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POLSKIE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE NA ŚWIECIE INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH BIP MAPA SERWISU KONTAKT

WYBORY PE 2019

Witamy w systemie elektronicznej rejestracji wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

Szczegółowe wyjaśnienie zasad głosowania poza granicami kraju znajdą Państwo w informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. 
o warunkach  udziału  obywateli  polskich  w  głosowaniu  w obwodach  głosowania  utworzonych  za  granicą  i  na  polskich  statkach  morskich, 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Prosimy o zapoznanie się z tą informacją przed dokonaniem zgłoszenia w systemie.

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o przygotowanie:
- numeru PESEL,
- ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, jeśli zamierzają Państwo oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Podczas rejestracji w systemie prosimy o dokładne sprawdzenie, czy komisja jest usytuowana w okręgu konsularnym, w którym będą Państwo przebywać 
w dniu głosowania. W przypadku problemów z określeniem okręgu konsularnego, prosimy o kontakt z konsulem w wybranej placówce dyplomatyczno-
konsularnej.

Zwracamy uwagę na to, że jeśli wpiszą się Państwo do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, zagłosowanie w innym obwodzie, 
w tym także w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie 
takie wydaje konsul w obwodzie głosowania za granicą, w którym dokonali Państwo rejestracji.

Aby rozpocząć rejestrację należy nacisnąć przycisk poniżej, następnie po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wybrać 
kraj oraz komisję, w której chcą Państwo oddać swój głos. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza - prosimy o dokładne przepisanie danych 
z dokumentu tożsamości i weryfikację ich poprawności przed ostatecznym zatwierdzeniem. Po udanej rejestracji możliwe jest pobranie potwierdzenia 
w formacie PDF. Niezależnie od tego potwierdzenie rejestracji przesłane zostanie na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku 
problemów z rejestracją poprzez stronę www, prosimy o bezpośredni kontakt z konsulem w wybranej placówce zagranicznej.
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