
Informacja w zakresie dopisania do spisu wyborców 

w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. 

 

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej,  

w tym w lokalu dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu  

wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania.  

Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu  

dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien złożyć  

wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.  

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy, właściwym dla wybranego obwodu głosowania, 

najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. w dniu 05 maja 2020 r.  

 

Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców  

w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.  

Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania. W przypadku 

przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie złożył wniosku o dopisanie do 

spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania właściwym ze względu na 

miejsce stałego zamieszkania przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego 

głosowania zgłosić taki wniosek dotyczący ponownego głosowania, najpóźniej w 5.dniu 

przed tym głosowaniem, tj. do dnia 19 maja 2020r.  

Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte 

w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. 

II tury wyborów). Możliwość zagłosowania w innym obwodzie, w tym również w miejscu 

stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Miasta Kalisza, 



który sporządzi spisy wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenie o prawie do 

głosowania. 

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Kalisza oraz w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Kalisza o numerach i granicach obwodów 

głosowania, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, tj. 10 kwietnia 2020 r.  

 

Wszelkich informacji odnośnie dopisania do spisu wyborców można uzyskać  

w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza, parter Biura Obsługi 

Interesanta, stanowiska pracy: okienko nr 3,4 i 5 , a także pod numerami telefonów:  

+48 62 50 49 741 lub + 48 62 50 49 773. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego, 

2) Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo na 

obszarze gminy Kalisz, 

3) Ulotka informacyjna RODO. 

 



WNIOSEK  

o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

 

Miejsce składania wniosku 

 

PREZYDENT MIASTA KALISZA 

 

Dane wyborcy 
Imię (imiona): 

Nazwisko: 

Imię ojca: 

Data urodzenia: Numer ewidencyjny 

PESEL 
           

Adres stałego zamieszkania: 

Oświadczenie 

Oświadczam, że jestem wyborcą niepełnosprawnym w rozumieniu art. 5 pkt 11 Kodeksu wyborczego*. 

 
............................................, dnia ......... ................................... 2020 r.  

                      (miejscowość) 

 

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

         (podpis wyborcy**) 

 

* Wyborcą niepełnosprawnym jest wyborca o ograniczonej sprawności fizycznej, psychicznej, umysłowej lub w zakresie zmysłów, która 
utrudnia mu wzięcie udziału w wyborach. 

 

Wybrany przez wyborcę obwód głosowania, w którym znajduje się lokal wyborczy dostosowany 

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Numer obwodu Adres siedziby obwodowej komisji wyborczej (lokalu wyborczego): 

 

............................................, dnia ......... ................................... 2020 r.  
                      (miejscowość) 

........................................................ 
         (podpis wyborcy**) 

 

** W przypadku gdy wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, w miejscu tym podpis składa za wyborcę 

inna osoba przez niego upoważniona, wskazując przyczynę braku podpisu wyborcy. 
 

Adnotacje urzędowe 

Liczba porządkowa wniosku: Podpis przyjmującego wniosek: 

Uwagi: 



WNIOSEK  

 
o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo 

na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów   

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

 

Miejsce składania wniosku 

 

PREZYDENT MIASTA KALISZA 

 

Dane wyborcy 

Imię (imiona): 
 

Nazwisko: 

Imię ojca: 

Data urodzenia: Numer ewidencyjny 

PESEL 
           

Adres stałego zamieszkania*: 

* Wyborca nigdzie niezamieszkały, przebywający na obszarze gminy podaje miejsce ostatniego zameldowania 

na pobyt stały. 
 

Miejsce przebywania wyborcy na obszarze gminy 

Adres: 
 

Kalisz, ul. ……………………………………………………………………………… 
 
 

 

............................................, dnia ......... ................................... 2020 r.  
                      (miejscowość) 
 

........................................................ 
         (podpis wyborcy) 
 

Adnotacje urzędowe 

Liczba porządkowa wniosku: Podpis przyjmującego wniosek: 

Uwagi: 



Ulotka Informacyjna RODO  

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

 

Administrator danych osobowych. 

Administratorem przekazanych we wniosku o wydanie zaświadczenia danych osobowych będzie 

Prezydent Miasta Kalisza. 

Z administratorem można kontaktować się: 

• listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20, 

• telefonicznie: +48 62/765 43 00, 

• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl 

 

Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować: 

• listownie: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, 

• telefonicznie: +48 62/ 765 43 56 

• e-mailowo: iod@um.kalisz.pl 
 

Cele i podstawy przetwarzania. 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia złożonego wniosku. Podstawa prawną ich 

przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza 

wynikającego z przepisów prawa. 

 

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa. 

 

Przechowywanie danych. 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do załatwienia wskazanej we wniosku 

sprawy(wydania zaświadczenia), a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 

lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych. 
 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich 

uzupełnienia; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela 

Inspektor Ochrony Danych. 

 

Informacja o wymogu podania danych. 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak 

możliwości załatwienia sprawy (wydania zaświadczenia). Dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. 

 

 

 

                                                                                                                 Zapoznałam(em) się z treścią 

         

                                                                                                                  ………………………………                                                                                               

(data i podpis) 

mailto:iod@um.kalisz.pl

