
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 r.

Poz. 384

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę 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. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) 
Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 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 (M.P. poz. 211) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: W. Kozielewicz

1)  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 oraz z 2014 r. 
poz. 179, 180 i 1072.
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Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 22 kwietnia 2015 r. (poz. 384)

WZÓR KOPERTY ZWROTNEJ
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Przesyłka zwolniona z opłaty pocztowej na podstawie 
art. 53k § 3 Kodeksu wyborczego*) 

PRZESYŁKA WYBORCZA*) 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr … 
w ……………………………………. 
…………………………….……...…. 

(adres obwodowej komisji wyborczej) 

…………………………….……...….*) 

 

 

……………………………….……….. 
(adres konsula) 

……………………………….……….. 
……………………………….……….. 

(przesyłka dla Obwodowej Komisji Wyborczej Nr …)**) 
 
*)   Umieszcza się w głosowaniu korespondencyjnym w kraju. 

**) Umieszcza się w głosowaniu korespondencyjnym za granicą. 




