
Pobranie 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 26 czerwca 2020 r. 

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście lub przez 

upoważnioną pisemnie osobę. 

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o 

wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje 

imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania 

zaświadczenia (w tym jej numer PESEL). 

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony w 

miejscu stałego zamieszkania. 

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu 

pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego 

głosowania (tzw. II tury wyborów). 

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu 

po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o 

prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia 

składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie 

wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 

10 lipca 2020 r. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania - w 

przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego 

zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego 

zamieszkania! 

W załączeniu: wniosek poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uwaga! Wniosek wypełniać pismem drukowanym     Nr ......................................./2020 

 
   Do 

        Burmistrza Wielichowa 

 

 
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 

 

 Proszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

 

1 Imię (imiona) ................................................................................................................................... 

2. Nazwisko ......................................................................................................................................... 

3. Nr PESEL:            

 
 

4. Adres zamieszkania: 

   a) miejscowość ……………………………………………………………………………….. 

   b) ulica ....................................................................................................................................... 

   c) nr domu ...............................................  d) nr mieszkania ..................................... 

 

Wielichowo, dnia ………………………………….  …………………………………………………… 

        (podpis wyborcy) 

 Upoważnienie1 
 

Ja niżej podpisany(a)  PESEL:            

 (Imię i nazwisko)  

upoważniam   PESEL:            

 (Imię i nazwisko)   

    

do odebrania dla mnie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 
czerwca 2020 r. 
 
 

Wielichowo, dnia ………………………………….  …………………………………………………… 

  (podpis wyborcy) 

Potwierdzam odbiór 2 egzemplarzy zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu pierwszego i ponownego głosowania 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

 

Kwituję odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania Nr  …………………………… 

 
 

..................................................................................................................... 

 /data i czytelny podpis/ 

 

 

POUCZENIE 
1. Wyborca, który złoży wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przed dniem pierwszego 

głosowania otrzymuje 2 zaświadczenia: 

1) zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania, 

                                                 
1 Należy wypełnić, jeżeli zaświadczenie będzie odebrane przez upoważnioną osobę. 



2) zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (§ 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z 29.12.2014 r. w sprawie spisu wyborców). 

 

2. Do odebrania zaświadczenia można upoważnić inną osobę. Wówczas osoba zainteresowana sporządza 

wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w których wskazuje dane: 

imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL swoje oraz osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. 

3. Osoba, która odebrała zaświadczenie o prawie do głosowania zostaje skreślona ze spisu osób uprawnionych 

do udziału w wyborach. 

4. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku 

jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani 

wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. 


