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Proszę przygotować dokument tożsamości 

Pokaż: 

• swoje prawo jazdy, ALBO 

• swoją kartę tożsamości (wydaną przez prowincję lub terytorium), ALBO 

• inną dowolną kartę rządową z fotografią, imieniem i nazwiskiem oraz aktualnym adresem, ALBO 

• dwa dokumenty potwierdzające tożsamość. Oba dokumenty muszą zawierać Twoje imię i nazwisko, 
a jeden musi zawierać również Twój adres. 

 
Preuves d’identité : Dokumenty z imieniem i nazwiskiem: 
• carte d’assurance-maladie • karta ubezpieczenia zdrowotnego 
• passeport canadien • paszport kanadyjski 
• certificat de naissance • świadectwo urodzenia 
• certificat de citoyenneté canadienne • zaświadczenie obywatelstwa kanadyjskiego 
• carte de citoyenneté • legitymacja obywatela 
• carte d’assurance sociale • karta z numerem ubezpieczenia społecznego 
• certificat de statut d’Indien • legitymacja statusu Indianina 
• carte d’identité des Forces canadiennes • karta identyfikacyjna Kanadyjskich Sił Zbrojnych 
• carte de santé d’Anciens Combattants • karta zdrowia Ministerstwa Spraw Weteranów 
• carte de la Sécurité de la vieillesse • karta ubezpieczenia seniora 
• carte d’hôpital • karta szpitalna 
• carte d’une clinique médicale • karta przychodni medycznej 
• étiquette sur un contenant de médicaments sous 

ordonnance 
• etykieta na opakowaniu leku wydawanego na 

receptę 
• bracelet d’identité délivré par un hôpital ou un 

établissement de soins de longue durée 
• bransoletka identyfikacyjna wydana przez szpital lub 

placówkę długoterminowej opieki 
• carte de donneur de sang • legitymacja krwiodawcy 
• carte de l’INCA • legitymacja CNIB 
• carte de crédit • karta kredytowa 
• carte de débit • karta debetowa 
• carte d’employé • legitymacja pracownicza 
• carte d’identité d’étudiant • legitymacja studencka 
• carte de transport en commun • bilet miesięczny komunikacji miejskiej 
• carte de bibliothèque • karta biblioteczna 
• carte d’identité d’une régie des alcools • karta upoważniająca do zakupu alkoholu 
• carte de libéré conditionnel • karta zwolnienia warunkowego 
• permis d’arme à feu • upoważnienie do posiadania broni palnej 
• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de 

chasse 
• upoważnienie do połowu ryb, zastawiania pułapek 

lub polowania 

 



Preuves d’identité et d’adresse : Dokumenty z imieniem, nazwiskiem i adresem: 
• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 

services de télécommunication, comme le 
téléphone, la télévision par câble ou la télévision par 
satellite) 

• rachunek za usługi komunalne (np. prąd, woda, 
usługi telekomunikacyjne, w tym telefon, telewizja 
kablowa lub satelitarna) 

• état de compte bancaire • wyciąg bankowy 
• état de compte d’une caisse populaire • wyciąg z rachunku unii kredytowej 
• relevé de carte de crédit • wyciąg z karty kredytowej 
• chèque personnel • czek osobisty 
• relevé de prestations du gouvernement • deklaracja świadczeń rządowych 
• chèque ou talon de chèque du gouvernement • czek rządowy lub odcinek takiego czeku 
• état des prestations d’un régime de retraite • wyciąg z planu emerytalnego 
• bail ou sous-bail d’habitation • umowa najmu lub podnajmu lokalu mieszkalnego 
• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 

hypothécaire 
• umowa hipoteczna lub wyciąg z hipoteki 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • oszacowanie podatku dochodowego 
• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • oszacowanie lub ocena podatku od nieruchomości 
• document de propriété d’un véhicule • dowód własności pojazdu 
• certificat, police ou relevé d’assurance • certyfikat, polisa lub wyciąg z ubezpieczenia 
• correspondance provenant d’une école, d’un collège 

ou d’une université 
• pismo otrzymane ze szkoły, kolegium lub 

uniwersytetu 
• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public • pismo od kuratora publicznego, opiekuna 

publicznego lub powiernika publicznego 
• formulaire de révision ciblée remis par Élections 

Canada aux résidents d’établissements de soins de 
longue durée 

• adresowana poprawka od Elections Canada do 
rezydentów placówek długoterminowej opieki 

• lettre de confirmation de résidence délivrée par 
l’autorité responsable d’une bande ou d’une réserve 
des Premières Nations ou une autorité locale inuite 

• pismo z potwierdzeniem miejsca zamieszkania od 
plemienia lub rezerwatu Pierwszych Narodów lub 
władz lokalnych Inuit 

• lettre de confirmation de résidence, attestation de 
séjour, formulaire d’admission ou relevé de 
prestations délivré par l’autorité responsable : 

• pismo z potwierdzeniem miejsca zamieszkania, 
pismo pobytowe, formularz dopuszczenia lub 
potwierdzenie świadczeń od jednej z następujących 
desygnowanych placówek: 

– d’une résidence pour étudiants – domu akademickiego dla studentów 
– d’une résidence pour personnes âgées – domu dla seniorów 
– d’un établissement de soins de longue durée – placówki długoterminowej opieki 
– d’un refuge – schroniska 
– d’une soupe populaire – jadłodajni charytatywnej 

Akceptujemy wszystkie karty i dokumenty tożsamości wydane w oryginalnym formacie. W przypadku 
dokumentów wydanych elektronicznie (wyciągi lub rachunki elektroniczne) akceptujemy wydruki lub 
można je pokazać na ekranie mobilnego urządzenia.   

Masz dokument tożsamości, lecz nie możesz przedstawić dowodu adresu? 

Złóż przysięgę: Przedstaw dwa dokumenty tożsamości z imieniem i nazwiskiem i poproś kogoś, kto Cię 
zna, aby zaświadczył o Twoim adresie. Osoba ta musi przedstawić dowód tożsamości i adresu oraz być 
zarejestrowana w tym samum okręgu wyborczym. Osoba to może zaświadczyć tylko o jednej osobie.   

Informacje te są dostępne w innych językach i formatach. 

elections.ca 1-800-463-6868  TTY 1-800-361-8935 
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