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Inf*rmacjn
o glosowaniu przez p*łnomornikx} Iry vyborach Prez.ydentfi RucĆIyps$p$titej

Polski*j, zaruąducnyrb na dzień 3{} caerwca 2sl0 r.

Państrvorł'a K*misia Wybortza, w zlviązku z wybr:rarni Prezyd*nta fi.zł:cz,l.posp*lit*j
Polskiej" zarządzonymi na dzi*ń 20 czerwcs 201CI r.. inf,orrnuję o w&rufl,kaeh gł*sowania
prnę{" pełnclmocnika'

Przepisy ustawy z dnia 27 wrzęśnia 199$ r. tl ąvborxe Prezyclcnta Rze*zypilxpolit*j
Polskiej {.Dz. U. z 2i}0{J r" Nr 47, płr-. 544, z piźn' xm.} unr*Ź|irvia.ią ustanol,tienie
pełnotntcnika, ktctry w imięniu rvyborcy odda głcs w wyb*ra*h"

SzczegÓł*we zasacly w sprawie sp*rządz*nia aktu petnom*cnictrva drl gl*scrrvania lv
wvhorach Prezydenta R"z*czypospolite'i Polskiej okreśia rozporrądzęnie Ministra Sprarv
W*rvnętrznych i Adrninistrar:ji z dnia 21 krvietnia 2*10 r. (Dz. t]. Nr 66' por' 4,2s)"
Pełnoniocnictrt'o do głasowania może obejmorvaĆ g}osorvani* :
l ) lv tlniu picnvszegir głosorvania (trrv' I tura xybtrÓr'vi;
2) lY dniu ponolvnęgo głosowania {*:rt. It tura lłytr*rÓlł,}, .jezeli ł:ęd;łi* $llrl

przeprow&dzone ;
3,} rE dniu pierw.szego i ponclwnego gło'sowania.

Prawc do ustangwięnia pełnomocnika do głosowania nrnją:
ł i,tltrorcy p*siadający orzeczgnię o znacznym lub umiarkorą.anym s{*pniu

niepełnosprarvno*ci, a także wybcircy posiadajqcy rÓr,vnoznł}cfn* *t.zccz-erri* tł|gal}u
fe{ltolvęgo, tj. orzeczenie CI:

l} ca.łkolt.itej nięzdolności dopracy, ustalone napodstawie art. lf ust. f' i niczrio}n*ści

d* samł:dgielnej egzystencji, ustalrrne na p*dstil}vie art. 13 ust. 5 ustarvy z dr"lia

l7 grudnia 1998 r. CI smer)'tursch i r*ntach x Funduszu Ubezpieczeri Spolecrnych;

2} niezd*lności do samodzieln*j egz;lstencji, ustalon* na podstarvie art" l3 usi. 5 ustawy

wy:nienionej w pk{ ll

r) całkowitej niezdolności do pracy! ustal*nę rra płdstawig afi. 13 ust. f ustaw."v

w_vmienion*j w pkt 1;

4j arzeczęnie $ gillic:{eniu d* I grupy inwalidÓw;

3) srze*zenie o zaliczeniu do II grupy inwali*li:w;
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a takie osoby o stałej albo dług*tnvał*j niezdtrlnłści r1o pra*y w goxp*dars'r'vie rłllnym-

którym przy sługuj e zas iłęk piclęgnacaj n.v

0rau

} \,\Ybc}rcy, ktÓrzy najpÓź-niei w dniu głosorvania ukoń*zą 75 lat'

Pełnonro*niki*nr moźe być clsoba:

r wpisaile d* r*jestrr: wybtlrcórt lv t*j sanrei gmini*^ c* udzielająły p*łnorn*cniclwa
do głascrvania

lut:

r płsiadająca zaślviadczenie o prarł"ie drr głtrsowania.

Pełnamocnikiem nie rn**t byi oscba wchodzą*a rv skład k*misji nbwtlel*llęj w.łaścirvnj
tiia oblvodu głosowania osnby udzielającej p*łnomornictwa do głcs*u,ania, n tirkfe
męŹorvie zaufania, ja}r rÓrvniez kandydaci na Pr*rrydenta Rz*czyprrsp*lit*j.

