
JAK GŁOSOWAĆ
Wybory już wkrótce! 

Oddanie głosu to ważna sprawa, a świadomy wybór swoich przedstawicieli 
wcale nie musi być trudny. Sprawdź jakie kroki wykonać, by mieć pewność, 
że wybierzesz dobrze.

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

*Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 odbędą się 26 maja.

KROK 1: SPRAWDŹ SWÓJ 
OKRĘG WYBORCZY

Wszystko zaczyna się w okręgu wyborczym. 
Każdy z okręgów ma swoich kandydatów, 

a niektóre komitety wyborcze wystawiają listy je-
dynie w części okręgów. Głosować możemy w okręgu 

właściwym nam ze względu na miejsce zamieszkania 
lub w innym (w zależności od tego, gdzie będziemy znajdo-

wać się w dniu wyborów). Warto zorientować się, który okręg 
będzie nas dotyczył –od tego zależy, na jakich kandyda-

tów będziemy mogli zagłosować.

52 posłów do Parlamentu Europejskiego wy-
bierzemy w 13 wielomandatowych okręgach 

wyborczych.

Granice okręgów sprawdzić można 
na stronie PKW.

KROK 2: 
GŁOSOWANIE 
POZA MIEJSCEM 
ZAMIESZKANIA
Jeżeli chcesz zagłosować w miejscu swo-
jego zameldowania lub dopisałeś(łaś) się do 
rejestru wyborców w innym okręgu przy okazji 
dowolnych poprzednich wyborów i chcesz 
zagłosować właśnie tam, możesz pomi-
nąć ten krok. Natomiast jeżeli wiesz, 
że w dniu wyborów będziesz prze-
bywać w innym miejscu, masz  
3 sposoby, by zapewnić sobie 
możliwość oddania głosu:

POBRANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA. To najlepsze rozwią-
zanie, jeśli nie wiemy, gdzie będziemy znajdować się w dniu wyborów. Niestety wymaga ono 

osobistej wizyty w urzędzie gminy, w której jesteśmy wpisani do rejestru wyborców i wy-
pełnienia prostego wniosku. Zaświadczenie otrzymujemy jednak „od ręki” i mając je, 

możemy zagłosować w dowolnym okręgu i dowolnej komisji wyborczej.

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW. Jeżeli wiemy, gdzie będziemy 
przebywać w dniu wyborów, we właściwej gminie możemy złożyć wniosek 

o dopisanie się do spisu wyborców. Ma on charakter jednorazowy (dotyczy 
tylko jednych wyborów) i można złożyć go osobiście lub przez Internet – 

w takim wypadku musimy posiadać profil zaufany. Wniosek można złożyć 
najpóźniej do dnia 21.05.2019, ale nie zalecamy czekać do ostatniej chwi-

li – zazwyczaj urząd potrzebuje kilka dni na rozpatrzenie go. Więcej informacji 
znajduje się na stronie https://obywatel.gov.pl.

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW. Jeżeli chcesz zmienić swoje miejsce 
głosowania na stałe, możesz złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców. Procedura jest 

identyczna jak w przypadku dopisania się do spisu wyborców.

OKRĘGÓW 
WIELOMANDATOWYCH

13

POSŁÓW 
DO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO

52

KROK 5: ZAGŁOSUJ!
Gdy wybierzesz już swojego kandydata, ostatnim krokiem jest oddanie 

głosu. W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego, głos oddajemy 
wyłącznie na jednego kandydata.

W dniu wyborów udaj się z dokumentem tożsamości (możesz skorzystać rów-
nież z mTożsamości) do właściwej komisji wyborczej i pobierz kartę do 

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

Złożoną kartę wrzuć do urny.

To wszystko. Proste, prawda?

*Uwaga! By głos był ważny, postawione na karcie do głosowania linie, mogą przecinać się tylko w obrębie jednej kratki. Postawienie 
znaków X przy większej liczbie kandydatów sprawia, że głos będzie uznany za nieważny. Dodatkowe dopiski (poza kratkami) nie powodują 
natomiast nieważności głosu.

KROK 3: SPRAWDŹ KOMITETY WYBORCZE
Świadome oddanie głosu wymaga poznania komi-

tetów biorących udział w wyborach. Swoje listy mogą 
wystawić komitety wyborcze partii politycznych (w skrócie 

– KW), koalicyjne komitety wyborcze (KKW) oraz komitety 
wyborcze wyborców (KWW). Od 17 kwietnia na stronach PKW 

sprawdzić można, które komitety wyborcze zarejestrowały listy kan-
dydatów w poszczególnych okręgach wyborczych. 

Warto poznać programy wyborcze komitetów – zazwyczaj znaleźć 
można je na ich stronach internetowych. Dobrym sposobem porów-

nania własnych poglądów z deklaracjami komitetów wyborczych 
jest również skorzystanie z Latarnika Wyborczego* – to in-

ternetowy test, który pozwala przekonać się,  do którego 
komitetu nasze poglądy pasują najlepiej. 

*latarnikwyborczy.pl
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KROK 4: SPRAWDŹ 
KANDYDATÓW
Gdy wiemy już, które komitety prezen-
tują poglądy podobne do naszych, warto 
poznać konkretnych kandydatów – zarówno 
w wyborach do Sejmu jak i do Senatu. Kompletna 
lista dla każdego z okręgów, dostępna jest na stronie 
PKW. Dobrym sposobem poznania poglądów i propo-
zycji kandydatów jest śledzenie ich profili w mediach 
społecznościowych, uczestnictwo w organizowa-
nych spotkaniach i debatach oraz odwiedzenie 
prowadzonych przez kandydatów stron inter-
netowych. Warto zajrzeć również na portal 
mamprawowiedziec.pl, gdzie sylwetki 
kandydatów i ich programy prezento-
wane są w przystępnej formie.


