
GŁOSOWANIE  PRZEZ  PEŁNOMOCNIKA  
 

Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754  

z późn. zm.), umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos                           

w wyborach. 
 

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają: 

 wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

 wyborcy, którzy w dniu głosowania ukończyli 75 lat. 

Formularze do pobrania 

 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
 

Tu przejście do linku 

http://pkw.gov.pl/pliki/1534255854_wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.

PDF 
 

 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 
 

Tu przejście do linku 

http://pkw.gov.pl/pliki/1534255854_zgodna_na_przyjecie_pelnomocnictwa.PDF 

Do wniosku należy dołączyć: 

 kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby udzielającej 

pełnomocnictwa do głosowania; 

 pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa osoby mającej zostać pełnomocnikiem 

zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko              

i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (według wzoru 

określonego w załączonym formularzu do pobrania). 

Pełnomocnikiem może być: osoba wpisana do rejestru wyborców miasta Biała Podlaska. 

Pełnomocnikiem nie może być: osoba wchodząca w skład obwodowej komisji 

wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także 

mąż zaufania jak również kandydat na radnego lub prezydenta miasta. 

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, 

jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka), zstępny (syn, 

córka wnuk, wnuczka), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania  

w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej,  

a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania 

korespondencyjnego. 
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SPOSÓB UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA 

Wyborca, który chce ustanowić pełnomocnika, powinien złożyć wniosek  

o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do Prezydenta Miasta Biała Podlaska 

(Urząd Stanu Cywilnego, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3) najpóźniej w 9 dniu przed dniem 

wyborów, tj. do dnia 12 października 2018r., a w przypadku ponownego głosowania  

do dnia 26 października 2018 r.  

Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa osobiście,  

za pośrednictwem innej osoby lub poczty. Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do 

urzędu, a nie data jego nadania. Zgodnie z wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej 

niedopuszczalne jest doręczenie dokumentów w formie kserokopii lub skanu  

za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej e-mail.  

Wniosek podpisuje wyborca lub w przypadku - gdy wyborca nie może lub nie umie 

złożyć podpisu - osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. 

    Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania 

wyborcy udzielającego pełnomocnictwa chyba, że wyborca zwróci się we wniosku,  

aby czynności sporządzenia aktu dokonać w innym miejscu, pod warunkiem, że będzie 

to na obszarze miasta. 

       Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania (tzw. I tura) 

uprawnia również do oddania głosu w głosowaniu ponownym (tzw. II tura),  

o ile zostanie ono przeprowadzone. Akt pełnomocnictwa sporządzony po dniu 

pierwszego głosowania uprawnia wyłącznie do oddania głosu w głosowaniu ponownym 

(tzw. II tura), o ile zostanie ono przeprowadzone. 

COFNIĘCIE PEŁNOMOCNICTWA 
 

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 

pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie, najpóźniej na dwa dni przed 

dniem wyborów, tj. do dnia 19 października 2018 r., stosownego oświadczenia 

prezydentowi miasta (w USC - Ewidencji Ludności, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3)  

lub poprzez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej  

w dniu głosowania. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może zagłosować osobiście 

pod warunkiem, że nie uczynił tego uprzednio jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez 

wyborcę powoduje wygaśniecie pełnomocnictwa. 

 

Uwaga ! 

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania 

korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone  

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa,  

można uzyskać w Urzędzie Miasta Biała Podlaska przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego nr 3,  

parter, stanowiska nr 8 i 9 oraz pod nr tel.: 83/ 341-61-22(04)  lub w formie elektronicznej,  

adres   e-mail: ewidencja.ludności@bialapodlaska.pl 

 


