
Wy słać do urzędu gminy w*: Wy pełnia urząd gm iny (Udfyldes af kommunen) 

Modtaget dato  

*) Aby wysłać niniejszy formularz wniosku pocztą elektroniczną, należy wysłać go jako wiadomość bezpieczną, 
gdyż formularz zawiera wrażliwe dane osobowe (tj. numer osobowy wnioskodawcy). 

Wnioskodawca 

Ministerstwo Ekonomii i Spraw Wewnętrzny ch – 2019 

Journalnummer 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 

Wniosek o wpis rezydenta będącego obywatelem 
innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej do rejestru wyborców   

Uwaga! Zob. pouczenie na odwrocie! 

Zgodnie art. 163 duńskiego kodeksu karnego podanie w deklaracji nieprawdziwych informacji grozi karą grzywny lub 
pozbawienia wolności do 4 miesięcy. 

Deklaracja i podpis wnioskodawcy 

Ja, niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że zamierzam skorzystać z moich praw wyborczych w wy borach do 
Parlamentu Europejskiego wyłącznie w Danii. 

Numer telefonu w godzinach pracy Data i podpis 

Imię/imiona i nazwisko Nr PESEL/CPR 

Adres w Danii Obywatelstwo 

Czy miał Pan/miała Pani kiedyś miejsce zamieszkania w swoim kraju pochodzenia? 
Prosimy zaznaczyć tylko jedno pole.    

Jeśli tak, prosimy podać ostatni adres w kraju pochodzenia. 

Nie Tak 

Czy figurował Pan/figurowała Pani kiedyś w rejestrze wyborców w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w swoim kraju pochodzenia? Prosimy zaznaczyć tylko jedno 
pole. 

Jeśli tak, prosimy podać ostatni okręg wyborczy, gminę lub obwód głosowania w swoim kraju pochodzenia  

Nie Tak 

FORMULARZ WNIOSKU 



Ministerstwo Ekonomii i Spraw Wewnętrznych – 2019 

Pouczenie 
o prawach wyborczych i wpisaniu do rejestru wyborców w Wyborach do Europarlamentu1 zamieszkałych

stale w Danii obywateli innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

1 Pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej to: Austria. Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,  
Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, 
Węgry, (Wielka Brytania) oraz Włochy. 

1. Warunki dot. praw wyborczych
Obywatele Unii Europejskiej mający miejsce stałego
zamieszkania w Danii, którzy najpóźniej w dniu głosowania
kończą 18 lat, mają prawo uczestniczyć w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w Danii.

Warunek posiadania miejsca stałego zamieszkania w Danii 
uważa się za spełniony, jeśli osoba jest zarejestrowana w 
duńskim Centralnym Rejestrze Ewidencji Ludności (CPR). 

Cudzoziemcy wydaleni na podstawie wyroku końcowego (w 
trybie art. 22-24 lub 25 c duńskiej ustawy o cudzoziemcach) 
lub na podstawie ostatecznego orzeczenia (w trybie art. 25-
25 b tejże ustawy) nie mają praw wyborczych. 

2. Możliwość wzięcia udziału w wyborach jest
uzależniona od figurowania w rejestrze wyborców

Aby móc oddać głos w wyborach, trzeba być wpisanym do 
rejestru wyborców. Zamieszkali w Danii obywatele innych 
państw Unii Europejskiej mogą zostać wpisani do rejestru 
wyborców w Danii wyłącznie na podstawie wniosku. Wynika 
to z faktu, że obywatele Unii Europejskiej zamieszkujący w 
innym państwie członkowskim, niż państwo pochodzenia, 
mają zwykle możliwość wyboru, czy chcą głosować w 
państwie pochodzenia, czy w państwie zamieszkania. 
Głosować można jednak tylko w jednym państwie. Oddanie 
głosu w wyborach zarówno w Danii, jak i w kraju 
pochodzenia, jest niedozwolone. 

Z tych względów osoby pragnące oddać głos w Danii muszą 
udzielić informacji wymaganych na pierwszej stronie 
formularza wniosku i przesłać wniosek do urzędu gminy w 
miejscu zamieszkania. 

Osoby, które figurowały w rejestrze wyborców w 
poprzednich wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w Danii nie muszą ponownie składać 
wniosku o wpisanie do tego rejestru w nadchodzących 
eurowyborach, chyba że w międzyczasie przeprowadziły się 
za granicę albo na Wyspy Owcze lub na Grenlandię. Zob. 
punkty 5 i 6. 

