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Sprawa 

 

 

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach 

do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 

ora wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  

 

Podstawa prawna 

 

Podstawa prawna: art. 54, 55, 56 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 

wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.), Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie 

sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2015 r., poz. 1724 ze zm.). 

Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Gminy Bierzwnik 

pok. Nr 2 

Jednostka odpowiedzialna 

Stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. 

Danuta Banaś 

tel. 784369495, e-mail: usc@bierzwnik.pl 

Wymagane dokumenty 

 

1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do 

organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast (załącznik). 

2. Załączniki: 

a) Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast (załącznik), 

b) kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu 

stopnia niepełnosprawności wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w 

dniu głosowania kończy 75 lat), 

c) kopia dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która 

wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku 

przysposobienia/opieki/kurateli (w przypadku, gdy taki stosunek istnieje). 

Opłaty Nie podlega opłacie 

Termin załatwienia sprawy Do 7 dni. 

 

Tryb odwoławczy 

 

Nie przysługuje. 
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Uwagi 

1. 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 

oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić 

pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. 

2. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku 

głosowania w obwodach głosowania utworzonych w jednostkach, o których 

mowa w art. 12 § 4 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.), oraz w obwodach głosowania utworzonych 

za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia 

przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego. 

3. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej 

samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnictwo 

do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Pełnomocnictwo do 

głosowania można przyjąć 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. 

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej 

właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do 

głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych 

wyborach. 

4. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym 

pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów 

pełnomocnictwa do głosowania. 

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, 

wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru 

wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. 

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie 

dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku 

niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym 

otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci 

egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy. 

7. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania 

wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku. 

Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy 

poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do 

głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku. 

8. 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 wójtowi gminy, w której 

sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego 

oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. 

9. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania 

są zadaniem zleconym gminy i są wolne od opłat. Pełnomocnik nie może 

pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za 

głosowanie w jego imieniu w wyborach. Zakazane jest udzielanie 

pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową 

lub osobistą.

 
 
 

Dokumenty do pobrania 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania  

 


