WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2011 R.
GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
w oparciu o
1) Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. NU. Nr 21, poz. 112 ze
zmianami)
2) 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 Nr 157, poz. 936)
3) Informację Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach
wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uprawnienia do
udzielenia
pełnomocnictwa do
głosowania

Do udzielenia pełnomocnictwa uprawnieni są wyborcy, którzy:
1) posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
2) posiadają orzeczenia o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności
3) najpóźniej w dniu wyborów kończą 75 lat – art. 54 §1 i 3
Kodeksu
4) posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i
niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na
podstawie art. 12 ust 2 i art. 13 ust 5 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach
5) posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej
egzystencji ustalone na podstawie art. 13 ust 5 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
6) posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy
ustalone na podstawie art. 12 ust 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach
7) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa
8) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidztwa
9) posiadają orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny - informacja PKW

1

Miejsce głosowania
za pośrednictwem
pełnomocnika

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w
przypadku głosowania odbywającego się w obwodach utworzonych
w:
- zakładach opieki zdrowotnej
- zakładach pomocy społecznej,
- zakładach karnych
- aresztach śledczych
- domach studenckich
- obwodach utworzonych za granica
- w obwodach utworzonych na statkach
- zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego – art. 54 §4
Kodeksu

Wymagania dla
pełnomocnika

Pełnomocnikiem może być osoba:
1) wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co wyborca
udzielający pełnomocnictwa
2)

posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania – art. 55
§1 Kodeksu

Pełnomocnikiem nie może być natomiast osoba:
1) wchodząca w skład obwodowej komisji właściwej dla
obwodu głosowania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa
2) pełniąca funkcję męża zaufania
3)

Liczba przyjętych
pełnomocnictw

kandydaci w danych wyborach – art. 55 § 4 Kodeksu

Pełnomocnik może przyjąć pełnomocnictwo tylko od jednej osoby –
art. 55 § 2 Kodeksu

UWAGA!
Pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co
najmniej jedną z nich jest wstępny (rodzice, dziadkowie,
pradziadkowie), zstępny ( dzieci, wnukowie), małżonek ( mąż żona),
brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli – art. 55 § 3 Kodeksu

Organ
sporządzający
pełnomocnictwo

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem,
burmistrzem, prezydentem miasta lub przed innym pracownikiem
urzędu upoważnionym do sporządzenia aktu pełnomocnictwa – art.
56 §1 Kodeksu
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Tryb sporządzenia pełnomocnictwa
Złożenie wniosku

Wniosek w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa wnosi się do
wójta, burmistrz, prezydenta miasta, w którym wyborca jest
wpisany do rejestru wyborców.
Termin złożenia wniosku upływa 10 dnia przed dniem głosowania tj.
29 września br. ( czwartek) – art. 56 § 2 Kodeksu

Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do
właściwego urzędu gminy - - § 5 ust 1 rozporządzenia

Elementy wniosku

Wniosek powinien zawierać :
- nazwisko i imię ( imiona)
- imię ojca
- datę urodzenia,
- numer PESEL
- adres zamieszkania
zarówno wyborcy jak i osoby której ma być udzielone pełnomocnictwo
- wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy
art. 56 § 2 Kodeksu
Formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia
Uwaga
Wniosek musi być podpisany przez:
- wyborcę udzielającego pełnomocnictwa lub
- osobę, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa jeżeli
wnioskodawca nie może lub nie umie złożyć podpisu - § 6 ust
2 rozporządzenia

Jeżeli we wniosku nie zostanie zastrzeżone inaczej w
postępowaniu w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa
wnioskodawcę reprezentuje osoba, która wyraziła zgodę na
przyjęcie pełnomocnictwa - § 6 ust 3 rozporządzenia
Jeżeli jest to możliwe należy starać się o uzupełnienie wniosku o
telefoniczne dane kontaktowe wnioskodawcy lub przyjmującego
pełnomocnictwo.
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Załączniki do
wniosku

Do wniosku załączyć należy:
1) kopię aktualnego orzeczenie właściwego organu
orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności
2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem
zawierającą jej nazwisko i imię ( imiona) oraz adres
zamieszkania a także nazwisko i imię ( imiona) osoby
udzielającej pełnomocnictwa
Formularz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi
załącznik nr 5 do rozporządzenia
3)

kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego
osobie mającej być pełnomocnikiem gdy nie jest ona
wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co
udzielający pełnomocnictwa
- art. 56 §3 Kodeksu
UWAGA
Nie jest wymagane potwierdzenie wieku wnioskodawcy

