
Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi 
wyborcze:  
  

 Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów 
prezydenckich; 

 Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. 
 

Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej 
(po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi). 
  

Dodatkowo - w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi głosowania korespondencyjnego 
- uruchomiliśmy nową usługę: 
 

 Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce). 
 

Usługa jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-
korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce .  
  
 
Podobnie jak w poprzednich wyborach, rekomendujemy Państwu przekazanie informacji o statusie 
procedowanych wniosków wnioskodawcy - e-mailowo lub telefonicznie. Wysłanie takiej informacji 
wyeliminuje ewentualne nieporozumienia i pozwoli na zmniejszenie liczby zapytań ze strony 
użytkowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku odmowy wpisu bądź konieczności uzupełnienia 
wniosku.  
  
Jeśli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z Departamentem 
Rozwoju Usług w Ministerstwie Cyfryzacji pod numerem telefonu:  +48 22 245 55 44  lub w kwestiach 
technicznych z Infolinią Centralnego Ośrodka Informatyki: + 48 (42) 253 54 50 
(https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc).  
  
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
  
Z poważaniem 
Departament Rozwoju Usług Ministerstwa Cyfryzacji 
 

 

 

Sekretariat 
 
Departament Rozwoju Usług Cyfrowych 
Ministerstwo Cyfryzacji 
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa  
tel. 222455544    
 
e-mail: Sekretariat.DRU@mc.gov.pl  
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Chcesz się dowiedzieć jak załatwić sprawę urzędową - wejdź na www.gov.pl  
lub zadzwoń 222 500 115 (infolinia centralna), 222 500 110 (infolinia MC) 

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.  

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne 
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez 
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.  

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27. Kontakt poprzez adres email mc@mc.gov.pl. Kontakt do 
inspektora ochrony danych email: iod@mc.gov.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Ministerstwo 
Cyfryzacji. Dane będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu rozpatrzenia 
przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. 
dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). 
Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Przysługuje Pani/Panu prawo 
dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub 
ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na 
korespondencję.  
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