
Głosowanie przez pełnomocnika 

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika w głosowaniu mają wyborcy, którzy 

najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również wyborcy 

posiadający orzeczenie organu rentowego o:  

1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i 

niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440); 

2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 

ustawy wymienionej w pkt 1; 

3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy 

wymienionej w pkt 1; 

4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

6. osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 

rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy 

złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem głosowania, tj. do dnia 16 października 2015 r. 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.   

2. Zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa.  

3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 

niepełnosprawności, jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie 

będzie miała ukończonych 75 lat. 

4. Kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być 

pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej 

gminie co udzielający pełnomocnictwa. 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Gminy Jadów (pok. Nr 26) 

ul. Jana Pawła II 17 

05-280 Jadów  

tel. 25 6754044 wew. 37 

Godziny pracy: 

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8:00-16:00 

Wtorek 9:00-17:00 
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