
Głosowanie poza miejscem zameldowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 

Jeśli chcesz głosować w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego poza miejscem swojego 
zameldowania – masz 3 możliwości: 

1) Dopisz się do spisu wyborców – jeśli:  

 chcesz głosować w miejscu swojego czasowego pobytu – poza miejscem zameldowania, 
 w czasie wyborów będziesz przebywać poza miejscem zamieszkania i znasz adres pobytu  

(bo na przykład wyjeżdżasz do innej miejscowości), 
 nie mieszkasz już w Polsce,  
 znasz adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów. 

Jeżeli nie ma cię w rejestrze wyborców – nie znajdziesz się w spisie wyborców. 

Wniosek musisz złożyć najpóźniej 21 maja 2019 r. na piśmie - musi on zostać doręczony do Urzędu w oryginale 

(osobiście, przez osobę trzecią, pocztą) i musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, datę 

urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania oraz adres czasowego przebywania na terenie Gminy Murowana 

Goślina. Dopisanie do spisu wyborców jest wpisem jednorazowym (do najbliższych wyborów). 

2) Weź zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy – jeśli: 

 chcesz głosować poza miejscem swojego stałego zamieszkania, 
 nie znasz adresu, pod którym będziesz w dniu wyborów. 

Takie zaświadczenie wyda ci urząd gminy: 

 właściwy dla twojego miejsca zameldowania na pobyt stały lub 
 w którym dopisano cię do rejestru wyborców na twój wniosek.  

Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym lokalu wyborczym: 

 w kraju, 
 za granicą, 
 na polskim statku morskim. 

Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną  
na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy  
oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 24 maja 2019 r.  
(w godz. pracy Urzędu). 

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania przygotuj: 
- dowód osobisty lub paszport; 
- wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. 

 

 

http://bip.poznan.pl/bip/druki.html?dr_id=406033&co=show&type=pdf


3) Wpisz się do rejestru wyborców – jeśli chcesz głosować w gminie: 

 w której mieszkasz na stałe, ale nie masz w niej zameldowania na pobyt stały, 
 w której mieszkasz lub przebywasz na stałe i jesteś osobą, która nie jest i nigdy nie była 

zameldowana na pobyt stały w Polsce, 
 do której przeprowadzasz się na stałe, ale nie zmieniasz adresu stałego zameldowania (nie 

meldujesz się na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkania). 

Możesz być tylko w jednym rejestrze wyborców. 

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie masz obywatelstwa polskiego, ale mieszkasz na terenie 
danej gminy i chcesz, żeby dopisano cię do rejestru wyborców, złóż wniosek o dopisanie się do rejestru 
wyborców. 
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