Warszawa, dnia 11 maia 2015 r.

paNsrwowA
KOMISJAWYBORCZA
zPow-603-439tr5

Informacja
o warunkach udzialu w ponownym glosowaniu w wyborach Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach glosowania utworzonych w kraju,

kt6re zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

Paristwowa Komisja Wyborcza,

w

rwi4zku

z

ponownym glosowaniem

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kt6re zostanie przeprowadzone
2015

r., przypomina o

warunkach udziaLu

w

w

wyborach

w dniu 24 mala

ponownym glosowaniu

w

obwodach

glosowania utworzonych w kraju.

Warunki te okreSlone s4
(Dz. U. Nr 21, poz.

Prawo udzialu

w

w ustawie z

dnia

5

stycznia

20Il

Kodeks wyborczy

II2, zp62n.zm.).
ponownym glosowaniu (prawo wybierania)

w wyborach

Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, kt6ry:

.
o
o
.

najpolniej w dniu ponownego glosowaniakofrczy 18 lat,

nie zostalpozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczenrem s4du,
nie zostal ubezwlasnowolniony prawolnocnym orzeczeniem s4du,
nie zostaL pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunalu Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborc6w .MoLna by6 wpisanym tylko do jednego spisu.
Spisy wyborc6w sporz4dzaj4 urzEdy gmin.

I.

Glosowanie w obwodzie wlaSciwym dla miejsca stalego zamieszkania w Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt staty na obszarze gminy, kt6ry nie zLoZyl wniosku
o wpisanie

do stalego rejestru wyborc6w w innym miejscu oraz wyborca wpisany

do rejestru wyborctiw na wlasny wniosek, bEdzie ujEty z urzgdu

w spisie wyborc6w

sporzqdzonym dla obwodu glosowania wlaSciwego dla jego miejsca zamieszkania.
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il.

Glosowanie w innym obwodzie niZ wlaSciwy dla miejsca stalego zamieszkania.

w fym w lokalu dostosowanym do potrzeb os6b niepelnosprawnych

o

Wyborca, kt6ry nie ztoLyl do dnia 5 maja 2015 r. wniosku o dopisanie do spisu
wyborc6w w wybranym obwodzie gtosowania w kraju, ani do dniaT maja20l5 r.

w obwodzie glosowania za granic4, mohe po dniu pierwszego glosowania, a przed
ponownym gtrosowaniem, zloLy1 taki wniosek

iw

w wybranym przez siebie lokalu wyborczym

na

zwiqzku ztym glosowa6

abszarze gminy,

w kt6rej

stale zamieszkuje (innym niz wLalciwy dla jego miejsca stalego zamieszkania)

lub w kt6rej bgdzie przebywad w dniu wybor6w. Wniosek taki sklada
sig w urzgdzie gminy, w kt6rej znajduje wybrany lokal v,ryborczy, najp6Zniej
w 5. dniu przed dniem ponownego glosowania, tj. do dnia 19 maja 2015 r.

Wniosek moLe dotyczyd ka2dego lokalu wyborczego,

w tym

lokalu

przystosowanego do potrzeb os6b niepelnosprawnych.

Wyborca dopisany do spisu wyborc6w na wlasny wniosek zostanie zurzgdu
skreSlony ze spisu w miejscu stalego zamieszkania.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborcriw na sw6j wniosek przed pierwszym

w dniu 10 maja br. beda ujgte w tym spisie wyborc6w
w ponownym glosowania (tzw. II tury wybor6w). Wzigcie udzialu
w ponownym glosowaniu w innym obwodzie bgdzie moZliwe wyl4cznie
po otrzymaniu z urzgdu gminy lub od konsula, kt6ry sporz4dzil spis
glosowaniem

wyborc6w, zaSwiadczenia o prawie do glosowania.
Dotyczy to takhe Zolnierzy pelni4cych zasadniczE lub okresow4 sluzbg wojskow4

