
Krok po kroku – jak głosować

Czy możesz brać udział w głosowaniu?

Możesz brać udział w głosowaniu, jeżeli spełniasz następujące warunki:

• jesteś obywatelem/ką Polski
• najpóźniej w dniu głosowania ukończyłeś /aś18 lat, 
• nie zostałeś/aś  pozbawiony/a praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
• nie zostałeś/aś ubezwłasnowolniony/a prawomocnym orzeczeniem sądu, 
•  nie zostałeś/aś pozbawiony/a praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału 

Stanu.

Zostaniesz wpisywany/a do spisu wyborców . Możesz być wpisany/a tylko do jednego spisu.
Spisy wyborców za granicą sporządzają konsulowie, a na statkach — kapitanowie statków.

Co to jest spis wyborców?

Jest to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo wybierania.
Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) na podstawie rejestru wyborców.  Możesz być wpisany tylko do jednego spisu 
wyborców.

Co to jest rejestr wyborców?

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje 
prawo wybierania. 

Możesz być ujęty/a  tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy do 
sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach. Wpis do stałego 
rejestru wyborców danej gminy powoduje ujęcie w spisie wyborców w każdych kolejnych 
wyborach.

Rejestr wyborców dzieli się na część A – obejmującą obywateli polskich i część B – 
obejmującą obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale 
zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są 
wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

Jeżeli nie jesteś stale zameldowany/a lub nie masz stałego miejsca zamieszkania, ale stale 
przebywasz na obszarze gminy
W tym wypadku możesz zostać wpisany/a do rejestru wyborców, jeżeli złożysz w tej sprawie 
w urzędzie gminy/miasta pisemny wniosek
Wniosek powinien zawierać:

http://info.pkw.gov.pl/stale-zamieszkiwanie-pe/stale-zamieszkanie.html
http://info.pkw.gov.pl/spis-wyborcow-pe/spis-wyborcow.html


• nazwisko, 
• imię (imiona),
•  imię ojca, 
• datę urodzenia 
•  numer ewidencyjny PESEL .

Do wniosku dołącza się:
1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość
2) pisemną deklarację, w której musisz podać swoje obywatelstwo i adres stałego 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten dotyczy Ciebie również 
jeżeli nigdzie nie zamieszkujesz, a  przebywasz stale na obszarze gminy.

Jak głosować, jeżeli mieszkasz na obszarze gminy pod innym adresem niż Twój adres 
zameldowania?

Możesz być wpisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożysz 
w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek) zawierający dane, o których mowa wyżej, wraz ze 
wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

Jak głosować, jeżeli jesteś obywatelem/ką Unii Europejskiej ale nie jesteś obywatelem/ką 
Polski
Abyś został wpisany/a do rejestru wyborców musisz złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie 
gminy/miasta. 
Wniosek powinien zawierać:

• nazwisko i imiona, 
• imię ojca, 
• datę urodzenia, 
• numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość 
• adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały.

Do wniosku dołącza się:
1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość,
2) pisemną deklarację, w której podajesz swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty niesporządzone w języku polskim są powinieneś/aś złożyć wraz z tłumaczeniem 
przysięgłym na język polski. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez 
obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt (burmistrz, prezydent
miasta) w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Przepisy prawa wyborczego nie określają ostatecznego terminu, w którym wniosek powinien zostać 
złożony (np.: przed wyborami), gdyż rejestr wyborców jest stały, a nie prowadzony w związku z 
konkretnymi wyborami lub referendum. Z uwagi na to, nie ma w znaczenia, kiedy wniosek zostanie 
złożony. Jednakże jeżeli wniosek o wpisanie do rejestru wyborców zostanie złożony np. w ostatnim 
dniu roboczym przed wyborami, decyzja w sprawie może nie być wydana w tym samym dniu.

http://info.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_01/36029dec47bca0e66e03669f8ea9c979.pdf


Jak głosować za granicą?

