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Wymagane dokumenty 

Jeśli jesteś osobą, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat albo osobą 
posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 
jesteś stałym mieszkańcem Golubia-Dobrzynia, możesz udzielić pełnomocnictwa do 
głosowania w swoim imieniu. 

Jeśli zrobiłeś to przed pierwszą turą wyborów, to nie musisz już ponownie zgłaszać 
chęci głosowania przez pełnomocnika, ponieważ otrzymałeś już dokumenty na 
pierwszą i drugą turę wyborów. 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Miasta Golub-
Dobrzyń lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej 
właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż 
zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydaci w wyborach. 

Akt pełnomocnictwa do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 
czerwca 2020 r. sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 3 lipca 
2020r. 

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony przed dniem pierwszego 
głosowania skutkuje także na dzień ponownego głosowania (II tura). 

Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie 
sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania 
zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których 
dotyczy pełnomocnictwo. 

Do wniosku dołącza się: 

• pisemną zgodę na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do ww. 
Rozporządzenia (zgoda) osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej 
nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a  także nazwisko i imiona osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; 

• w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia 
właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; 



• w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do 
rejestru wyborców Miasta Golub-Dobrzyń: kopię zaświadczenia o prawie do 
głosowania. 

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania 
wyborcy udzielającego pełnomocnictwa. 

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie 
złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów 
doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej. 

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku: 

• śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub 
pełnomocnika; 

• wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla 
miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania; 

Opłaty 

Pełnomocnictwo do głosowania jest bezpłatne. 

 