oraz peLni4cych stuZbg
lub odbywaj4cych

w charakterze kandydat6w na Zolnierzy

lwiczenia i

odbywaj4cych zasadniczq stuZbg
zamieszkania, policjant6w

zawodowych

przeszkolenie wojskowe, ratownik6w

w obronie cywilnej poza miejscem

statego

z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura

Ochrony Rz4du, Stra?y Granicznej, Pafstwowej Stra?y PoZarnej oraz Stuhby

Wigziennej pelni4cych sluzbg

w

systemie skoszarowanym, l<u6rzy przed

-3
glosowaniem

-

w dniu 10 maja 2015 r.

zostali dopisani do spisu wyborc6w

w wybranymprzez siebie spisie wyborc6w.
Glosowanie na podstawie zaswiadczenia o prawie do glosowania

Wyborca zmieniajEcy miejsce pobytu po dniu pierwszego glosowania,

a

przed,

ponownym glosowaniem, moze otrzymat zalwiadczenie o prawie do glosowania

dniu ponownego glosowania. Z zalwiadczeniem takim moana gtosowai
w dowolnym obwodzie glosowania w kraju, za granic4 lub na polskim statku
w

morskim.
Wniosek o wydanie takiego zalwiadczenia sklada sig po dlniu pierwszego glosowania

w

wzgdzie gminy,

w kt6rej

wyborca jest ujgty

w spisie wyborc6w, nie p6zniej

jednak nizw 2. dniuprzed dniem ponownego glosowania,tj. do dnia 22 mqa20l5 r.

Wniosek moLe zosta(, zloiLony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Do odbioru zaSwiadczenia wyborca mohe upowaznii inn4 osobg. W6wczas wyborca
sporzqdza wniosek

o wydanie zalwiadczenia

i upowaznienie (moZe to by6 jeden

dokument), w kt6rym wskazuje swoje imig (imiona)

i

nazwisko oraz numer PE,SEL,

a takle dane osoby upowahnionej do odebrania zalwiadczenia. Wyborca, kt6remu
wydano zaSwiadczenie o prawie do glosowaniazostanie z:urzEd.u skreslony ze spisu

wyborc6w, w kt6rym byl ujgty w pierwszym glosowaniu w dniu 10 maja 2015 r.

Wyborcy, kt6rzy zloityli wniosek

o wydanie

do glosowania przed pierwszym glosowaniem

zaSwiadczenia

o

prawie

w dniu 10 maja 2015 r. otrzymali

dwa zaSwiadczenia i w ponownym glosowaniu bgdA mogli glosowad wyl4cznie
na podstawie otrrymanego wczeSniej zafwiadczenia o prawie do glosowania.

Nale2y rwr6ci( szczeg6lnq uwagg, aby nie utracid zaSwiadczenia
do glosowania.

W

o

prawie

przypadku jego utraty, niezalehnie od przyczyrry, nie bgdzie

mozliwe otrzymanie kolejnego zaSwiadczenia, ani wzigcie udziahn w ponownym
gtosowaniu w obwodzie wlaSciwym dla w miejsca stalego zamieszkania.

Glosowanie

w

szpitalach, domach pomocy spolecznej, zakladach karnych

i aresztach Sledczych orazw domach studenckich
Wyborcy, ktSrzy bgda przebywaf w dniu ponownego glosowania w szpitalach,
domach pomocy spolecznej, zakladach karnych

i

aresztach Sledczych zostan4

wpisani do spis6w wyborc6w sporz4dzonych dla obwod6w glosowania utworzonych
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i bgd4 mogli gtrosowad w tych obwodach. Dyrektor jednostki

w tych jednostkach

powiadomi osoby przebywaj4ce w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborc6w.

Na takich samych zasadach bpdq mogli glosowa6 wyborcy

przebywaj4cy

w domach studenckich lub zespolach dom6w studenckich, w kt6rych utworzono
obwody glosowania.

Wyborcy wpisani do spisu wyborc6w w wyZej wymienionych jednostkach zostan4
zurzgdtt skreSleni ze spisu w miejscu stalego zamieszkania.

osoby, kt6re przybEd4 do wyZej wymienionych jednostek
glosowania, bgd1 mogty glosowa6

w

dniu ponownego

w obwodach utworzonych w tych jednostkach

tylko na podstawie zaSwiadczefi o prawie do glosowania.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborc6w

w

obwodach glosowania utworzonych

w szpitalach, zakladach pomocy spolecznej, zakhdach karnych
Sledczych oraz

w

i

aresztach

domach studenckich lub zespolach dom6w studenckich

w pierwszym glosowaniu

w dniu 10 maja

2015

r.

bgda ujgte

w tym spisie

wyborc6w r6wnie2 w przypadku przeprowadzania ponownego glosowania

(tzvt.Il tury wybor6w). Wzigcie udzialu w ponownym glosowaniu w innym
obwodzie bgdzie moZliwe wyl4cznie po otrzymaniu za5wiadczenia o prawie
do glosowania z urzgdu gminy, kt6ry sporz4dzil spis wyborctiw. Ponadto
wyborcy, kt6rzy opu5cili szpital, zaklad pomocy spolecznej, zaklad karny
Iub areszt Sledczy
do spisu

po dniu pierwszego glosowania bgd4 mogli byd dopisani

wyborc6w przez obwodow4 komisjg wyborcz4

w

miejscu stalego

zamieszkania jeZeli udokumentuj4, 2e opuScili tg jednostkg w okresie pomigdzy

dniem pierwszego glosowania, tj.

10

maja 2015 r.)

glosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali

w gminie

^

(mieScie),

dniem ponownego

na kt6rej

znajduje sig szpital, zaklad pomocy spolecznej, zaklad karny

i

obszarze

areszt Sledczy

oraz dom studencki lub zesp6l dom6w studenckich, kt6rry po sporz4dzeniu
przez kierownika tej jednostki wykazu wyborc6w w niej przebywaj4cych,
opuScili tg plac6wkg, zostan4 wykreSleni ze spisu wyborc6w sporz4dzonego
dla tej jednostki
zamieszkania.

i

bgd4 ujgci w spisie wyborc6w wlaSciwym dla miejsca stalego
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Wyborca stale zamieszkaLy za granicq, kt6ry bgdzie przebywal w Polsce
ponownego glosowania, moLe wzi4(. udzial

w

dniu

w fym glosowaniu w dowolnym

obwodzie glosowania, jesli przedloLy obwodowej komisji wyborczej wahny

polski paszport oraz dokument potwierdzaj4cy, he stale

zamieszkuje

za granic4. Dokumentem takim moLe by6 np. karta stalego pobytu, dokument

za granic4 lub dokument potwierdzaj4cy
uprawnienie do korzystania ze Swiadczef ubezpieczenia spolecznego
potwierdzai4cy zatrudnienie

za granicq. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze tak4 osobg

do spisu wyborc6w, z zn czaj4c to w paszporcie przez odci5nigcie pieczgci

komisji

i

wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje

wizowe.

o

Wyborca stale zamieszkaty

za

granic4 mohe r6wnie2 glosowa6 na podstawie

zalwiadczenia o prawie do glosowania wydanego przez konsula, o
na

sw6j wniosek wpisany do spisu wyborc6w

utworzonym

IIL

z

w

ile zostal

obwodzie glosowania

granic4.

Glosowanie korespondencyj ne.

