
INFORMACJA 
w sprawie sposobu zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego 

 
 Informuję, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 
dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. 
 
 Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu za 
pośrednictwem upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Łodzi: 

1. ustnie – zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego  
w Warszawie przez ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 
należy rozumieć osobiste zgłoszenie głosowania w ten sposób w urzędzie gminy 
(miasta); nie ma zatem prawnej możliwości telefonicznego zgłoszenia głosowania 
korespondencyjnego i tego rodzaju zgłoszenie jest nieskuteczne. 

2. pisemnie;   
3. w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji (pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-
glosujacych-w-polsce) najpóźniej: 

- do dnia 16 czerwca 2020 r.; 
- do dnia 23 czerwca 2020 r., jeśli wyborca podlega w dniu głosowania obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych; 

- do dnia 26 czerwca 2020 r., jeśli wyborca rozpocznie podleganie obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 23 czerwca 2020 r. 

 
Zgłoszenia przyjmują, z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, pracownicy Urzędu Miasta 
Łodzi w następujących lokalizacjach: 

1. w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od strony 
    pasażu Schillera) w godzinach pracy Urzędu:  
    poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 16.00, wtorek: 9.00 - 17.00 
2. w budynku Urzędu Miasta Łodzi – wejście od strony Placu Komuny Paryskiej, 

budynek D (szklana portiernia) w godzinach pracy Urzędu:  
    poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 16.00, wtorek: 9.00 - 17.00. 

 
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer 
ewidencyjny PESEL wyborcy, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo 
deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego), numer telefonu lub adres poczty 
elektronicznej (e-mail). 
Ponadto wyborca niepełnosprawny może w zgłoszeniu zażądać: 
- dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej  
   w alfabecie Braille’a; 
- dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany  
  w zgłoszeniu. 

 
(do pobrania druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego) 

 
 Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie zawierało 
powyższych danych, wyborca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie jednego 
dnia od wezwania dokonanego telefonicznie lub w formie elektronicznej. 
 

Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Łodzi ds. Wyborów 

 
(-) Katarzyna Korowczyk 

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_TW_20/WOA_wyb2020_inf_glos_kore_zgloszenie_20200605.doc
https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce

