
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

 

 

I. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 

 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać 

zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie 

głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego 

przy ul. Warszawskiej 45B w Kunowie, pokój 112 od poniedziałku do piątku w godzinach  

7:30 – 15:30 – w terminie do dnia 11 października 2019 r. 

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Upoważnienie powinno zawierać: 

imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania 

zaświadczenia. 

Ważne! W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe 

otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie dla miejsca 

stałego zamieszkania. 

 

II. GŁOSOWANIE W MIEJSCU POBYTU CZASOWEGO 

 

Wyborca przebywający czasowo na terenie gminy Kunów oraz wyborca nigdzie niezamieszkały  

w dniu wyborów może głosować, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 

Wniosek składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Warszawskiej 45B w Kunowie, pokój 112 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 – w terminie do dnia 8 października 2019 r. 

 

III.  GŁOSOWANIE  KORESPONDENCYJNE 

 

Wyborcy niepełnosprawni (z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności) mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar  głosowania korespondencyjnego 

powinien być zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 – 

w terminie do dnia 30 września 2019 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu 

wyborczego). 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno 

ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oświadczenie 

o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,  a także 

wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię 

aktualnego orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności. 

Wyborca niepełnosprawny może zażądać w zgłoszeniu dołączenia do pakietu wyborczego nakładki 

na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a. 

 

IV. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

 

Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, 

którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat życia mogą głosować przez pełnomocnika. 

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co 

udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć w Urzędzie Miasta  

i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B, pokój 214 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 

15:30 – w terminie do dnia 4 października 2019 r. 

 

 


