
Poradnik
wyborcy
i wyborczyni

GŁOSOWANIE POZA MIEJSCEM
ZAMELDOWANIA

Wybory Prezydenckie 10 maja 2015 r. 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
W DOWOLNYM LOKALU WYBORCZYM
W POLSCE I ZA GRANICĄ 

Wyborca/wyborczyni otrzyma dwa
zaświadczenia:
– zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania 
– zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania 
(tj. w II turze wyborów). 

aby pobrać zaświadczenie 
należy złożyć wniosek

w dziale ewidencji ludności
swojego urzędu gminy/

miasta

wniosek można złożyć 
pisemnie, telefaksem lub 
w formie elektronicznej

zaświadczenie pobiera się 
w urzędzie gminy/miasta:

– po okazaniu dowodu tożsamości 
– osobiście lub przez upoważnioną 

osobę (w upoważnieniu należy wskazać 
swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz 
dane osoby upoważnionej do odebrania 

zaświadczenia)
– najpóźniej w piątek, 8 maja 2015 r.

w godzinach pracy urzędu 

Na podstawie zaświadczenia można
zagłosować w każdym (również „swoim”) 
lokalu wyborczym, na terenie kraju
i za granicą. 

Podczas głosowania należy okazać dokument 
tożsamości i oddać zaświadczenie członkowi 
komisji obwodowej. 

Uwaga!
Pobranie zaświadczenia powoduje wykreśle-
nie ze spisu wyborców w  obwodzie właści-
wym dla miejsca zameldowania wyborcy na 
pobyt stały. Bez zaświadczenia wyborca nie 
będzie mógł zagłosować. W przypadku jego 
utraty, nie będzie możliwe otrzymanie kolej-
nego zaświadczenia, ani wzięcie udziału
w głosowaniu.

DOPISANIE SIĘ DO SPISU WYBORCÓW
W MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIEMY
PRZEBYWAĆ W DNIU GŁOSOWANIA

UWAGA!
Dopisanie się do spisu wyborców w danej
miejscowości obowiązuje tyko na czas jednych 
wyborów (wyborów prezydenckich 2015 r.)

na wniosek w dziale
ewidencji
ludności 

urzędu gminy/
miasta,

w którym
w dniu

wyborów 
będziemy

przebywać

osobiście po okazaniu 
dowodu 

tożsamości 

do 5 maja 
2015 r.

Uwaga!
Dopisywanie do rejestru wyborców nie jest 
automatyczne. Należy udowodnić fakt prze-
bywania na obszarze danej miejscowości
z zamiarem stałego pobytu i związania z nią 
swojego życia (praca, rodzina itp.). Sam fakt 
zameldowania na pobyt czasowy nie jest
przesłanką wystarczającą do dopisania do
rejestru wyborców.

Urząd na rozpatrzenie wniosku
ma 3 dni robocze.

DOPISANIE SIĘ NA STAŁE DO REJESTRU
WYBORCÓW W TYM MIEJSCU, GDZIE
AKTUALNIE ZAMIESZKUJEMY

na wniosek w dziale ewidencji 
ludności urzędu 

gminy/miasta,
w którym w dniu
wyborów będzie-

my przebywać

osobiście po okazaniu 
dowodu

tożsamości 

GŁOSOWANIE W SZPITALU, DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ, ARESZCIE LUB ZAKŁADZIE
KARNYM

Obwody głosowania tworzy się w zakładach 
opieki zdrowotnej (przede wszystkim szpita-
lach), domach opieki społecznej, zakładach 
karnych (więzieniach) i aresztach śledczych,
pod warunkiem, że w dniu wyborów będzie
w nich przebywać, co najmniej 15 wyborców.

Osoby, które przybędą do takiego miejsca do 
piątku 8 maja 2015 r., zostaną ujęte z urzędu 
w spisach wyborców utworzonych dla takich 
obwodów.

GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ

UWAGA!
W dowolnym lokalu wyborczym za granicą 
możemy też zagłosować posługując się zaświ-
adczeniem o prawie do głosowania pobranym 
w urzędzie gminy w Polsce w miejscu 
zameldowania.

przez dopisanie do spisu 
wyborców w obwodzie

głosowania utworzonym 
za granicą 

– wniosek o dopisanie do spisu wyborców 
należy złożyć do właściwego konsula 

– do 7 maja 2015 r. 
– osobiście: ustnie, pisemnie, telefonicznie,

telegraficznie, telefaksem lub w formie
elektronicznej

wniosek powinien
zawierać:

– nazwisko i imię (imiona) 
– imię ojca,

– datę urodzenia
– numer ewidencyjny PESEL

– oznaczenie miejsca pobytu za granicą
– numer, miejsce i datę wydania ważnego 
polskiego paszportu (w państwach, w któ-
rych dowód osobisty jest wystarczającym 
dokumentem do przekroczenia granicy - 

numer ważnego dowodu osobistego)

miejsce wpisania do
stałego rejestru wyborców

w kraju

(najczęściej miejsce
zameldowania w kraju)

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNIE
ZA GRANICĄ

zgłoszenie zamiaru
głosowania 

korespondencyjnego 
należy złożyć do właściwego 

terytorialnie konsula

– do 27 kwietnia 2015 r.
– osobiście: ustnie, pisemnie, telefonicznie, 
telegraficznie, telefaksem lub w formie 

elektronicznej – dotyczy tyko osób
czasowo przebywających za granicą

zgłoszenie powinno
zawierać:

 
– nazwisko i imię (imiona)

– imię ojca
– datę urodzenia

– numer ewidencyjny PESEL 
– oznaczenie wyborów, których dotyczy 
zgłoszenie (wybory prezydenckie 2015 r.) 
– adres, na który ma być wysłany pakiet 

wyborczy albo deklarację osobistego 
odbioru pakietu wyborczego

– oznaczenie miejsca pobytu za granicą
– numer, miejsce i datę wydania ważne-
go polskiego paszportu (w państwach,
w których dowód osobisty jest wystar-
czającym dokumentem do przekrocze-
nia granicy - numer ważnego dowodu 

osobistego)

miejsce wpisania do
stałego rejestru

wyborców w kraju

(najczęściej miejsce
zameldowania w kraju)


