
INFORMACJA O REJESTRZE WYBORCÓW 
 

W urzędzie każdej gminy (miasta) jest prowadzony stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w 

nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach 

do rady gminy (miejskiej), do rady powiatu i sejmiku województwa a także w referendum konstytucyjnym i 

referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym. Na podstawie rejestru wyborców są sporządzane spisy 

wyborców i spisy osób uprawnionych do udziału w referendum. Według tych przepisów są wydawane karty do 

głosowania w wyborach i referendach.  

 

Wyborcy są ujęci w rejestrze wyborców według miejsca stałego zamieszkania.  

• Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy (miasta) są wpisani z urzędu do rejestru wyborców w tej 

gminie (mieście). 

• Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być umieszczeni 

w rejestrze wyborców w tej gminie, mogą złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy, w której zamieszkują. 

Wzory bądź druki takich wniosków są udostępniane przez pracownika prowadzącego sprawy ewidencji ludności w 

urzędzie gminy (miasta).  

• Osoby nigdzie nie zameldowane również mogą się zwracać do urzędu gminy, w której zamieszkują, o 

wpisanie do rejestru wyborców, wskazując we wniosku adres, pod którym były ostatnio zameldowane na pobyt 

stały. 

 

Wyborcy wpisani do rejestru na własny wniosek korzystają na obszarze danej gminy (miasta) z praw 

wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach powszechnych i referendach, bez konieczności 

ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie w związku z zarządzonymi wyborami lub 

referendami. 
• Jeżeli wyborca wpisany na własny wniosek do rejestru wyborców zmienił miejsce stałego zamieszkania (np.: 

powrócił do miejsca zameldowania na pobyt stały albo zamieszkał w innym miejscu) i chce być ujęty w rejestrze 

wyborców w nowym miejscu, musi ponownie złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców. 
Wniosek składa się w urzędzie gminy (miasta) właściwym dla nowego miejsca stałego zamieszkania.  

 

Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców. 
Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców w danej gminie, powoduje jego wykreślenie z rejestru w tej gminie, w której 

jest zameldowany na pobyt stały (stale zamieszkuje), bez dodatkowych czynności zainteresowanego. 

Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru wyborców zainteresowanemu służy prawo wniesienia skargi do sądu 

rejonowego w terminie 3 dni od otrzymania decyzji. 

 

Rejestr wyborców jest udostępniany w urzędzie gminy (miasta) do publicznego wglądu w celu zapewnienia 

społecznej kontroli prawidłowości jego sporządzenia. 
Ze względu na ochronę danych osobowych, udostępnianie polega na złożeniu pisemnego zapytania 

umożliwiającego identyfikację wyborcy, którego zapytanie dotyczy. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej. 

 

Każdy może wnieść na piśmie do urzędu gminy (miasta) reklamację na nieprawidłowości w rejestrze (np.: w 

sprawie pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania osoby, która nie ma prawa wybierania lub nie zamieszkuje w 

gminie, albo wpisania niewłaściwych danych osobowych wyborcy). 

Wójt, burmistrz, prezydent miasta załatwia reklamację wydając decyzję, od której zainteresowanemu służy prawo 

wniesienia skargi do sądu rejonowego w terminie 3 dni od otrzymania decyzji. 

Wszelkie sprawy dotyczące rejestru wyborców według miejsca stałego zamieszkania ma na celu 

wyłącznie umożliwienie obywatelom realizacji ich praw wyborczych. 

 

Akty prawne dotyczące rejestru wyborców: 
1) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Dz. U. Nr 74poz.786 i Dz. U. Nr 154 poz. 1802 z 2002 r. i Dz. 

U. Nr 14 poz. 128, Dz. U. Nr 127 poz.1089 i Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153,po% 1271 oraz Dz. U. Nr57, 

poz. 507 z 2003 r.) 

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestru 

wyborców (Dz. U. Nr88, poz. 962 i Dz. U. Nr24, poz. 251 z 2002 r. i Dz. U. Nr74, poz. 673 z 2003 r.) 

 


