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Informacja

o głosovaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzÓw

i prezydentów mias| zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r'

Pństwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do organów jednostek samorządu

terytońalnego, zarząózonym:i na dzień 21 listopada 2010 r., informuje o warunkach

głosowania przez pehlomocnika.

Przepisy ust2wy z dnia 16 lipca 1998 r. _ ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw (Dz. U. z 2W3 r' Nr l59, poz. |547, z późn. zm.) umożliwiają

ustanowienie pełnomocniką który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach'

Szczegołowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów'

burmishzów i prezydentów miast określa rozporządzenle Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia l września 2010 r' (Dz' U' Nr 170, poz' 1146)'

Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:

l) w dniu 21 listopada 2010 r. (w wyborach do rad oraz w wyborach wójta burmistrza

i prezydenta miasta) i w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura, jeżeli będzie ona

przeprowadzona w przypadku wyborów wójta' burmistrza i prezydenta miasta), gdy at<t

pełnomocnictwa zostanie sporząózony przed dniem pierwszego głosowania;

2)wdniuponownęgogłosowaniawwyborachwyborówwójta,burmisfizaiprezydenta
miasta głosowania (tzlv. II tura wyborów), gdy akt peŁromocnictwa zostanie

sporządzony po dniu pierwszego głosowania'

%,
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Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

o wyborcy posiadający orzeczenie o macznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności, a takŻe wyborcy posiadający równomacane orzeczenie organu

rentowego, tj. orzeczenie o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2' i niezdolności

do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art' 13 ust' 5 ustawy z dnia

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczefi Społecznych;

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy

wymienionej w pkt l:

3) całkowitej niezdolności do pracy' ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy

wymienionej w pkt l;

4) orzeczente o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo dfugotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

którym przysługuj e zas iłek pielęgrracyjny

oraz

o wyborcy, którzy najpózniej w dniu głosowania ukończą 7 5 lat'

Pehomocnikiem może być osoba 'łpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie.

co udzielający pehromocnictwa do głosowania'

Pęhomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej

dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowanią a tak:Że

mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnego olaz na wójta, burmistrza i prezydenta

miasta.

Pehlomocnictwo do głosowania można przyjąó tylko od jednej osoby lub od dwóch osób,

jeżeli co najmniej je&ną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babką itd.)' zstępny

(syn' córką wnuk, wnuczką itd.), małżnnek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika'

Pehomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem

miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym prz-ez wójta

(burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pehromocnictwa do głosowania'

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa

wniosek do wóita (burmistrza, prezydenta miasta) gminy' w któĘ jest wpisany do rejestru
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wyborców. Wniosek taki należy złoĘó nzjpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów'

tj. do dnia 11 listopada 2010 r.

Wyborcą który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pehtomocnictwa

do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania w wyborach wóją
burmistrza i prezydenta miasta składa wniosek o sporządzenie aktu pehromocnictwa

do głosowania najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia

25 listopada 2010 r. W przypadku' gdy ponowne głosowanie przeprowadzane będzie

w innym tenninie, wniosek składa się na l0 dni przed dniem ponownego głosowania.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1

do niniej szej informacj i.

Do wniosku nal eĘ dołączyć,:

o pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa

do głosowarria - wzór zgody na przyjęcie pehomocnictwa stanowi załącznik nr 2

do niniejszej informacji;
. kopię akfualnego orzeczęnia właściwego organu orzekającego o ustaleńu stopnia

niepehlosprawności, jeżeli wyborca udzielający pehomocnictwa w dniu głosowania

nie będzie miał ukończonych 75 lat;

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporądzany w miejscu zamieszkania wyborcy

udzielającego pehromocnictwa do głosowania lub w irrnym miejscu na obszarze gminy 
'

jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofuięcie

pełnomocnictwa do głosowania następuje prznz złożeńe najpóźniej na 2 dni przed dniem

wyborów, tj. do dnia 19 listopada 2010 r. (w przypadku prząrowadzania ponownego

głosowania w wyborach wójĘ burmistrza i prezydenta miasta najpóźniej na 2 dni przed

dniem rnnownego głosowania' tj. do dnia 3 grudnia 2010 r.)' stosownego oświadczenia

wójtowi (burmistrzowi' prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt

pełnomocnictwa do głosowanią lub doręczeńe takiego oświadczenia właściwej obwodowej

komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborcą który udzielił pehromocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować

osobiście, pod warunkiem, że nobi to wcześniej niż pełnomocnik.
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Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza infortnuje, że głosowanie przez pehtomocnika