Pełtronrocnictrł''o do głosowania mr:zna przyjąĆ tylkr od jednej clsoby lub *r1 drł.*ch osÓb"
j*zeii *a najmniej jedną z nich jest w.s{ępny {ojciec- matkłr" dxiądek. bahka. itd.}. zstępn;,-
(syrr. cÓrka' \Ynuk, }vnuczka. itd'), rna'łzonek, brnt, si*stra lub osoba pozostająca lt' st*sunku
prz'vsposobienia, opieki lub kurateli w str:sunku do pcłnorncrnika'

Pełnłmocni*twa do glosowania udzicla się przed wÓjtenr {burmistrzefi]" pr*ł-YtJęlltęnr
miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gmin'v upoważnianym prxez rvcjta
iŁlurmigtrza, prezydrnta miastai do sporządzania aktór'v pełnom*cnictlva elo g,l*s*r.,o;tnia.

W r:elu spcrxądzenia aktu pełnomocnictu'a rvyb*rca *dzielaiący pełnonroclrictula składn
lvnias*k do x.ójta {"burmistrza, pr*zydanta miasta} gminy, w ktÓrej jest rvpistlny łln rejestru
lł1.bcrcsw" Wniosek taki nale -1'* zlo*1'ć najpńźnirj w 10 dniu przed dniem wybłlrów,
tj. rto dnia 10 cuerwcfl l{}10 r.

Wybtlrca, który po dniu piem.sz*go głos*u.ania będzie chciał udzielic ptllnorurłrnic't,rvn
d* głcis*wania w jego imieniu w dniu pcnown€gc} g}os*rvania skłrrtla rvniosek
n sp*rxądzenie aktu pełn*m*cnicfił'a do głosowania najpiźniej w l0. dniu prx*d dnienr
ponCIwnego głosłr,vania, tj" do dnia 24 crnrwca 2010 r.

Wzór wnicsku o sporlądzenie łkta pełnłmacnitfwa *tanowi e*ł4łzrnik nr 1
do nini*jsrej informacji.

Dl: wniosku rralezy dclłącą.Ć:

* pisemną zgodę osaby rnającej być pełnomocnil*iem na przyjęcic pełn*m*tnic{rą'a
do głosor'vanią .** wz$r zgody na przyjęcie pełnomocnittwn stanowi z*łąeunik nr 2
dn niniejsz*j informa*ji;

. kopię Hktualnegci *rzęcxenia właściwego organu orz*kająccgo 0 ustal*niu slopnia
nie1rełnospralvności, j*żeli rłyborea udzielający pełnomoenictwą w dniu głn;orvania
nie będzie miał ukońcxony*h 75 latl

. k*pię zaśrviadczeni* $ pralvie dcl głclsowania rvydanego ostlbie rnającej byĆ
pe.łnomocnikiern, j*ż*li *sohą ta nię jest ujęta w rejestrEe rvyt}orców tv tłlj sam*j
gnrinie co rrdzi*lajqcy p*łnomocnictwa"
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Akt pcłnomocnictl.vg do glosor.r,ania j*st sporrądzany w rriejscu zami*szka*ia r,vybnrł;3.
udziel*.jąc*g* peł.nomocnictrł.a do g.}'tlsorvania lub lv innyrn miejseu na r:bszarre gmin,v.
"ie;reli wyborca zlvróci się o ttl lve lvnirrsku rr sp*rządzenie *ktu pełnomoeni*twar"

W3,borca ffia pla1'vo cofnięcia ud;rieloneg* p*ł.nornocnirltwa do głi:srrr,l,nnia. Cr:fnię*i*
p*łn*mr:c:rictwa do głosowania następuje przez złouenie najpÓźni*j na *1 gll:ri prz** dnigrn
rvyłrorór.v, tj.d,: dnia ls czerrvca 3łtCI r. a w przypadku prr*prowaduania poncirvneg*
głosowania najpÓźniej na 2 dni przcd dniem pt:n*vyncst^l g.łosnwania. tj' d* titria 3 li;:*a
20l0 r", stosorvnego oświadczęnia rvójtor,vi {bumist.rzorvi. prexydgntovi..i rrriasta} gnritry, w
ktÓĘ sprrrządzono akt pełnonocnictrva dł głosorvani*, lub d*ręczeni* takiego
*ślviadczsnia lvłaścirvej obw"odowej konrisji rłybtrrczej rą,'dniu głoscwania.

