Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.
Głosowanie w II turze odbywać się będzie w tych samych lokalach wyborczych,
w których głosowano w wyborach 28 czerwca 2020 r.
Zamiar głosowania korespondencyjnego dokonany przed pierwszym głosowaniem w dniu
28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw.
II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na
adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym
przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.
Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w
głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie
korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie
do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który
dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do
czasu wysłania pakietu wyborczego.
Wyborca podlegający w dniu glosowania obowiązkowej kwarantannie , izolacji
lub izolacji w warunkach domowych
może zgłosić zamiar głosowania
korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca telefonicznie, pisemnie lub w
formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie ePUAP .
Wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie , izolacji
lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar
najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.
Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania
(zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w
ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego
spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe
wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której
wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu
wyborców.
Zaświadczenia o prawie głosowania w innym obwodzie można otrzymać w Urzędzie
Gminy do dnia 10 lipca 2020 r.
Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego w
dniu wyborów upływa 7 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 czerwca 2020 r.
Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:
1. DUDA Andrzej Sebastian
2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

