
 
INFORMACJA 

 
 

W związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku wyborami posłów do 

Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu wyborczego, Wyborca 

niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz 

Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić 

pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej 

„pełnomocnictwem do głosowania". Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana 

do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do 

głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. 

 

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed  Wójtem lub przed 

upoważnionym 

pracownikiem Urzędu Gminy. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na 

wniosek wyborcy, wniesiony do  Wójta, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów 

- do 15 maja 2014 roku. Wniosek powinien zawierać: imię (imiona) i nazwisko, 

imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania 

zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do 

głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo 

do głosowania. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, 

pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, 

kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być 

pełnomocnikiem - w przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców 

w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. 

 

 

 



Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu 

zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub w innym miejscu na 

obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku. 

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od 

dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest osoba najbliższa (m.in. dzieci, 

rodzice, rodzeństwo). Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa 

do głosowania są wolne od opłat. 

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do 

głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni 

przed dniem wyborów (do 23 maja  2014 r.) stosownego oświadczenia Wójtowi lub 

doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej  

w dniu głosowania. 
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