
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może 
otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować 
w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie 
gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem 
wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem 
lub w formie elektronicznej.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo 
przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru 
zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie , w 
którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby 
upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu 
skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie 
kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla 
miejsca stałego zamieszkania.

. Wymagane dokumenty:

1 .wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - zał. 1,

2. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość/ do wglądu/,

3. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania- w przypadku odbioru 
zaświadczenia przez inną osobę - zał.2

Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem 
potwierdzającym tożsamość.
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WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIDCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Mielec, d n ia ....... ........... .............

Wójt Gminy 
Mielec

Proszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 
października 2019 r. dla:

l.lm ię/im iona/...........................................................................................

2.Nazw isko.................................................................................................

3.Imię o jca ..................................................................................................

4. Nr ewidencyjny PESEL........................................................................

5. Adres zamieszkania:

a) gmina (miasto,dzielnica)....................................................................

b) m iejscowość........................................................................................

c) ulica........................................................................................................

d) nr d o m u ...............................................................................................

e) nr m ieszkania......................................................................................

Do wniosku załączam upoważnienie*

(podpis wnioskodawcy)

Potwierdzam odbiór zaświadczenia **

(data i czytelny podpis)

* Dotyczy osób pobierających zaświadczenie o prawie do głosowania w imieniu wyborcy.

**Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. 

Wyborca, który odebrał zaświadczenie o prawie do głosowania zostaje skreślony ze spisu wyborców.

W przypadku utraty zaświadczania o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego 

zaświadczenia, ani dopisanie do spisu wyborców.



dnia

UPOWAŻNIENIE

J a , ................................................... .............................. nr PESEL................................................................

zamieszkała/y w ........................... ...............................przy ul...................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym/ lub innym dokumentem tożsamości) nr.

upoważniam Panią/Pana............

o nr PESEL..................................... ............. zamieszkałą/ego w ...............................................................

przy ul............................................. .................do odbioru w moim imieniu zaświadczenia o prawie

do głosowania uprawniającego do wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach do sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r.

/podpis osoby upoważniającej/


