
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 

Informacje: 

1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej może otrzymać 

zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować 

w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. 

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się 

najpóźniej  w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do 23.10.2015 r. do godziny 14
00

 

3. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną 

pisemnie osobę. 

  Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. 

2. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia do głosowania . 

3. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem 

potwierdzający tożsamość (do wglądu). 

Uwagi: 

W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie 

kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla 

miejsca stałego zamieszkania. 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Gminy Jadów (pok. Nr 11) 

ul. Jana Pawła II 17 

05-280 Jadów  

tel. 25 6754044 wew. 43 

Godziny pracy: 

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8:00-16:00 

Wtorek 9:00-17:00 

 

 

 

 

 



WNIOSEK O DOPISANIE WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW 

W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 
 

Do: Wójta Gminy Jadów 

 

Na podstawie art. 28 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 

2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) wnoszę o wpisanie mnie do spisu wyborców, w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 

dzień 25 października 2015 r., pod adresem czasowego zamieszkania na obszarze gminy w: 

a) miejscowość:………………………………….………………………………………………………………………….. 

b) ulica ............................................................................................................................................................................................. 

c) nr domu ....................................................... , d) nr mieszkania ......................................................................... 

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

3.Imię/Imiona........................................................................................................................................................................................... 

4. Imię ojca .............................................................................................................................................................................................. 

5. Data urodzenia ............................................................................................................................................................................... 

6. Nr ewidencyjny PESEL............................................................................................................................................................. 

7. Dane kontaktowe (np. telefon, e-mail) ………...………………………………………………………………. 

8. Adres zameldowania na pobyt stały*: 

a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy) .......................................................................................................................... 

b) kod pocztowy ……………………………………….…………………………………………………………………… 

c) miejscowość .......................................................................................................................................................................... 

d) ulica .................................................................................................................................................................................... 

e) nr domu ......................................................... , f) nr mieszkania ……………………..….................................. 

 

 

 

 

 

……………………………………………….…. 

(data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

* W przypadku wyborcy nigdzie niezamieszkałego lub wymeldowanego na podstawie decyzji administracyjnej, należy 

podaćmiejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały. 

 



Do: Wójta Gminy Jadów 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

 

 

 
Ja ................................................................................................., nr PESEL ……………………………………..……………………. 

zameldowana/y w…......................................................., ul. ……………………………….………………………………………… 

upoważniam Panią / Pana…………...…....……………………………………..…….…… ………..........................……....……. 

zameldowaną/ego w …………………..…………………...... ul. .................................................................................................... 

legitymującą/ego się dowodem osobistym serii ................................o numerze …………………................, 

do odebrania zaświadczenia o prawie do głosowania uprawniającego do wzięcia udziału 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

 

 

 

 

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

             ( data, podpis osoby upoważniającej) 