Wyborcy, hJorzy zglosili zamiar glosowania korespondencyjnego przed pierwszym
glosowaniem w dniu 10 maja2015

r. r6wniez w ponownym glosowaniu bgd4 glosowali

korespondencyjnie. W6jt (burmistrz, prezydent miasta) przesle tym wyborcom pakiety

wyborcze na ten sam adres, na kt6ry pakiety zostaly wyslane przed pierwszym
gtosowaniem. Nie ma moZliwoSci zmiany tego adresu. Wyborca moae zrezygnowa(

w tym takhe po tzw. pierwszej ttrze, wylqcznie
poprzez pobranie za|wiadczenia o prawie do glosowania. Wniosek w tej sprawie
z glosowania korespondencyjnego,

w urzgdzie gminy, w kt6rej jest ujgty w spisie wyborc6w.
Zloi'enie wniosku musi nast4pi6 przed wyslaniem przez wrijta (burmistrza,

wyborca powinien zloLyc

prezydenta miasta) pakietu wyborczego, lub po tym terminie, lecz wyl4cznie jeieli
wyborca zrvr6ci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym

kt6ry nie zglosil zamiaru glosowania korespondencyjnego
do dnia 27 kwietnia 2015 r., moLe po dniu pierwszego glosowania,
przed
^
ponownym glosowaniem, zglosi6 zamiar glosowania korespondencyjnego

Natomiast wyborca,

-6w ponownym glosowaniu. Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien by|
zgloszony przez wyborcg w urzgdzie gminy, w kt6rej wpisany jest do rejestru wyborc6w,

najp6Zniej w 10. dniu przed dniem ponownego glosowania,

tj. do dnia 14 maja

2015 r.
ZgLoszenie mohe by6 dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Powinno ono zawiera1 narwisko

i

imig (irniona), imig ojca, datg urodzenia, numer

ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wybor6w, kt6rych dotyczy zgloszenie a takae
wskazanie adresu, na kt6ry ma by6 wyslany pakiet wyborczy, albo deklaracjg osobistego

odbioru pakietu wyborczego w urzgdzie gminy oraz oSwiadczenie o wpisaniu wyborcy
do rejestru wyborc6w w danej gminie.

W

zgtoszeniu wyborca mohe zaZqdac przeslania mu wraz

z

pakietem wyborczym

nakladki na kartg do gtosowania sporz4dzonej w alfabecie Braille'a.

w obwodzie wlaSciwym dla miejsca stalego
zamieszkania i ujgty w spisie wyborc6w w obwodzie gtrosowania wlaSciwym
dla obwodowej komisji wyborczej, Wznaczonej dla cel6w gtrosowania

Wyborca zostanie skreSlony ze spisu

korespondencyjnego na terenie gminy, w kt6rej slale zamieszkuje.

Wyborca, nie p6Zniej niiz

7 dni przed dniem ponownego

glosowania, otrzyma

zurzgdu gminy pakiet wyborczy, kt6ry zostanie dorgczony wyl4cznie do r4k
wlasnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzajqcego tozsamoS6

i pisemnym

pokwitowaniu odbioru. Jezeli wyborca we wniosku zadeklarowal osobisty odbi6r pakietu
wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie bgdzie mozliwy do odebraniaw mzgdzie

gminy (w godzinach pracy urzgdu).
Jeheli wyborca nie moze potwierdzi6 odbioru, dorgczajqcy sam stwierdzi datg dorgczenia

oraz wskaze odbieraj4cego iprzyczyng braku jego podpisu.

W

przypadku nieobecnoSci wyborcy pod wskazanym adresem doryczajqcy umiesci

zawiadomienie o terminie powt6rnego dorgczenia

w

skrzynce na listy lub, gdy nie jest

to mozliwe, rta drzwiach mieszkania. Termirn powt6rnego dorgczenia
dl:.;'hszy

niL3

nie moZe by6

dni od dnia pierwszego dorgczenia.

W sklad pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodz4: koperta zwrotna,
karta do gtosowania w ponownym glosowaniu, koperta na kartg do glosowania,
o5wiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu glosu na karcie do glosowania, instrukcja

- t-

gtosowania korespondencyjnego
sporuqdzona w alfabecie Braill e'a

-

i

ewentualnie nakladka

na kartg do

gtrosowania

jeheli wyborca zahqdal jej przesNania.

