
 
Zasady głosowania przez pełnomocnika: 
 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy; 
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
3) orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów; 
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
  
Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w: 
1) zakładach opieki zdrowotnej; 
2) domach pomocy społecznej; 
3) zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także 
wyborcy głosujący korespondencyjnie. 
  
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania. 
  
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem ( burmistrzem, prezydentem 
miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy (miasta) upoważnionym do 
sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do 
głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do urzędu  gminy (miasta), w 
którym wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem 
wyborów tj. do dnia 7 listopada 2014r. 
  
Aby udzielić pełnomocnictwa do głosowania należy przedstawić następujące 
dokumenty: 
- wypełniony wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, 
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (nie dotyczy 
osób po 75 roku życia), 
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem. 
  
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy 
udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku. 
  
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania, poprzez 
złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi 
(prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do 
głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie zagłosował wcześniej jego pełnomocnik. 
  
Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania  są wolne 
od opłat. 
 


