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Data urodzenia (DD MM RRRR)

        
Osoby nieznające dokładnej daty urodzenia prosimy o zaznaczenie 
odpowiedniego pola:

 W wieku poniżej 18     18–70     W wieku powyżej 70

Imię, nazwisko i adres
Imiona  
  

Nazwisko
 

Adres

       Kod pocztowy

Czy wyborca mieszka pod innym adresem?

 Nie     Tak

Jeżeli wydrukowano nieprawidłowe 
informacje, prosimy o skreślenie ich  
i podanie prawidłowych danych.

 Jeżeli wyborca mieszka również pod 
innym adresem  
– nie należy podawać teraz drugiego 
adresu; możemy jednak poprosić  
o dodatkowe informacje w późniejszym 
terminie.

Dane do kontaktu
Numer(y) telefonu:

Adres e-mail (jeżeli wyborca go posiada) DRUKOWANYMI LITERAMI:

Podawanie danych kontaktowych nie jest 
konieczne, ale może ułatwić nam kontakt 
z wyborcą w związku z rejestracją.

Obywatelstwo

       

Czy wyborca zmienił miejsce zamieszkania w ostatnich 
12 miesiącach?

 Nie     Tak

Jeżeli tak, prosimy o podanie poprzednich adresów zamieszkania w ciągu  
ubiegłego roku.

       Kod pocztowy

Jeżeli miejsce zamieszkania znajdowało się za granicą, czy wyborca był 
zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jako wyborca zamieszkały za granicą?

 Nie     Tak

Czy wyborca zmienił nazwisko w ostatnich  
12 miesiącach?

 Nie     Tak

Jeżeli tak, prosimy o podanie poprzedniego nazwiska.

Data zmiany nazwiska (DD MM YYYY).

        

 Na przykład w wyniku zawarcia związku 
małżeńskiego.

Oświadczenie
Informacje podane w niniejszym kwestionariuszu są zgodne z prawdą i stanem 
faktycznym.  
Jestem świadomy(-a), że informacje podane w tym kwestionariuszu zostaną 
włączone do rejestru wyborców.
Jestem świadomy(-a), że za nieudzielenie informacji koniecznych do rejestracji 
grozi kara grzywny w wysokości 80 GBP.
Jestem świadomy(-a), że za udzielenie fałszywych informacji w niniejszym 
kwestionariuszu grozi kara grzywny do wysokości 5000 GBP i/lub kara 
pozbawienia wolności do sześciu miesięcy.

Podpis  Data (DD MM RRRR)
   

Kwestionariusz należy 
podpisać i odesłać
Podpisany kwestionariusz należy 
wysłać w załączonej kopercie (przesyłka 
zwolniona z opłaty pocztowej) lub 
przesłać pod adres podany na pierwszej 
stronie kwestionariusza. 

Rejestr jawny
  Nie wyrażam zgody na włączenie mojego nazwiska do jawnego rejestru  
wyborców.

Więcej informacji na temat rejestru 
jawnego podano na stronie 4 niniejszego 
kwestionariusza.
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Inne formy głosowania oprócz głosowania  
osobistego
Osoby niebędące w stanie udać się osobiście do lokalu wyborczego w dniu 
wyborów, prosimy o wybranie innego sposobu głosowania. Prześlemy wyborcy 
odpowiedni formularz do wypełnienia.

 Głosowanie pocztą

  Głosowanie przez pełnomocnika (głosowanie przez inną osobę upoważnioną 
przez wyborcę) 

Formularz wniosku można również  
pobrać pod adresem  
www.aboutmyvote.co.uk.

Numer ubezpieczenia społecznego
Numer ubezpieczenia społecznego (ang. National Insurance Number) można 
znaleźć na pasku wypłaty lub na oficjalnych pismach dotyczących kwestii  
podatkowych, emerytur lub świadczeń społecznych.

Osoby nieznające swojej dokładnej daty urodzenia,  
obywatelstwa lub numeru ubezpieczenia społecznego
Prosimy o wyjaśnienie.

       

Kwestionariusz rejestracji wyborcy 
 

Rejestracja wyborcy
Przy użyciu tego kwestionariusza można dokonać rejestracji tylko 
jednego wyborcy. 

Należy wypełnić czarnym atramentem oraz DRUKOWANYMI 
LITERAMI. Rejestracji można również dokonać pod adresem 
internetowym: www.gov.uk/register-to-vote

Osoby nieznające dokładnej daty 
urodzenia 
Osoby nieznające swojej dokładnej 
daty urodzenia proszone są o podanie 
daty urodzenia wpisanej w oficjalnych 
dokumentach (na przykład w paszporcie 
lub prawie jazdy) lub o zaznaczenie 
odpowiedniego pola.
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Rejestracja  
w Internecie

Formularz można wypełnić na 
stronie internetowej  
www.gov.uk/register-to-vote

Osoby posiadające obywatelstwo 
więcej niż jednego kraju, prosimy 
o podanie obywatelstwa wszystkich 
krajów. Wyłącznie osoby posiadające 
wizę stałego pobytu (ang. leave to 
remain) mogą zostać zarejestrowane 
jako wyborcy w Wielkiej Brytanii. Status 
imigracyjny wyborcy może zostać 
sprawdzony w brytyjskim ministerstwie 
spraw wewnętrznych przed dodaniem do 
rejestru wyborców.

Jeżeli wyborca nie poda swojego 
numeru ubezpieczenia społecznego, 
konieczne może być sprawdzenie jego 
dowodu tożsamości. 
Skontaktujemy się w tej sprawie 
z wyborcą, co może spowodować 
opóźnienie w rozpatrzeniu wniosku.
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