Na karcie do glosowania wyborca oddaje glos, w spos6b okreSlony w informacji
znajdujqcej sig w dolnej czgsci karty do glosowania. Nale?y pamigtal, 2e znakiem ,,X"

S4

dwie linie przeeinajqce sig w obrgbie kratki przeznaczonej na oddanie glosu.
Po oddaniu glosu naleiry kartg do glosowania umiesci6 w kopercie oznaczonej,,Koperta

na kartg do glosowania" i kopertg tg zakIei6. Niezaklejenie koperty

na kartg

karta do glosowania nie bgdzie uwzglgdniona przy

do glosowania spowoduje, Le

ustalaniu wynik6w glosowania.

Zaklejonq kopertg na kartg

do gtrosowania naIe|y wlo|y1 do koperty

zwrotnej

zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej nale?y takZe wlolyl oSwiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu
glosu. Przed wloZeniem oSwiadczenia do koperfy zwrotnej naleiry wpisad na nim
miejscowoSd

i

oSwiadczenia

datg jego sporz1dzenia oraz wlasnorgcznie

je podpisad. Niewloienie

do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, Le karta

do glosowania nie bgdzie uwzglgdniona przy ustalaniu wynik6w glosowania.
Kopertg zwrotn1 nale?y zakleil

i nadad osobiScie w plac6wce Poczty Polskiej

na adres

obwodowej komisj i wyborczej najp62niej:

do

2l

maja 2015 r., jeheli plac6wka pocztowa znajduje sig w gminie, w kt6rej

wyborca jest ujgty w spisie wyborc6w,
do 20 maja20l5 r. w dowolnej plac6wce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Osoba niepetnosprawna moze um6wi6 sig na odbi6r koperty zwrotnej

w

miejscu

iterminie przez ni4 wskazanym (np.w jej mieszkaniu). W przypadku, gdy odbioru ma
dokona6 pracownik Poczty Polskiej, nale?y um6wi6 sig

z nim

najp62niej na dzieh

2l maja20l5 r.
Wyborca mohe przed dniem ponownego glosowania osobiScie dostarczyd kopertg

(w godzinach pracy tego urzgdu) lub w dniu
ponownego glosowania, do czasu jego zakofrczenia, osobiScie dostarczyc kopertg
zwrotnE do obwodowej komisji wyborczej, kt6rej adres znajdt$e sig na kopercie
zwrotn4 do wlaSciwego urzEdt gminy

zwrotnei.

-8Gtrosowad korespondencyjne

nie mog4 wyborcy umieszczeni

w spisach wyborc6w

w: obwodach glosowania utworzonych w zalJadach opieki zdrowotnej, domach pomocy

spolecznej, za\<ladach karnych

i

arcsrtach Sledczych oraz domach studenckich

lub zespolach dom6w studenckich, a ponadto wyborcy, kt6rzy udzielili petrnomocnictwa

do glosowania. Jak wskazano powyhej

w

prrypadku gdy wyborca zgjosiN zamiar

glosowania korespondencyjnego, wyborcy temu zaSwiadczenia o prawie do glosowania

w miejscu pobl'tu w dniu wybor6w nie wydaje sig po wyslaniu do wyborcy pakietu
wyborczego, chyba 2e zwr6ctl on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.
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IV.

