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Aby zagłosować, miej gotowe dokumenty tożsamości 
Masz trzy opcje udowodnienia swojej tożsamości i adresu 
 

 
 

Opcja 1  

 
 

Okaż jeden z wymienionych poniżej dokumentów tożsamości 
• prawo jazdy 

• inną dowolną kartę wydaną przez kanadyjski rząd (federalny, prowincjonalny/ terytorialny lub 
lokalny) z fotografią, imieniem i nazwiskiem oraz aktualnym adresem 

Opcja 2  

 
+ 

 

Okaż dwa dokumenty tożsamości 
Oba dokumenty muszą zawierać imię i nazwisko, a także co najmniej jeden z dokumentów musi 
zawierać aktualny adres 

Przykłady:  

• karta informacyjna wyborcy i wyciąg z konta bankowego 
• rachunek za usługi komunalne i legitymacja studencka  

Nie posiadasz tych dokumentów? Nie ma problemu!  
Sprawdź poniższą listę dopuszczalnych dokumentów tożsamości według opcji 2  

 

From a government or government agency Dokument wydany przez rząd lub agencję rządową 

• band membership card • karta przynależności do plemienia 

• birth certificate • świadectwo urodzenia 

• Canadian citizenship card  
or certificate 

• kanadyjska legitymacja obywatela lub zaświadczenie 
obywatelstwa kanadyjskiego 

• Canadian Forces identity card • karta identyfikacyjna Kanadyjskich Sił Zbrojnych 

• Canadian passport • paszport kanadyjski 

• card issued by an Inuit local authority  • karta wydana przez lokalne władze Inuitów 

• firearms licence • pozwolenie na posiadanie broni palnej 

• government cheque or cheque stub • czek rządowy lub odcinek takiego czeku 

• government statement of benefits • deklaracja świadczeń rządowych 

• health card  • karta ubezpieczenia zdrowotnego 

• income tax assessment • decyzja o wymiarze podatku dochodowego 

• Indian status card or temporary confirmation of 
registration 

• legitymacja statusu Indianina lub tymczasowe 
poświadczenie rejestracji 

• library card • karta biblioteczna 

• licence or card issued for fishing, trapping  
or hunting 

• pozwolenie lub karta upoważniająca do połowu ryb, 
zastawiania pułapek na zwierzynę lub polowania 

• liquor identity card • karta upoważniająca do zakupu alkoholu 

• Métis card • karta przynależności do grupy Metysów 

• old age security card • karta ubezpieczenia seniora 

• parolee card • karta zwolnienia warunkowego 
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• property tax assessment or evaluation • decyzja lub oszacowanie podatku od nieruchomości 

• public transportation card • bilet miesięczny komunikacji publicznej 

• social insurance number card • karta ubezpieczenia społecznego 

• vehicle ownership • dowód rejestracyjny własności pojazdu 

• Veterans Affairs health care identification card • karta identyfikacyjna opieki zdrowotnej Ministerstwa do 
Spraw Weteranów 

From Elections Canada Dokument wydany przez Elections Canada 

• targeted revision form to residents of long-term care 
institutions 

• formularz poprawkowy adresowany do rezydentów 
placówek długoterminowej opieki 

• voter information card • karta informacyjna wyborcy 

From an educational institution Dokument wydany przez instytucję szkolną 

• correspondence issued by a school, college or university • pismo wydane przez szkołę, szkołę policealną lub 
uniwersytet 

• student identity card • legitymacja studencka 

From a health care facility or organization Dokument wydany przez placówkę lub organizację 
opieki zdrowotnej 

• blood donor card • karta krwiodawcy 

• CNIB card • karta fundacji CNIB 

• hospital card • karta szpitalna 

• label on a prescription container • etykieta z opakowania leku wydawanego na receptę 

• identity bracelet issued by a hospital or long-term  
care institution 

• bransoletka identyfikacyjna wydana przez szpital lub 
placówkę długoterminowej opieki 

• medical clinic card • karta przychodni medycznej 

From a financial institution Dokument wydany przez instytucję finansową 

• bank statement • wyciąg z konta bankowego 

• credit card • karta kredytowa 

• credit card statement • wyciąg z konta karty kredytowej 

• credit union statement • wyciąg z konta kasy kredytowej 

• debit card • karta debetowa 

• insurance certificate, policy or statement • zaświadczenie z ubezpieczenia, polisa lub wyciąg 

• mortgage contract or statement • umowa hipoteczna lub wyciąg z hipoteki 

• pension plan statement • wyciąg z planu emerytalnego 

• personal cheque • czek osobisty 
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From a private organization Dokument wydany przez organizację prywatną 

• employee card • legitymacja pracownicza 

• residential lease or sub-lease • umowa najmu lub podnajmu lokalu mieszkalnego 

• utility bill (e.g.: electricity; water; telecommunications 
services including telephone, cable or satellite) 

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

Letters of confirmation Pisma z potwierdzeniem 

• letter from a public curator, public guardian or public 
trustee 

• pismo od kuratora publicznego, opiekuna publicznego 
lub powiernika publicznego 

• letter of confirmation of residence from a First Nations 
band or reserve or an Inuit local authority 

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

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form, or statement of benefits from one of the 
following designated establishments: 

− student residence 
− seniors’ residence 
− long-term care institution 
− shelter 
− soup kitchen 
− a community-based residential facility 

• pismo z potwierdzeniem miejsca zamieszkania, pismo 
pobytowe, formularz dopuszczenia lub deklaracja 
świadczeń wydane przez jedną z następujących 
desygnowanych placówek: 

− dom akademicki 
− dom dla seniorów 
− placówka długoterminowej opieki 
− schronisko 
− jadłodajnia charytatywna 
− społecznościowa placówka mieszkaniowa 

Mogą zostać dodane dodatkowe dokumenty tożsamości. Akceptujemy elektroniczne zaświadczenia i rachunki. Wydrukuj je 
lub pokaż na mobilnym urządzeniu. 

 
Opcja 3  

 
+ 

 

Jeśli nie posiadasz dokumentu tożsamości 
Możesz głosować jeśli złożysz pisemną deklarację co do swojej tożsamości i adresu oraz jeśli ktoś, 
kto Cię zna i jest zarejestrowany w tym samym okręgu wyborczym, zaświadczy za Ciebie.  

Osoba zaświadczająca musi być w stanie udowodnić swoją tożsamość i adres. Osoba ta może 
zaświadczyć tylko co do jednej osoby (za wyjątkiem instytucji długoterminowej opieki). 

 
Całkowita lista dopuszczalnych dokumentów tożsamości dostępna jest w wielu językach na stronie elections.ca.   
Po informacje w innych formatach, takich jak Braille i audio, zadzwoń pod numer 1-800-463-6868. 
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