Ędzie odbyrłało się w następujący sposób:

o pehomocnik przed przystąpieniem do głosowania okaże obwodowej komisji wyborczej

dokument umożIiwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowod osobisty, paszport, iruly

dokument ze zdjęciem) oraz akt pełnomocnictwa do głosowania,

. obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imię (imiona) pehromocnika

wytorcy w spisie wyborców w rubryce ,,uwagi'' odpowiadającej pozycji, pod którą

umieszczono nazwisko wyborcy' wTaz z oznaczeniem ,pełnomocnik'', a akt

pehtomocnictwa do głosowania zńączy do spisu wyborców,

r pehromocnik potwierdzi otrzymanie karty do głosowania własnym czlelnym podpisem

w rubryce spisu przemaczonej na potwierdzenie otr4rmania karty do głosowania przez

wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowuńa, a następnie uda się

do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowanią gózie na karcie do głosowania

zaznaczy nakogo oddaje głos, po czym wrzuci kartę do głosowania do umy.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania

utworzonych w szpitalach' zakładach pomocy społecmej, zaktadach karnych i aresźach

śledczych'

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

Stefan I. Jaworski



DTiennik Ustaw Nr 170 - 13230 - P02.1146

Zalączniki do rozporządzenia Ministra sprawWewnętrznych
i Administracji z dnia 1 września 2010 r. (poz. 1146}

zalącznik fiJ 1

WzÓR

WNloSEK o SPoRzĄDzENlE AKTU PEŁNoMocNlcTWA Do GŁosoWANlA

(.

@U PEŁNoMoC|lIcIwA Do GŁoSowANIA w wYBoRACH
Do oRGANÓw ńouosrer SAMoRZĄDU TERYToRIALNEGo-' zARZĄDzoh'JYCH
NA @ać datę yybońw),

Mie
\\ o]l humiŚtę'pr./ydenl ff..lr'' do krolegn lorn-anv |ćJ unlo'el

Dane wvborcv udzielaiłcego pelnomocnictwa do glosowania

N*.,i.k-

I"'Ę..i*, Dat. urodzenia (dzieńłniesiąc-rok)1

ffirrUlubnazwaimimegodokumentustwi.rdzaią.ego1ożsamość):

Dane osobv. która wYrazila zgodę na pnyjęcie pełnomocnictwa '

'*Ę.]""
Dlta urodzenia (dzień-miesiĄ1,-fok):

PESEL (dla "Ę"'.Ll" U@go dokmeltu stwicrdzając.gotożsurość):

@omocnictwa,jestdlawyborcyv\stępnym'--,zstępnym-*--
małinnkiem, bratem, siosłąlub osóbąpozostającą w stosunku prz.ysposobienią opieki lub kurateli:

TAK NIE-
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Do
1' pisemnązgodę osoby, która Wyraziła zgodę na prryjęcie pełnomocnictwa;

2. kopię akfualneg o orzeczenia właściwego olganu orzekającego o ustaleniu stopnia niepehosprawności
wyboicy, a w prz}padku obywatela UE niebędącego obywatelem polskim tłumaczenie przysięgłe aktualnego

dokumenfu potwierdzającego Uznanie za osobę o Znacztym lub umiarkowanym stopniu ńepełnosprawności
(nje dotyca vńorcółg, L1ó,4,l]tJj|ób]iej w dniu qklsowania końrzą 75 lal);

3 kopię dokumentu porwerdzającego pozostawanie wyborcy z osobą ktora wyrazrła zgodę na prryjęcie

pehromocnictwą w stosunku prrysposoblenia/opleki,4<urateli Eatąrza się uylącalie u' pr4,padku, gtly tak stoŚuBek

Miejsce sporządzenia aktu pełnomocnictwa do glosowania fu},pebić jell}nie v, P,apadk!, 8ąv a lryć ono iine }iz

C)świadczenia
oświadczam, że ws2ystkie dane zawarte we wniosku sązgodrre z prawdą

Wyborca rłyrża zgodę na to, by w postępowaniu w Sprawie spo'ządŻenia aktu pełnomocnictwa do głosowarrta

był reprezentowany przez osobę' która wyraziła zgodę na prryjęcie pełnomocnictwa

TAK NIE

wyborca nie może lub nie umle złozyc qodplsu:

TAK NIE
Dala $1pehienia (dziefmicsiącłok)] 

llIIlllllll
Podpis wyborcy (w przyp dku, gdy wyborcanie możć lub ni. un ę złożyć podpisu,

"'Ńn mieiso podpis Śklada osoba' kó.a ł''lu i]r zBodę napnyjęcie PetnÓm@Dic1wa):

Pouczenie
W vrboraclr wóją bunnistrza, pl€zYdęnla miasta akt pęłnomocnictwa do głosowania sporządzony:

- przed dnier.r piierwszego glosowarria 1tzw' l fura) upĘNnia ńwnież do oddania glosu w głosowaliu ponowrrym (tŻw 1I tura).

