
JAK GŁOSOWAĆ 
W WYBORACH 
PREZYDENCKICH?
Już niebawem odbędą się w Polsce wybory prezydenckie. 
Sprawdź, jakie 3 kroki dzielą Cię od oddania świadomego 
i ważnego głosu.

Najważniejsze informacje dotyczące wyborów znajdziecie 
na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: 
https://pkw.gov.pl .

DOPISANIE 
DO SPISU 
WYBORCÓW

DOPISANIE 
DO REJESTRU 
WYBORCÓW

Jeśli nie wiesz, gdzie 
będziesz znajdować się 
w dniu wyborów.

Jeżeli chcesz zmienić 
swoje miejsce głosowania 
na stałe.

Jeśli wiesz, gdzie będziesz 
przebywać w dniu wyborów, 
ale chcesz tylko jednorazo-
wo dopisać się do innej listy 
wyborców.

 b Odwiedź urząd gminy, 
w której jesteś wpisany 
do rejestru wyborców.

 b Wypełnij prosty wniosek.

 b Zaświadczenie otrzy-
masz „od ręki”.

 b Złóż wniosek 
o dopisanie do rejestru 
wyborców. Procedura 
jest identyczna jak 
w przypadku dopisania 
się do spisu wyborców.

 b We właściwej gminie 
złóż wniosek o dopisanie 
się do spisu wyborców 
(osobiście lub przez 
Internet – w takim wy-
padku musisz posiadać 
profil zaufany).

 b Ma on charakter 
jednorazowy (dotyczy 
tylko jednych wyborów). 

 b Wniosek można złożyć 
najpóźniej na 5 dni 
przed wyborami, warto 
jednak zrobić to jak 
najwcześniej. Więcej 
informacji znajdziesz 

lista 
wyborców:

W JAKIM 
WYPADKU? 

JAK 
TO 

ZROBIĆ?

Jeżeli chcesz zagłosować w miejscu swojego zameldowania lub dopisałeś/aś 
się do rejestru wyborców w innym okręgu przy okazji dowolnych poprzednich 
wyborów i chcesz zagłosować właśnie tam, możesz pominąć ten krok.

Natomiast jeżeli wiesz, że w dniu wyborów będziesz przebywać w innym 
miejscu, masz 3 sposoby, by zapewnić sobie możliwość oddania głosu:

KROK 1. DOPISZ SIĘ DO LIST WYBORCÓW 

POBRANIE 
ZAŚWIADCZENIA 
O PRAWIE 
DO GŁOSOWANIA

CO 
DALEJ?

Po okazaniu zaświadczenia 
możesz zagłosować 
w dowolnym okręgu 
i dowolnej komisji 
wyborczej.

Możesz zagłosować 
w miejscu, w którym 
zostałeś dopisany/a.

Możesz zagłosować 
w miejscu, w którym 
zostałeś dopisany/a.

KROK 2. SPRAWDŹ KANDYDATÓW 

KROK 3. ZAGŁOSUJ

Poznaj kandydatów – poznaj ich program, dowiedz się jakie mają poglądy 
w ważnych dla Ciebie kwestiach. 

 b Śledź ich profile w mediach społecznościowych.

 b Weź udział w organizowanych spotkaniach i debatach.

 b Porównaj własne poglądy z deklaracjami komitetów wyborczych 
za pomocą Latarnika Wyborczego* – to internetowy test, który 
pozwala przekonać się, do którego kandydata nasze poglądy 
pasują najlepiej.

 b Odwiedź portal mamprawowiedziec.pl, gdzie sylwetki kandydatów 
i ich programy prezentowane są w przystępnej formie. 

 b Poznaj programy wyborcze komitetów – zazwyczaj znaleźć można je 
na ich stronach internetowych.

*latarnikwyborczy.pl

Gdy wybierzesz już swojego kandydata, ostatnim krokiem jest oddanie głosu. 

 b W przypadku wyborów prezydenckich, głos oddajemy wyłącznie na jednego kandydata.

 b W dniu wyborów udaj się z dokumentem tożsamości do właściwej komisji wyborczej.

 b Otrzymasz jedną kartę - odszukaj na niej nazwisko osoby, na którą chcesz oddać głos 
i w kratce przy jej nazwisku postaw znak X. 

 b Twój głos zostanie uznany za nieważny, jeśli dwie linie nie będą krzyżować się w obrębie 
kratki lub gdy postawisz znak przy nazwisku więcej niż jednego kandydata. 

 b Złożoną kartę wrzuć do urny.

głos ważny

głos nieważny

http://mamprawowiedziec.pl
http://latarnikwyborczy.pl

