
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach  
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.  

2. Pisemna zgoda osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.  

3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który 
najpóźniej w dniu głosowania kooczy 75 lat).  

4. Kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na 
przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku gdy osoba, która wyraziła 
zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej 
gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania). 
 
Organ, do którego kierowany jest wniosek: 
Wójt Gminy Lubrza 
 
Termin składania wniosków: 
- do 16 października 2015r. 

Uwagi: 

1. Udzielid pełnomocnictwa do głosowania może udzielid wyborca o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub wyborca, który najpóźniej w dniu 
głosowania kooczy 75 lat.  

2. Pełnomocnikiem może byd osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co 
udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.  

3. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem 
wyborów stosownego oświadczenia woli Wójtowi Gminy Lubrza, lub doręczenie takiego 
oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. 

 4. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyd podpisu, wniosek podpisuje osoba, która 
wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa. 

 5. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąd tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, 
jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba 
pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.  

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub 
w innym miejscu na obszarze gminy, jeśli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego 
sporządzenie.  

 

http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/wniosek_pelnomocnictwo_Prezydent.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa_prezydent.pdf

