
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Poz. 677

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 7 kwietnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

Na podstawie art. 35 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 
oraz z 2019 r. poz. 273) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017  r. w sprawie spisu wyborców przebywających 
za granicą (Dz. U. poz. 1130) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a)  w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5)  które zostały dopisane lub wpisane do spisu wyborców zgodnie z art. 31 Kodeksu wyborczego – na podstawie 

zawiadomienia otrzymanego przez konsula właściwego ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania za 
granicą.”,

b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Stosownie do okoliczności umieszcza się adnotację: „reklamacja”, „omyłka”, „zawiadomienie – art. 10 § 2 Kodeksu 
wyborczego”, „zaświadczenie” albo „zawiadomienie – art. 31 Kodeksu wyborczego”.”;

2) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wyborca może odebrać zaświadczenie osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu 
wskazuje się imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy będącego obywate-
lem polskim, a w przypadku wyborcy będącego obywatelem Unii Europejskiej i nieposiadającego obywatelstwa pol-
skiego – numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.”;

3)  w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do ewidencji wpisuje się numer zaświadczenia o prawie do głosowania, datę jego wydania, a także imię (imiona) 
i nazwisko, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim, a w przypadku 
wyborcy będącego obywatelem Unii Europejskiej i nieposiadającego obywatelstwa polskiego – posiadane obywatel-
stwo oraz numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.”;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: J. Czaputowicz

1)  Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych 
(Dz. U. poz. 98).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych 
z dnia 7 kwietnia 2019 r. (poz. 677)

WZÓR

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2019 r. (poz. …) 

Załącznik nr 4 

 
(pieczęć nagłówkowa przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego) 

(odcisk pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego wydającego zaświadczenie 
używanej do tłoczenia w papierze, a w przypadku jej braku – odcisk pieczęci konsula używanej do tuszu)  
 
 

.........................., dnia .................................. 
 
 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA NR ........ 
Pani/Pan:* 

1. Imię (imiona):  ..............................................................................................................................  

2. Nazwisko:  ....................................................................................................................................  

3. Imię ojca:  .....................................................................................................................................  

4. Data urodzenia:  ............................................................................................................................  

5. Numer ewidencyjny PESEL:  .......................................................................................................  

6. Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość**:  ...................................  

7. Adres zamieszkania:  ....................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

8. Obywatelstwo**:  .........................................................................................................................  

jest uprawniona(-ny) do głosowania w dniu ..........................................., w obwodzie miejsca 
pobytu w wyborach:  
– Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ponownego 

głosowania, 
– do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  
– do Parlamentu Europejskiego.* 
 
 
(odcisk pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używanej do tuszu) 
 

 
........................................................................................................ 

(podpis konsula, z podaniem imienia, nazwiska i stopnia dyplomatycznego 
lub tytułu konsularnego) 

 
 
_______________________ 
  * Niepotrzebne skreślić. 
** Wypełnia się w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
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