3. Termin złożenia wniosku
Nie ma daty początkowej, od której można wnioskować o
wpisanie na listę wyborców. Wniosek musi jednak wpłynąć
do urzędu gminy najpóźniej 5 tygodni przed dniem
wyborów. W przeciwnym razie rozpatrzony wniosek nie
będzie miał skutku podczas najbliższych nadchodzących
wyborów. Jeśli termin wypada w sobotę, niedzielę lub dzień
wolny od pracy, to ulega przesunięciu na kolejny dzień

powszedni. W przypadku wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, które odbędą się 26 maja 2019 r., termin ten 
przypada na wtorek, 23 kwietnia 2019 r.  

Termin upływa jednak 4 tygodnie przed dniem 
wyborów (tj. 29 kwietnia 2019 r.)*, jeśli wnioskodawca 
w okresie od 6 tygodni przed dniem wyborów (tj. 
15 kwietnia 2019 r.)* włącznie do 5 tygodni przed dniem 
wyborów (tj. 23 kwietnia 2019 r.)* włącznie: 
1) przeprowadził się do Danii,
2) zgłosił przeprowadzkę do innej gminy, lub
3) uzyskał obywatelstwo jednego z innych krajów Unii

Europejskiej.

*Jeśli terminy wypadają w sobotę, niedzielę lub dzień wolny
od pracy, to ulegają przesunięciu na kolejny dzień
powszedni. Podane w nawiasach daty odnoszą się do
wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w
dniu 26 maja 2019 r.

Wnioski złożone po upływie wyżej wymienionych 
terminów nie będą miały skutku w najbliższych wyborach 
do Parlamentu Europejskiego, a dopiero w przypadku 
kolejnych eurowyborów. Oznacza to, że niniejszego 
formularza można użyć także po zakończeniu wyborów do 
Parlamentu Europejskiego dnia 26 maja 2019 r. 

4. Rozpatrywanie wniosku
Wniosek rozpatruje i rozstrzyga gmina miejsca
zamieszkania. W przypadku niepełnego wypełnienia
formularza wniosku lub rozbieżności podanych informacji z
danymi posiadanymi przez Centralny Rejestr Ewidencji
Ludności (CPR) urząd gminy powiadomi wnioskodawcę
pisemnie o tym fakcie i poprosi o niezbędne uzupełnienia.

5. Skutki pozytywnego rozpatrzenia wniosku
Pozytywne rozpatrzenie wniosku o wpisanie do rejestru
wyborców oznacza wpisanie wnioskodawcy do rejestru
wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego na czas
jego zamieszkania w Danii. Oznacza to, że wnioskodawca
pozostanie w tym rejestrze i nie będzie musiał ponownie
występować z wnioskiem o wpisanie do niego przy kolejnych
wyborach do Europarlamentu, pod warunkiem, że w
międzyczasie nie przeprowadzi się za granicę, na Wyspy
Owcze lub na Grenlandię ani nie zostanie usunięty z tego
rejestru.

6. Usunięcie z rejestru wyborców
W każdej chwili można złożyć wniosek o usunięcie z rejestru
wyborców. Wniosek taki należy złożyć w urzędzie gminy
miejsca zamieszkania. Aby zostać usuniętym z rejestru



wyborców w Wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
wniosek do urzędu gminy należy złożyć najpóźniej 15 dni 
przed dniem wyborów. Jeśli dzień ten przypada na sobotę, 
niedzielę lub dzień wolny od pracy, to termin zostaje 
przesunięty na kolejny dzień powszedni. W przypadku 
wyborów do Parlamentu Europejskiego odbywających się 
26 maja 2019 r. termin ten przypada w piątek, 
10 maja 2019 r. 

7. Brexit
W przypadku obywateli Wielkiej Brytanii obowiązują
szczególne przepisy. Więcej na ten temat można dowiedzieć
się pod adresem elections.oim.dk/ep-elections/brexit/.

8. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych oraz duńskiej ustawy o ochronie danych
osoba, której dane dotyczą, może sprawdzić, jakie dane są
rejestrowane na jej temat. W tym celu należy zwrócić się do
urzędu, który rejestruje te dane (w tym przypadku do urzędu
gminy). Można także zażądać poprawienia zarejestrowanych
danych, jeśli zawierają one błędy.
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