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie 

przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą (Dz. U. poz. 362), które zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 1043) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 




