
                    

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 czerwca 2020 r. 

Poz. 1015 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1) 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę  

do urzędu gminy przed dniem głosowania w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych w 2020 r. 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszech-

nych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 

(Dz. U. poz. 979) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa tryb odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych do urzędu gminy 

przed dniem głosowania. 

§ 2. 1. Upoważniony pracownik urzędu gminy odbiera kopertę zwrotną, o której mowa w art. 8 ust. 3 i ust. 6 pkt 1 

ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. 

2. Na żądanie osoby dostarczającej albo oddającej kopertę zwrotną upoważniony pracownik urzędu gminy potwierdza jej 

odebranie na piśmie, określając datę jej odbioru. 

§ 3. 1. Koperty zwrotne są przechowywane w urzędzie gminy w wyznaczonym zamkniętym pomieszczeniu, do którego 

dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Koperty zwrotne przechowuje się w miarę możliwości 

w kasie pancernej. 

2. Upoważniony pracownik urzędu gminy przelicza na bieżąco dostarczone koperty zwrotne. Z przeliczenia kopert 

zwrotnych, każdego dnia przed końcem godzin pracy urzędu gminy, sporządza się protokół, w którym wskazuje się liczbę 

kopert zwrotnych dostarczonych w danym dniu do urzędu gminy oraz sumę liczby kopert zwrotnych dostarczonych do 

urzędu gminy w poszczególnych dniach. Protokół ten przechowuje się razem z kopertami zwrotnymi. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. P. Szefernaker 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 
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