
ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 

 

Na żądanie wyborcy, zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów, wydaje się 

zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować  

w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. 

Wyborca, który otrzymał takie zaświadczenie nie jest umieszczany się w spisie wyborców.  

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu 

przed dniem wyborów otrzymuje dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno  

z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z 

oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.  

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Gminy 

Godziesze Wielkie, najpóźniej w 2. dniu przed dniem pierwszego głosowania, tj. do dnia  

26 czerwca 2020 r. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający 

miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje 

na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania 

w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu 

pierwszego głosowania w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, nie później jednak niż  

w 2.dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 10 lipca 2020 r. 

Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 

Zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo 

przez upoważnioną pisemnie osobę. 

W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy 

będącego obywatelem polskim, a w przypadku, gdy upoważnienie dotyczy wyborcy –

obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, wskazuje się w tym 

upoważnieniu jego imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu albo nazwę i numer 

innego dokumentu tożsamości. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić 

zaświadczeń o prawie do głosowania.  

W przypadku ich utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnych 

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

zamieszkania. 

        z up. Wójt Gminy 

      Małgorzata Banaś 

       Sekretarz Gminy 

 


