
Zaświadczenia o prawie do głosowania  

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

 

Na żądanie wyborcy, zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów, urząd gminy, 

który sporządził spis wyborców, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania.  

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za 

granicą lub na polskim statku morskim .  

Przed sporządzeniem spisu wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania, urząd gminy 

wydaje na podstawie rejestru wyborców. Wyborcy, który otrzymał takie zaświadczenie nie 

umieszcza się w spisie wyborców. 

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu 

przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie 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,  

w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem 

pierwszego głosowania, tj. do dnia 08 maja 2020r.  

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, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, 

nie później jednak niż w 2.dniu przed dniem ponownego głosowania, tj.do dnia 22 maja 

2020r. 

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.  

Zaświadczenia o prawie do głosowania są wydawane przez Wydział Spraw 

Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza, przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi 

Interesantów na stanówkach pracy nr 12,13 i 14. 

Wszelkich informacji odnośnie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania można 

uzyskać  pod numerami telefonów:  +48 62 50 49 741 lub + 48 62 50 49 773. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, 

2) ulotka informacyjna RODO 



WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 
          

Kalisz, dnia …………….…….. 

 

        Prezydent Miasta Kalisza 

 
 

Proszę o wydanie zaświadczenia/zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.: 

1) w dniu pierwszego głosowania i w dniu ponownego głosowania lub  

2) w dniu ponownego głosowania  

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

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

3. Imię ojca ................................................................................................................................................ 

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

5. Nr paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość* …………………….……………. 

6. Adres zamieszkania: 

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

b) miejscowość ...................................................................................................................................., 

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

d) nr domu ..........................................................................................................................................., 

e) nr mieszkania ................................................................................................................................... 

. 

7. Obywatelstwo* ----------- 

 

Do wniosku załączam upoważnienie** 

 

        

 ………………………………………. 
     (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Potwierdzam odbiór zaświadczenia*** 

 

…………………………………………………. 

(data i czytelny podpis) 

 
*   Wypełnia się w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu 

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

***  Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca 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 zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie  
      kolejnego zaświadczenia, ani dopisanie do spisu wyborców. 
 
 
 



Kalisz, dnia …………………. 

 

        

 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

 

Ja, ………………………………………………………..., 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/zaświadczeń o prawie do głosowania uprawniającego do wzięcia udziału w 

głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  

 

 

 

                                                   

                                                                        ………………………………………………. 

       (podpis osoby upoważniającej)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ulotka informacyjna 

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