Sposób
przygotowania
aktu
pełnomocnictwa

Organ do którego wniesiono wniosek, po sprawdzeniu danych i
dokumentacji załączonej do wniosku niezwłocznie uzgadnia z
wyborcą lub osobą przyjmującą pełnomocnictwo termin sporządzenia
aktu pełnomocnictwa – art. 56 § 4 Kodeksu i § 8 ust 1
rozporządzenia
Uwaga
W razie braku uzgodnień, termin wyznacza wójt, burmistrz,
prezydent miasta lub upoważniona osoba.
Akt pełnomocnictwa sporządza się w 3 egzemplarzach, z których po
jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i
pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy art. 56
§4 Kodeksu
Przed potwierdzeniem przez wnioskodawcę woli udzielenia
pełnomocnictwa pełnomocnictwo traktowane jest jako projekt aktu
pełnomocnictwa - § 8 ust 3 rozporządzenia

Miejsce
sporządzenia aktu
pełnomocnictwa

Wolę udzielenia pełnomocnictwa osobie, która wyraziła zgodę na
jego przyjecie, wyborca obowiązany jest potwierdzić w sposób
niebudzący wątpliwości przed wójtem, burmistrzem, prezydentem
miasta lub upoważnionym pracownikiem urzędu - § 8 ust 5
rozporządzenia
Formularz aktu pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 9 do
rozporządzenia
Akt pełnomocnictwa sporządza się w miejscu zamieszkania wyborcy
wskazanym we wniosku lub na obszarze gminy poza miejscem
zamieszkania jeżeli miejsce to wskazał we wniosku – art. 56 § 5, 6
Kodeksu
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Wnioski bez
rozpoznania lub
wnioski bez
dalszego biegu

Wniosek złożony w urzędzie przed dniem wejścia w życie aktu o
zarządzeniu wyborów – pozostawia się bez rozpoznania - § 5 ust
2 rozporządzenia
W przypadku gdy w uzgodnionym lub wyznaczonym terminie
sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie jest możliwe z powodu
nieobecności wyborcy – wniosek pozostawia się bez nadania
dalszego biegu w aktach sprawy - § 8 ust 4 rozporządzenia

Podpisanie aktu
pełnomocnictwa

Wniosek niepotwierdzony w sposób niebudzący wątpliwości –
pozostawia się bez nadania dalszego biegu w aktach sprawy § 8 ust 6 rozporządzenia
Przed udzieleniem pełnomocnictwa wnioskodawca lub przyjmujący
pełnomocnictwo obowiązani są do sprawdzenia poprawności danych
zawartych w akcie pełnomocnictwa. Stwierdzone oczywiste omyłki
lub błędy pisarskie prostuje wójt lub inny upoważniony pracownik
urzędu czyniąc stosowne adnotacje na wszystkich egzemplarzach
aktu pełnomocnictwa - § 9 ust 1 rozporządzenia
Wyborca udzielając pełnomocnictwa składa podpis na projektach
aktu pełnomocnictwa w obecności wójta, burmistrza, prezydenta
miasta lub upoważnionego pracownika urzędu, który potwierdza ten
fakt własnoręcznym podpisem - § 9 ust 2 rozporządzenia

Doręczenie aktu
pełnomocnictwa
pełnomocnikowi

Wolę udzielenia pełnomocnictwa przez wyborcę niemogącego złożyć
podpisu stwierdza przez złożenie własnego podpisu wójt, burmistrz,
prezydent miasta lub upoważniony pracownik urzędu - § 9 ust 3
rozporządzenia
Akt pełnomocnictwa osobie, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie
doręcza się w zależności jak wskazano w zgodzie :
- w miejscu sporządzenia,
- pozostawia do odbioru w urzędzie ( gdy nie wskazano miejsca
doręczenia lub w razie nieobecności pełnomocnika przy
sporządzaniu aktu pełnomocnictwa )
- doręcza się pod wskazany adres
W razie niewskazania miejsca doręczenia pełnomocnictwa lub
nieobecności osoby, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie akt ten
pozostawia się do odbioru w urzędzie gminy
§ 9 ust 4 rozporządzenia

Postępowanie z
wnioskami
wadliwymi

Gdy wniosek nie spełnia wymogów ustawowych wójt, burmistrz,
prezydent miasta w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa
wyborcę do usunięcia wad wyznaczając 3 dniowy termin na usunięcie
wad wniosku – art. 57 §1 Kodeksu
Uwaga
Wezwanie do usunięcia wad obok wskazania wad wniosku powinno
zawierać pouczenie o tym, że ich nieusunięcie w terminie 3 dni od
dnia otrzymania wezwania będzie skutkować odmową sporządzenia
aktu pełnomocnictwa - § 7 ust 1 rozporządzenia
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Odmowa
sporządzenia aktu
pełnomocnictwa

