
Komunikat Prezydenta Miasta Tarnowa 

w sprawie uzyskania zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia do głosowania  

w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2019 r. 

Każda osoba posiadająca czynne uprawnienia wyborcze i z urzędu wpisana do spisu 
wyborców albo dopisana do niego na własną prośbę, może złożyć pisemny wniosek 
o wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia do głosowania w wyborach Prezydenta 
RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Na podstawie tego zaświadczenia będzie mogła oddać głos 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 sporządzonego przez Prezydenta Miasta Tarnowa spisu 
osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 
2020 r. 

Zaświadczenie może być wydane tylko raz i w razie jego utraty, niezależnie 
od przyczyny, osoba która zaświadczenie pobrała nie będzie mogła głosować ani w swoim 
stałym miejscu zamieszkania ani w żadnym innym obwodzie wyborczym w kraju czy 
zagranicą. Wykluczone jest otrzymanie duplikatu takiego zaświadczenia. 

 
Wniosek o wydanie zaświadczenia można składać od 15 czerwca 2020 r.  

od godziny 7.30, najpóźniej w dniu 26 czerwca 2020 r. do godziny 12-tej w Wydziale  
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta – Referat Spraw Obywatelskich, przy ul. Nowej 4,  
pok. Nr 128, I piętro. 

Do odbioru zaświadczenia osoba składająca 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. 
 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia do udziału w wyborach jest 
bezpłatne. 
 

Prezydent Miasta Tarnowa 
R

      Roman Ciepiela 
 


