
        

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 26 czerwca 2018 r. 

Poz. 1232 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)

 

z dnia 8 czerwca 2018 r. 

w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym 

Na podstawie art. 53j § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa dla głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych tryb: 

1) odbierania kopert zwrotnych od wyborców niepełnosprawnych oraz dostarczania ich do obwodowych komisji wybor-

czych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, zwanych dalej „obwodowymi komisjami wyborczymi”; 

2) przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, jeżeli 

przekazanie niedoręczonych pakietów wyborczych do obwodowej komisji wyborczej nie było możliwe do zakończe-

nia głosowania; 

3) przekazywania właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego kopert zwrotnych niedostarczo-

nych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) właściwym dyrektorze delegatury Krajowego Biura Wyborczego – należy przez to rozumieć dyrektora delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego właściwej ze względu na siedzibę obwodowej komisji wyborczej, o której mowa 

w art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy; 

2) operatorze wyznaczonym – należy przez to rozumieć operatora w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118); 

3) dniu roboczym – należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym 

od pracy. 

§ 3. 1. Przedstawiciel operatora wyznaczonego odbiera zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego, 

który otrzymał pakiet wyborczy, na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, odnotowując odbiór 

koperty. 

2. Odbiór koperty zwrotnej przez przedstawiciela operatora wyznaczonego następuje za pokwitowaniem najpóźniej w: 

1) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, jeżeli wyborca niepełnosprawny w momencie dorę-

czenia pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę; 

2) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce operatora wyznaczonego usytuowanej 

na obszarze gminy, w której wyborca niepełnosprawny jest ujęty w rejestrze wyborców; 

3) trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w dowolnej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. 

                                                           
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 

i 176). 
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§ 4. Operator wyznaczony dokonuje jednego doręczenia zgromadzonych kopert zwrotnych do właściwej obwodowej 

komisji wyborczej, za pokwitowaniem odbioru, w dniu wyborów, w czasie trwania głosowania. 

§ 5. 1. Pakiety wyborcze, których przekazanie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było 

możliwe, a które pozostały w posiadaniu operatora wyznaczonego, operator wyznaczony przekazuje niezwłocznie właści-

wemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego. 

2. Przekazanie zgromadzonych pakietów wyborczych następuje przez jednorazowe wydanie ich osobie uprawnionej 

do odbioru przesyłek w siedzibie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, za pokwitowaniem odbioru. 

§ 6. Koperty zwrotne niedostarczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania operator wyznaczony 

przekazuje właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego przez jednorazowe wydanie ich osobie upraw-

nionej do odbioru przesyłek w siedzibie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, za pokwitowaniem odbioru. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2)

 

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2015 r. 

w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju (Dz. U. poz. 131), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.  