Wójt, burmistrz, prezydent miasta odmawia sporządzenia aktu
pełnomocnictwa gdy:
- wady wniosku nie można usunąć
- wady nie zostały usunięte w terminie – art. 57 §2 Kodeksu
- zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania
korespondencyjnego - art. 57 §3 Kodeksu
Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa sporządza się na piśmie
- § 7 ust 2 rozporządzenia

Cofnięcie
pełnomocnictwa

Odmowę z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie
wnioskodawcy – art. 57 §2 Kodeksu
Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:
1) złożenie stosownego oświadczenia wójtowi, burmistrzowi,
prezydentowi miasta w terminie najpóźniej na 2 dni przed dniem
głosowania tj. do 7 października br.
2) doręczenie takiego oświadczenia obwodowej komisji wyborczej w
dniu głosowania
art. 58 § 1 Kodeksu
Uwaga
Cofnięcie pełnomocnictwa stanowi pisemne oświadczenie , w którym
wola wyborcy została potwierdzona podpisem złożonym w obecności
wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub innego upoważnionego
pracownika urzędu albo przed właściwą komisją wyborczą - § 11 ust
2 rozporządzenia
W przypadku gdy wyborca nie może się podpisać cofnięcie
pełnomocnictwa stanowi protokół potwierdzający wolę cofnięcia
pełnomocnictwa jeżeli została ona potwierdzona w sposób nie
budzący wątpliwości sporządzony przez wójta, burmistrza,
prezydenta miasta lub innego upoważnionego pracownika urzędu
albo przewodniczącego komisja wyborczą - § 11 ust 3
rozporządzenia
Fakt cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania odnotowuje się w
spisie – art. 58 § 3 Kodeksu
Adnotacji dokonuje wójt, burmistrz prezydent miasta lub
obwodowa komisja wyborcza
Za datę cofnięcia pełnomocnictwa przyjmuje się dzień złożenia
oświadczenia woli przez wyborcę - § 11 ust 4 rozporządzenia
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Wygaśniecie
pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
1) śmierci lub utraty prawa wybieralności przez udzielającego
pełnomocnictwa,
2) śmierci lub utraty prawa wybieralności przez pełnomocnika
3) braku przesłanek z art. 55 § 1 – tj. nie figurowaniu w rejestrze
4) wystąpieniu przesłanek z art.. 55 § 4 tj. że pełnomocnik jest
członkiem komisji, mężem zaufania lub kandydatem
5) wcześniejszego głosowania osobistego przez udzielającego
pełnomocnictwa – art. 58 §2 Kodeksu
Wygaśniecie pełnomocnictwa do głosowania odnotowuje się w
spisie – art. 58 § 3 Kodeksu
Adnotacji dokonuje wójt, burmistrz prezydent miasta lub
obwodowa komisja wyborcza

Wykaz aktów
pełnomocnictwa do
głosowania

Gmina prowadzi wykaz aktów pełnomocnictwa do głosowania – art.
56 § 7 Kodeksu
Wykaz prowadzi się oddzielnie dla poszczególnych wyborów - §10
ust 1 rozporządzenia

Akty pełnomocnictwa mają w wykazie kolejny niepowtarzalny numer
– §10 ust 3rozporządzenia
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia
Wykaz prowadzony jest w formie księgi lub elektronicznie- §10 ust 3
rozporządzenia
W wykazie odnotowuje się niezwłocznie datę cofnięcia oraz
wygaśnięcia pełnomocnictwa - § 11 ust 1 rozporządzenia
Wskazanym byłoby dla celów prawidłowego sporządzenia list
dla poszczególnych komisji, w rubryce uwagi wykazu wpisywać
nr obwodu głosowania wyborcy, który udzielił pełnomocnictwa
Na podstawie prowadzonego wykazu sporządzana jest lista
wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa zawierająca dane zawarte
w wykazie , przekazywana obwodowej komisji wyborczej wraz ze
spisem - §12 ust 1 rozporządzenia
Wójt, burmistrz, prezydent miasta na bieżąco aktualizuje wykaz
pełnomocnictw a o zmianach informuje przewodniczących
obwodowych komisji - §12 ust 2 rozporządzenia
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Zakazy oraz
sankcje karne
związane z
udzielaniem
pełnomocnictwa

Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do
głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborachart. 60 § 2 Kodeksu
Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za
jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą - art. 60 § 3 Kodeksu
SANKCJE KARNE
Kto pobiera od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania opłatę
za głosowanie w jego imieniu – podlega karze grzywny - art. 511
Kodeksu
Kto udziela pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek
korzyść majątkową lub osobistą – podlega karze aresztu albo grzywny art. 512 Kodeksu

Materiał pomocniczy przygotowany przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku
wrzesień 2011 r.
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