Jeżeli stale zamieszkujesz za granicą  lub stale zamieszkujesz w Polsce, a przebywasz czasowo 
za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinieneś/aś zgłosić właściwemu konsulowi
zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.
Zgłoszenia możesz dokonać ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w 
formie elektronicznej. W zgłoszeniu musisz podać: 
• nazwisko i imiona, 
• imię ojca, 
• datę urodzenia, 
• numer ewidencyjny PESEL, 
• adres zamieszkania lub pobytu za granicą,
• adres zamieszkania w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób
przebywających czasowo za granicą),
• numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.
W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia
granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu możesz podać numer ważnego 
dowodu osobistego.
Zgłoszenia musisz dokonać  najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 22 maja 
2014 r.
Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze 
rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich polskich placówkach 
dyplomatycznych i konsularnych oraz delegaturach Krajowego Biura Wyborczego i na stronie 
internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Głosowanie korespondencyjne

Jeżeli stale zamieszkujesz za granicą lub stale zamieszkujesz w Polsce, a przebywasz czasowo 
za granicą możesz głosować korespondencyjnie. W tym celu powinieneś/aś  dokonać u 
właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Zgłoszenia możesz dokonać  ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w 
formie elektronicznej. W zgłoszeniu musisz podać: 
• nazwisko i imiona, 
• imię ojca, 
• datę urodzenia, 
• numer ewidencyjny PESEL,
• adres zamieszkania lub pobytu za granicą,
• adres zamieszkania w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób
przebywających czasowo za granicą),
• numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.
W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia
granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu możesz podać numer ważnego 
dowodu osobistego,
• adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający kartę do 
głosowania.

http://pkw.gov.pl/


Zgłoszenia musisz dokonać najpóźniej w 15. dniu przed dniem wyborów. Zgodnie z art. 9 § 2 
Kodeksu wyborczego termin ten ulega przedłużeniu do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do 
dnia 12 maja 2014 r.

Jeżeli jesteś obywatelem Polski stale zamieszkującym/ą teren Polski, a w czasie głosowania
będziesz przebywał/a poza miejscem stałego zamieszkania

Powinieneś/aś złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek 
taki składa się w urzędzie gminy, w której będziesz ujęty/a w spisie wyborców, najpóźniej w 2.
dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r. Możesz go złożyć pisemnie, 
telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania musisz 
odebrać za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia musisz sporządzić wniosek
o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskażesz 
swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do 
odebrania zaświadczenia.

Jeżeli wydano Ci zaświadczenie o prawie do głosowania, zostaniesz z urzędu skreślony/a ze 
spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
Powinieneś/aś 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.

Jeżeli został eś/aś wpisany/a przez konsula do spisu wyborców, możesz otrzymać 
zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim możesz głosować w 
dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który 
sporządził spis wyborów, w którym  jesteś ujęty/a. Wniosek musisz złożyć najpóźniej w 2. 
dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r. Zaświadczenie o prawie do 
głosowania odbierasz za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia musisz sporządzić wniosek
o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym 
wskazujesz swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej 
do odebrania zaświadczenia. 
Jeżeli wydano Ci zaświadczenie o prawie do głosowania zostaniesz z urzędu skreślony ze spisu
wyborców sporządzonego przez konsula.
Powinieneś/aś 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, w 
którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Jeżeli w czasie wyborów będziesz przebywał/ła na polskim statku morskim

Jeżeli w dniu wyborów będziesz przebywał/a na polskim statku morskim, w celu wzięcia 



udziału w głosowaniu powinieneś/aś złożyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu 
wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiadasz zaświadczenie o prawie 
do głosowania.
We wniosku musisz  podać: 
• nazwisko i imiona, 
• imię ojca, 
• datę urodzenia, 
• numer ewidencyjny PESEL lub numer ważnego polskiego paszportu, 
• adres stałego zamieszkania w kraju lub adres zamieszkania za granicą (odniesieniu do 
obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą).
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na polskim statku morskim
składa się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 22 maja 2014 r. 
Obwody głosowania na polskich statkach morskich tworzy Minister Infrastruktury i Rozwoju 
w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich delegaturach
Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej 
www.pkw.gov.pl.
Do głosowania na polskich statkach morskich na podstawie zaświadczenia o prawie do 
głosowania mają zastosowanie odpowiednie zasady wskazane w części dotyczącej 
głosowania za granicą, z tym że wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do kapitana 
statku.

http://pkw.gov.pl/

