
Komunikat Urzędu Miasta Tarnowa  

w sprawie zaświadczeń o posiadaniu uprawnienia do głosowania  

w wyborach Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2019 r. (II tura) 

Wyborcy, którzy złożyli wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia 
do głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 
otrzymali równocześnie zaświadczenie do głosowania w drugiej turze wyborów w dniu 
12 lipca 2020 r. Było ono  wydane jednorazowo i w razie jego utraty duplikat nie może być 
wydany. W takiej sytuacji wyborca nie będzie mógł głosować w jakimkolwiek lokalu 
wyborczym  w dniu 12 lipca 2020 r. (również w swoim macierzystym obwodzie).    

Wyborcy, którzy przed pierwszą turą wyborów nie uzyskali takiego zaświadczenia 
mają prawo złożyć wniosek o jego wydanie najpóźniej w dniu 10 lipca br. do godziny 12-tej 
w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta – Referat Spraw Obywatelskich, przy 
ul. Nowej 4, pok. Nr 128, I piętro. 

Druki niezbędne do złożenia wniosku o można pobrać w formie elektronicznej ze 
strony:  https://tarnow.pl/Miasto/Wybory-Prezydenta-Rzeczypospolitej-Polskiej/Informacje-
biezace-o-wyborach albo w formie papierowej w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4 
(parter) lub w Referacie Spraw Obywatelskich, pok. Nr 128, I piętro. 

Zaświadczenie takie może uzyskać każda osoba posiadająca czynne uprawnienia 
wyborcze, z urzędu wpisana do spisu wyborców Miasta Tarnowa albo dopisana do tego spisu 
na własną prośbę.  

Do odbioru zaświadczenia składający wniosek może upoważnić inną osobę, 
sporządzając dla niej pisemne upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona) 
i nazwisko oraz numer PESEL, a także analogiczne dane osoby upoważnionej do odebrania 
zaświadczenia. Własnoręczności podpisu na tym upoważnieniu nie trzeba potwierdzać 
notarialnie. 

Zarówno wniosek, jak i upoważnienie do odbioru zaświadczenia może zostać 
przekazane z zachowaniem w/w terminu (liczy się termin wpływu a nie nadania) do Urzędu 
Miasta Tarnowa również pisemnie za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera, 
telefaksem lub w formie skanu przekazanego pocztą elektroniczną e-mail albo jego  
wydruku (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego – może to być zwykły e-mail). 

Zaświadczenie co do zasady wydawane jest niezwłocznie. Przeszkodą może być 
ewentualna awaria systemu informatycznego obsługującego rejestr wyborców, ponieważ 
rejestr ten prowadzony jest wyłącznie w systemie elektronicznym. 

 
              Zaświadczenie uprawnia do otrzymania karty do głosowania i oddania głosu w 
dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju, w tym również w swoim stałym miejscu 
zamieszkania lub za granicą w polskim obwodzie głosowania. 
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania powoduje automatyczne skreślenie osoby 
otrzymującej zaświadczenie ze spisu wyborców w macierzystym obwodzie głosowania. 

 

 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia do udziału w wyborach jest 
bezpłatne. 
 

Sekretarz Miasta Tarnowa 
R

   Aleksandra Mizera 

https://tarnow.pl/Miasto/Wybory-Prezydenta-Rzeczypospolitej-Polskiej/Informacje-biezace-o-wyborach
https://tarnow.pl/Miasto/Wybory-Prezydenta-Rzeczypospolitej-Polskiej/Informacje-biezace-o-wyborach

