
Od: marek bero <marcus50jan@hotmail.com> 

Data: 25.06.2020 22:35 (GMT+01:00) 

Do: pwietrzyk@poczta.onet.pl 

Temat: 2020 

 

Drogi Piotrze, 

Ja zaś, kilka dni temu wysłałem do PKW, kancelarii Prezydenta i MSZ poniższą 

notatkę - oczywiście odpowiedzi brak, 

pozdrawiam, 

Marek 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Może ktoś wyjaśni tę sytuację, na skutek czego osoby liczące na dokonanie zawiado-

mienia poprzez stronę  https://ewybory.msz.gov.pl/ do dnia 16 czerwca 2020  dowie-

działy się, że rejestracja została zakończona 15 czerwca 2020 i  w ten sposób zostały 

wykluczone z uczestnictwa w Wyborach Prezydenckich 2020? 

żródło: https://www.gov.pl/web/kanada/wybory-2020 

Spis wyborców – JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ 
Zgłoszenie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 

2020 r. pozostaje ważne w wyborach, które odbędą się w Kanadzie w dniu 27 czerwca 

2020 r. (w Kanadzie wyłącznie głosowanie korespondencyjne). Jednak aby głosować 

korespondencyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, należy dokonać za-

wiadomienia poprzez stronę: https://ewybory.msz.gov.pl/ do dnia 16 czerwca 

2020 r.  (przycisk na dole strony: „ZMIEŃ SPOSÓB GŁOSOWANIA”). Osoby, które 

nie dokonają zawiadomienia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca br. nie będą mogły 

wziąć udziału w wyborach i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy (art. 3 ust 9 

ustawy). 

NOWE ZGŁOSZENIE: Aby dopisać się do spisu wyborców należy dokonać zgło-

szenia poprzez ELEKTRONICZNY  SYSTEM  REJESTRACJI  WYBORCÓW 

EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl/ najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. 

 

 

 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/wybory-prezydenckie-2020-sondaze-porownanie-jak-sie-zmienialy/kwer9kb 
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i ciąg dalszy… 

 

Wysłano: 2020-06-30 18:37:11 

Temat: Druga TURA 

 

listy@prezydent.pl 

toronto.info@msz.gov.pl 

biuroprasowe@pkw.gov.pl 

 

-------------------------------- 

 

I znowu to samo! 

Jak to jest możliwe, że termin zgłoszenia do wzięcia udziału w Wyborach-2020 / II TURA  upływa 

29 czerwca br., to jest, przed oficjalnym ogłoszeniem wyników I TURY Wyborów nad ranem 30 

czerwca ? 

 

 źródło: 

 

INFORMACJA NT. EWENTUALNEJ II TURY WYBORÓW 
  

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w 

tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wy-

borów), również w zakresie sposobu głosowania (w Kanadzie głosowanie wyłącznie koresponden-

cyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamiesz-

kania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagło-

sować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy 

zwrócić się  do konsula o wydanie zaświadczenia o  prawie do głosowania w dniu ponownego głoso-

wania. 

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (II tura wyborów) wyborca, który nie do-

konał zgłoszenia do dnia 15 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania (I tura wyborów) 

dokonać takiego zgłoszenia do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00 (w Kanadzie głosowanie 

wyłącznie korespondencyjne). 
 

 
https://kmy.pl/wp-content/uploads/2020/06/wybory2020.jpeg  

prognoza EXIT POLL przed oficjalnym ogłoszeniem wyników I Tury (28.06.2020) 

oficjalne wyniki I Tury PKW ogłosiła 30.06.2020 r. 

http://toronto.info/
https://kmy.pl/wp-content/uploads/2020/06/wybory2020.jpeg

