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Nazwa karty usługi (sprawy): 

Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania 

 

 I. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:  

 
1. Wniosek: 

 „wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „zgoda na przyjęcie 
pełnomocnictwa do głosowania ” 

 „wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania ”  

 „wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Parlamentu 
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 
do głosowania ”  

 „wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek 
samorządu terytorialnego” oraz „zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania ”  

2. Załączniki :  

 kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,  

 kopia 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 

3. Dokumenty do wglądu:  

 dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość 
 
 II. Opłaty:  
Nie dotyczy. 
 
III. Termin załatwienia sprawy:  
Niezwłocznie. 
 
IV. Sposób załatwienia sprawy:  
Akt pełnomocnictwa przeznaczony dla osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, doręcza 
się tej osobie w miejscu jego sporządzenia albo, w zależności od wskazania w zgodzie na przyjęcie 
pełnomocnictwa, pozostawia do odbioru w urzędzie gminy lub doręcza pod wskazany adres. W razie 
niewskazania miejsca doręczenia pełnomocnictwa lub nieobecności osoby, która wyraziła zgodę na jego 
przyjęcie, przy sporządzaniu aktu pełnomocnictwa, akt ten pozostawia się do odbioru w urzędzie gminy. 
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V. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny :  
inspektor Ewa  Buśk – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
inspektor Grażyna Iwanowska -  Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
 

 

VI. Tryb odwoławczy:  
Nie dotyczy. 
 
VII. Działamy na podstawie prawa:  

 rozdział 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn.zm.) 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. 
w 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) 

 art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 
1635 z późn. zm.) 

 
VIII. Miejsce składania wniosku / dokumentów:  
Wniosek  (wraz z załącznikami) złożony może być: 

 pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, Sokołów Podlaski ul. Wolności 21, 
 
 
IX. Osoba do kontaktu:  
insp. Ewa Buśk, insp. Grażyna Iwanowska – tel. 25 781 75 42, 25 781 75 07; 
e-mail: e.busk@sokolowpodl.pl, g.iwanowska@sokolowpodl.pl 
 
X. Uwagi:  

 wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który 
najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego 
imieniu w wyborach, 

 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, 

 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, 

 wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć najpóźniej w 10 dniu 
przed dniem wyborów, 

 wyborca może cofnąć udzielone pełnomocnictwo poprzez 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. 
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