o ilę zosarue ono przepro$adŻone.
_ po dniu pierwszegó glósowania uprawrria wyłączde do oddania głozu rv glosowimiu ponownym (tŻw' I] tu_a)' o ile Zostalue

ono prŻcprou adzonc
w przvpiatu udzielenia p€łnomocnict1,',a do glosowania przeŻ obywat€la UE. ni€będącego obyrłatelem polskilĄ

' N fpotrŻebnc \lJeŚlic
|ł Rady gminlłniaslą ra{ty miejskiej' rady powi.tlu, sejmil'at \'ojewództwa. rJdy dziehicy m'st. w&sza$y orr lvójta, blmis(rŻa i PrczydeDla niaŚt''

*{* wstępnymjesl ojcięc' nratk., dziadĆĘ babka itd

* *** 
Zstępnym jest srn. corka- łnuĘ wnuczka ild'
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zalącznik nr 2

WZÓR

zGoDA NA PRZYJĘclE PEŁNoMocNlcTWA Do GŁosoWANlA

ltrli"j tce sklad"nh
wójńumi,kzlPrcłdc:nt o.l*,o-' oo t"-r",;*, L;",.-*y *i.*i- l

I

I

wv"at"- 
"g.oę 

nalnyjęcie pełnomocnictwa do glosowania * *yb.-"'' d" -€a"o* j"ano.tuĘ
samorządu terrtorialnego-' zarządzonych na @o!1!lć dĄlę ivbońw): l

I

I

.t-r 
'

lmit \rnrona,: I

I

N-.,rło'-
I

lg,{ "j"", - 
--I*l"u,oł"n'"rłi"n_.,elq-.tF

PTSIl {dls ob'Ą,alcla Lf n i"Ęoq".co otvr ".t". 
pol.-k- _ n. p*rpońu l's *^" , * .".g. ".k 

*"b, ,l**,d-J^ego lÓzlamoŚc' 
l

,\ó* *,i...}*,j. 
l

I

I

I

I

@ęc,e pełnomocn,cwą Jes-est dlu *ubor.r *stępnym'''. ,ręprr)'"" 
I

małŻonkiem, blaterĄ sios1ląlub osobą pozostającą w stosunku prrysposobienią opieki lub kurateli: l

TAK NIE-

Dane włborcv udzielaiaceso Dełnomocnictwa do głosowania

l-Ę .i"- D!t' !rcdzelia (dzień ńic,iąc-tok):

PESEL (dla obivlt.la r-'Ł nieĘdącego obyw.El.m polsk;n nr pdzpo.ht lub n!&a;!rinnego dokuńńt! stwicdzająoo8Ó tóżlmość):
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i wnioski
Proszę o pozostawienie aktu pelnomocnictwa do głosowania do odbioru rv urzędże gminy/doręczenle na

rvskazan'v poniŹej adres* :

lnformuię' ze wyraz!|arnlvyraziłem* już zgodę na przyjęcie pelnomocnicnva do głosowania od holeŻy podąć in,ię

i azvisko, PEIEL, a dta ofuntela UE iebędą.eBo obryaleleln polskim ,r Paszporlu lub nazwę i nr ,lłrceo dokul,1elńl slwierdza|ąrcgo
tożsańość - o 

'z 
adres zanięszkania 

'rybolĆy) 
:

ośrviadczarrr że wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą

Dat! t1pclnienie (dzjń_mjesiąc''ok): 
llllllIllII ]

Podpis Goby" t1óra sf.eila Żgodę n.przyięcie pełnońoon'otl9!:

Pouczenie
w \ł}b..*h -óją. b''-istrŻa' p.ezydenta miasta al(t p€lnomocnictwa do głosowanla spo1ządzotry:

- przed dniem pien'sz.go głosŃ"ni" (tzw' I tura) upralłnia rówriez rJo oddanra głosu w glosowaniu ponownym (tzw ll tura).

o ile tostanie ono przepror adTone,

- po ,toiu pien"v"go głosowarria uprarłrria wyłącznie do oddania głosu w głosor.vaniu ponov'nyln (tz]v. lI twa)' o ile Zostanre

ono pzeprowadzone
w przypadku udzięlenia pełnomocnictlva do głosowania obvwatela UE nieĘdącęgo oby\\'atelem polskim,

)iiepolrrcbn€ 5l('e{lió'
** 

Raav gminylmiosla, rady miojskiej' .ody powiofu, sejnik! wojewódzlwa' rady dzi€lnicy o.st' wańzaB.'' o.Ź \łójla' bumi9tŹ! i prezyd€nbmidt!'

* ** 
lv. tępnyt j."t oj"i.., -ltlą dzia.tek babka ird.

*'** 
z.tępny-;".r "y'' -rko' E'nuk, snuczka iid'


