DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Nie chcesz lub nie możesz głosować w swoim lokalu wyborczym? Chcesz głosować w innym miejscu niż
zazwyczaj – tam, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów – złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Sprawdź, jak to zrobić – przez internet lub w urzędzie.
Uwaga:
Do spisu wyborców możesz dopisać się tylko na najbliższe wybory. Jeśli chcesz zmienić miejsce
głosowania na stałe – wpisz się do rejestru wyborców.

W Urzędzie:
Dla kogo jest usługa
Dla każdego, kto:
• ma skończone 18 lat,
• ma prawa wyborcze,
• chce głosować w innym lokalu wyborczym w gminie, w której mieszka na stałe,
• chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów,
• nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.
Prawa wyborcze to prawa, dzięki którym możesz:
• głosować w wyborach (prawo czynne),
• startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).
Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo- masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią
osoby, które:
• sąd pozbawił praw wyborczych,
• są ubezwłasnowolnione.

Co musisz przygotować
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Pobierz wniosek, wydrukuj i uzupełnij lub napisz go samodzielnie.
Uwzględnij w nim swoje:
•
•
•
•
•
•
•

nazwisko,
imię albo imiona,
imię ojca,
datę urodzenia,
numer PESEL,
adres zamieszkania,
adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

Dodatkowo – aby przyspieszyć załatwienie sprawy:

• jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – możesz
podać adres swojego adresu zameldowania,
• jeśli jesteś osobą, która już składała taki wniosek – możesz podać gminę, która wpisała cię do
rejestru wyborców na twój wniosek,
• jeśli mieszkasz za granicą – możesz podać adres swojego stałego miejsca zamieszkania.

Co musisz zrobić
1. Napisz wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
2. Złóż wniosek w urzędzie gminy, w której chcesz głosować.
Urzędnik może wpisać cię tylko do jednego spisu – dlatego wykreśli cię ze spisu, w którym jesteś (czyli ze
spisu w miejscu twojego zameldowania lub ze spisu, do którego dopisano cię wcześniej na twój wniosek) –
ale tylko na czas najbliższych wyborów. Może to potrwać kilka dni. Najpierw musi sprawdzić dane podane
przez ciebie we wniosku i skontaktować się z urzędem gminy, który wpisał cię do rejestru wyborców.
Kiedy składasz wniosek
• Najwcześniej w dniu ogłoszenia wyborów,
• najpóźniej 5 dni przed wyborami.
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza może dopisać cię do spisu wyborców, tylko jeśli:
• masz zaświadczenie o prawie do głosowania,
• nie ma cię w spisie, ale możesz udowodnić, że mieszkasz na stałe na terenie danego obwodu
głosowania. Urząd Gminy potwierdzi, że nie dostał zawiadomienia o tym, że nie masz prawa do
głosowania albo jesteś już w spisie wyborców w innym obwodzie,
• masz polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkasz za granicą. Możesz głosować na podstawie
ważnego polskiego paszportu. Weź ze sobą również dokument, który potwierdzi, że mieszkasz na
stałe za granicą (na przykład kartę pobytu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
• nie ma cię w spisie dla danego obwodu głosowania, ale jesteś w spisie wyborców w szpitalu, domu
pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym – jeśli opuścisz takie miejsce przed
dniem wyborów. Udowodnij to – na przykład pokazując swój wypis ze szpitala.
Gdzie składasz wniosek
W urzędzie gminy, w której chcesz głosować.
Usługa jest bezpłatna.
Ile będziesz czekać
Kilka dni. Urzędnik najpierw musi sprawdzić dane podane przez ciebie we wniosku i skontaktować się z
urzędem gminy, który wpisał cię do rejestru wyborców. Dopiero wtedy może dopisać cię do spisu wyborców.
Możesz sprawdzić w urzędzie gminy, czy dopisano cię do spisu wyborców. Możesz to zrobić między 21. a 8.
dniem przed wyborami. Jeśli twoim zdaniem spis wyborców wymaga korekty, złóż reklamację – pisemnie lub
ustnie do protokołu. Urząd rozpatrzy ją w ciągu 2 dni.

Przez Internet:

Jeśli chcesz wysłać wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego
(eGO) lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.
Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem.
W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane – za pośrednictwem serwisu OBYWATEL.GOV.PL i
platformy ePUAP – do urzędu Jeśli jeszcze nie masz skrzynki, założysz ją przy pierwszym logowaniu do eusług.
Wniosek online możesz złożyć najpóźniej 5 dni przed wyborami. Pamiętaj, że urzędnik nie dopisze cię do
spisu wyborców automatycznie. Najpierw musi on odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach
pracy urzędu. Koniecznie sprawdź przed wyborami, czy dopisano cię do spisu wyborców. Wniosek zawiera

prośbę o powiadomieniu cię na twój adres e-mail o dopisaniu do spisu wyborców. Jeżeli nie otrzymasz
odpowiedzi w ciągu 3 dni, skontaktuj się z urzędem – na przykład telefonicznie, osobiście lub za pomocą
pisma ogólnego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 754);
 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318 z późn.
zm.);
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób
uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1086);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu
wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5 z późn. zm.).

