
Wybory samorządowe – pełnomocnictwo do głosowania 

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca niepełnosprawny 
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, moŜe udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego 
imieniu. 

Pełnomocnikiem moŜe być osoba wpisana do rejestru wyborców Miasta Mysłowice. 

Pełnomocnikiem nie moŜe być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla 
obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwa, a takŜe męŜowie, jak równieŜ kandydaci 
w danych wyborach. 

Pełnomocnictwo do głosowania moŜna przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeŜeli co 
najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małŜonek, brat, siostra lub osoba pozostająca  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 9 dnia przed 
datą wyborów tj. do 12 października 2018 r.    

Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu 
pełnomocnictwa do głosowania w wyborach. 

Do wniosku dołącza się: 

• pisemną zgodę na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do ww. Rozporządzenia 
osoby mającej być pełnomocnikiem do głosowania; 

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

• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być 
pełnomocnikiem – w przypadku gdy ta osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców 
w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i przepisy 
szczególne dotyczące danych wyborów przewidują moŜliwość uzyskania takiego 
zaświadczenia. 

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy 
udzielającego pełnomocnictwa lub jeŜeli wyborca zwróci się o to we wniosku w innym 
miejscu na terenie Miasta Mysłowice. 

JeŜeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych 
warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia 
wad wniosku. JeŜeli wad nie moŜna usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje 
odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz  
z uzasadnieniem wyborcy. 

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złoŜone 
w Urzędzie Miasta Mysłowice 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; 

• wykreślenia z rejestru wyborców Miasta Mysłowice pełnomocnika; 
• wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca 

zamieszkania wyborcy lub zostanie męŜem zaufania; 
• wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa. 

Miejsce złoŜenia dokumentów 

Urząd Miasta Mysłowice 
Kancelaria Ogólna pok. 119 
 ul. Powstańców 1 
Poniedziałek 7:30-17:00 
Wtorek, Środa, Czwartek 7:30-15:30 
Piątek 7:30-14.00 

Opłaty 

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej. 

Termin i sposób załatwienia 

W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upowaŜniony pracownik Urzędu Miasta 
Mysłowice niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie 
pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W sytuacji, kiedy brak jest 
moŜliwości uzgodnienia terminu, termin wyznacza upowaŜniony pracownik Urzędu. 

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z 
pozn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. 
w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1724); 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie 
zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 
dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
(Dz. U.  z 2018 r. poz. 1561). 

Tryb odwoławczy 

Brak 

 

 



Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informuję, iŜ: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą 
w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym moŜna się kontaktować poprzez e-mail:  
m.patalag@um.myslowice.pl lub telefonicznie (32) 31-71-245. 

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. Aktu 
pełnomocnictwa do głosowania wynikającego z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych 
b) Ŝądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
c) Ŝądania usunięcia danych, gdy: 

• dane nie są juŜ niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 

d) Ŝądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych 
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 
• Administrator nie potrzebuje juŜ danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 

one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu 
e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym 
uczestnikiem postępowania. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 