Wyborca, ktÓry udzielił pełttomocnictwa r1o g.łosowania lv jego imieniu może zxglrrs**''it*
osobiście. peid rvarunkiem. ze zrobi to wcxeŚnie.i niz płlłnnmoł:nik'

Jedn*cześdę Psństworva Komisja Wyborcza infbnr:uje. ze gł.osa'lvanie prcet,p*-l.norn**nika
będzic odbyw.ało się w następują*y sposÓb:

r pełnomoęnik przed przystąpienięm dł głasowania okaze oblv*dłrvrj krlrnisji r,v1'Łrorcue.!
łJokumrnt urnozliwiający stwierdz*nię jego tczsarrrości (dolvÓd r:sobisty. paszp*rt. innv
d*kum*nt ze zdjęci*mi oraz akj pełnomocnictwe do głcls*wania"
obwtldcrva kamisja w3,borcza odnotr{e nazx'isko i imię {imiona) pe}nomłcnikit
wy*borcy w spisi* wyborcÓw w rubryce ,,uwagi.' tltipirl,viada|ą*e.i pozycji. p*ri ł*Órą
unieszczono nazrł.igko wvborcy, wra,L z^ ozna*zęnięm ,,pe.hl*txr:cnik',' a akl
pełnomocnicfiva do głosirr,t'ania załączy do spisu lvyborcsrv'

r pełn*mocnitq potl,vi*rdzi otrr"ymanie karty dtr głosor,vania własnym czyt*ln3,m padpisenr
lt rubryce spisu prz*enaczonej na patlvierdz*nie cltrzymania karty do głos*r,vania pfzr.Z
vr,,.vborcę udxielającego pe.łnr:mocnictwa do głosowania- a następnie uda się
dł: pomieszczęnia zapewniającego tajnrrść g.łos*warria, gdxie na kar*ic 11* głusłrvaniłr
Zaznacuy na kogcl oddaje głos' po c;lyff rvrzuci kartę do głosolr,ani* dei urn3..

{i.łosowania przeu pełnornocnika nie przeprowadza się w: obr,vriilach gtosr:rvania
utlvorzonych rv szpitalach. z;tkładach pornoc}. społecznei, xak.ładach karnycłr i aresztach
ś]edt.zych or&Z w oddziałach ręwnętrxnych tyc}'r za}łładilw i aręsztÓą"' or&f rv obrvodaclt
glosorł.arria utr,vorzłrn3,"clr za granicq i na pnlskich statkaclr rrrorskich.

Frzervrrdnicfąr;-Y

n J. Jarvnrski

Kon:isji Wyb*rczej
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Za|qczniki do r azpo rzqdzen ia M i n istra
spraw Wewnętl  znych i  Administracj i
z dnia 21 kwietnia fOlO r.  tpoz. 4261

fatącznik nr 1

WZOR

WNloSEK o SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNoMoCN|CTWA Do GŁoSoWAN|A

s AKTIJ pst#sMffi${IcTwń G{,o.sswAFf IĄ
n"xy-x**fil PanaY&E$t$TA Rrsetrpssmurrł ps[.sKrEJ f,AnnĄłtr&Ńi#rł Ń;

łłlr* rłrnlmt;&mi*;

senę ppqb"x' Ftfu łvrąą.ilr qsudęffi
lrRlqr 9iF5;1q1q1s1

l  !htł lJ(ł ' f f9s. .Vff i .?ą fttłF . fł ' i '  ,
Bn

tdl* r*rłi*i*;*p':

{.l*$hs- ktdr* ltyrxxiłt r4*d6 fin srfrryjs*i{: pe|ntrrn*e*ii:1lv$Ę j*
rn*ł*xnkiEnr' brattmł. si*$trq lub *.sł:Ę pr"łlxttjąeq vr xłtltuni,m prr"ynp*sł:rticnig. *pl*xl t11h ńurat*li;

TĄa Fł$fr-
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*!ry*li}si:** bbnslić

M &tffiH}s i*ę1' rij{{**' nxrl"x' il"tił$*"i;l, $ta!&ł irql

s.'ili\fdry{ł.!*$t ł}:*" {st*.]*. t|9tlŁ sxtsffkil ł!r-!,
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fałqcznik nr 2

WZOR

ZGoDA NA PRZYJĘC|E PEŁNoMocNICTWA Do GŁoSOWAN|A

lt ii.itl$tcrgi1yęttr ę33łł*xl'ł Xi*t**." dłr Ltntaxp &iś*xrwm;*.ps{ xłałt*$;:

łsś* *j**

ł}*slil

ĄLkT\ .Jml€v$.J]}H:
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" }3i*ptr łrrthxll *łxłłtr,
*" \$.utępl;pt }e*s łd{l,ts. r*'.'ls.'i. d',;ł;xl*k" ktlrsx iltt

..o ł..ttęp'';-x.i*łt t}.*t" łtlylą ą:lut' qłlł-ł]l* :xi.