Glosowanie przez pelnomocnika
Prawo do glosowania za poSrednictwem petrnomocnika w ponownym glosowaniu maj4

wyborcy, kt6rzy najpofiniej

w dniu ponownego glosowania

wyborcy posiadaj4cy orzeczenie

znaaznym

z

lub

lat, atakae

umiarkowanym stopniu

r. o rehabilitacji
i spolecznej oruz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz. U. z 20Il r.

niepelnosprawnoSci

zawodowej

w

o

ukoricz1 75

rozumieniu ustawy

dnia 27 sierpnia 1997

Nr 127, poz.72l, z po1n. zm.), w tym r6wnie? wyborcy posiadaj4cy

orzeczenie organu

rentowego o:
1) calkowitej niezdolnoSci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2,

i

niezdolnoSci

do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z
17

grudnia 1998

r. o emeryturach i

rentach

z

dnia

Funduszu Ubezpieczen Spotecznych

(Dz. U. 22013 r. poz. 1440);

2) niezdolnoSci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy
wymienionej w pkt

3)

1;

catrkowitej niezdolnoSci

wymienionej w pkt

do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2

ustawy

1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalid6w;
5) orzeczenie o zaliczenit do II grupy inwalid6w;
a takle osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnoSci do pracy w gospodarstwie rolnym,

kt6rym przysluguj e zasilek pielggnacyj ny.
Pelnomocnikiem mohe byd osoba wpisana do rejestru wyborc6w

w tej

samej gminie,

co udzielaj4cy petrnomocnictwa do gtosowania lub posiadajqca zalwiadczenie o prawie
do glosowania.

Pelnomocnikiem nie moze by6 osoba wchodz4ca w sklad komisji obwodowej wlaSciwej

dla obwodu glosowania osoby udzielaj4cej pelnomocnictwa do glosowania, a takae
mgzowie zaufania,jak r6wnie?kandydacinaPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pelnomocnictwo molna przyj46 tylko od jednej osoby
co najmniej jedn4

(syn, c6rka,

z

lub od dw6ch os6b, jezeli

nich jest wstgpny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstgpny

wnuk, wnuczka, itd.), matrzonek, btat, siostra lub osoba pozostajqca

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pelnomocnika.

_10_
Pelnomocnictwa udziela sig przed w6jtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed
innym pracownikiem urzgdu gminy upowaznionym przez w6jta (burmistrza, prezydenta
miasta) do sporz4dzania akt6w pelnomocnictwa do gtrosowania.

Wyborcy' kt6rym pelnomocnicfwo zostalo udzielone przed dniem pierwszego
glosowania

w dniu 10 maja 2015 r.

bgda mogli glosowad na podstawie aktu

pelnomocnictwa (przekazanego obwodowej komisji w dniu pierwszego glosowania)

r6wniei w ponownym glosowaniu. Wraz ze spisem wyborc6w przed ponownym
glosowaniem komisja otrzyma aktualn4 listg wyborc6w, kt6rzy udzielili
pelnomocnictwa

do

glosowania.

Na

podstawie

do glosowania osoby posiadaj4ce pelnomocnictwo

tej listy komisja dopuSci

do glosowania, kt6re glosuj4c

w pierwszym glosowaniu, oddaty komisji akt pelnomocnictwa.
Natomiast wyborca, kt6ry nie zloZy\ wniosku o sporz1dzenie aktu pelnomocnictwa przed

pierwszym glosowaniem

w dniu 10 maja 2015 r., w celu sporz1dzenia

aktu

pelnomocnictwa przed ponownym glosowaniem, sklada wniosek do w6jta (burmistrza,
prezydenta miasta) gminy, w kt6rej jest wpisany do rejestru wyborc6w. Wniosek nale?y

zloLy1 najp62niej

2015

r.

w 9. dniu przed dniem

ponownego glosowania, tj. do dnia 15 maja

Wzor wniosku stanowi zaL1cznik

m 2 do rozporz4dzenia Ministra

Spraw

i Administracji z dnia 28 Iipca 2011 r. w sprawie sporzqdzenia aktu
pelnomocnictwa do glosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Wewngtrznych

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
do Parlamentu Europejskiego

w Rzeczypospolitej Polskiej, do organ6w stanowi4cych

jednostek samorz4du terytorialnego oraz w6jt6w, burmistrz6w

i

prezydent6w miast

(Dz. U. Nr 1 57, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428). (wz6r do\qczony do informacji).
Do wniosku nale?y dolqczy(,:

-

pisemn4 zgodE osoby maj4cej by6 petnomocnikiem na przyjEcie pelnomocnictwa

-

wz6r zgody na przyjgcie pelnomocnictwa stanowi zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia

Ministra Spraw Wewngtrznych

i

Administracji wskazanego wyhej (wz6r dol1czony

do informacji);

-

kopig aktualnego orzeczenia wlaSciwego organu orzekajEcego o ustaleniu stopnia
niepelnosprawnoSci, jezeli wyborca udzielajqcv pelnomocnictwa
nie bgdzie mial ukoriczonych 75lat1'

w dniu glosowania

-1

- kopig zalwiadczenia o prawie do

gtrosowania wydanego osobie maj4cej

by6 pelnomocnikiem, jezeli osoba ta nie jest ujgta

w rejestrze wyborc6w w tej

samej

gminie co udzielaj4cy pelnomocnictwa.

Akt pelnomocnictwa jest sporzqdzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym
miejscu na obszarze gminy, jezeli wyborca zwroci sig o to we wniosku ojego
sporzEdzenie.

Wyborca ma prawo cofnigcia udzielonego pelnomocnictwa. Cofnigcie pelnomocnictwa
nastgpuje przez zlohenie najp62niej na

2 dni przed dniem

ponownego glosowania,

22 maja 2015 r., stosownego oSwiadczenia w6jtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) gminy, w kt6rej sporzEdzono akt pelnomocnictwa, lub przez
dorgczenie takiego oSwiadczenia wlaSciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu

tj. do dnia

ponownego gtrosowania.
Wyborca, kt6ry ludzielil pelnomocnictwa moae gtrosowad osobiScie w lokalu wyborczym,

jezeli wczeSniej nie oddal glosu pelnomocnik. Glosowanie osobiste przez wyborcg
powoduj e wygaSnigcie pelnomocnictwa.

Gtrosowania przez pelnomocnika

utworzonych
karnych

i

w

zalcLadach

nie

przeprowadza

sig

w:

obwodach glosowania

opieki zdrowotnej, domach pomocy spotrecznej, zaldadach

aresztach Sledczych oraz domach studenckich, a takZe

w obwodach glosowania

utworzonychza granicq i na polskich statkach morskich.

v.

Dopisywanie wyborc6w do spis6w w dniu ponownego glosowania

W dniu ponownego

glosowania obwodowe komisje wyborcze dopisuj4 do spisu

wyborc6w jedynie tych wyborc6w, kt6rzy:

o przedtoZ1zaSwiadczenie o prawie do glosowania w dniu ponownego glosowania,
o zostali pominigci w spisie, jezeli udokumentui 4, 2e stale zamieszkui4 na terenie
danego obwodu glosowania, atrz4d gminy potwierdzi,2e nie otrzymal zawiadomienia

o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborc6w w innym
obwodzie.

o

sA obywatelami polskimi stale zamieszkui4cymi

za

granic4, glosui4cymi

w

kraju

na podstaw ie w aimego polskiego paszportu,

o

zostali skreSleni ze spisu dla danego obwodu gtrosowania
do

spisu wyborc6w

w

w zwiqzku z wpisaniem

szpitalu, domu pomocy spolecznej, zal<Ladzie karnym

-12lub areszcie Sledczym, jeheli udokumentuj4, 2e opuScili tg palc6wkg przed dniem
ponownego gtrosowania,

chcq gtosowa6

w

obwodzie utworzonym

w

zaldadzie opieki zdrowotnej, domu

pomocy spolecznej, za?Jadzie karnym lub areszcie Sledczym,
jednostki przed dniem ponownego glosowania.

a przybyli do tej

