
Głosowanie na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

w dniu 12 lipca 2020 r. przez pełnomocnika 

 

 
W związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 

2020 r. informuję, iż pełnomocnictwa do głosowania udzielone przed I turą wyborów 

zachowują ważność i nie potrzeba ponownego składania wniosku o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa. 

 

Jeżeli dotychczas ustanowiony pełnomocnik nie ma możliwości reprezentowania 

wyborcy w dniu 12 lipca 2020 r. i wyborca chce ustanowić innego pełnomocnika, powinien 

złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania 

dotychczasowemu pełnomocnikowi oraz złożyć wniosek o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa i zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa przez nowego pełnomocnika, 

najpóźniej w dniu 3 lipca 2020 r. do godziny 15.30. 

Do tego dnia mogą również złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika wyborcy, którzy 

wcześniej nie składali takiego wniosku. 

 

Wszystkie druki niezbędne do złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 

albo jego cofnięcia można pobrać w formie elektronicznej ze strony: 

https://tarnow.pl/Miasto/Wybory-Prezydenta-Rzeczypospolitej-Polskiej/Informacje-dla-osob-

niepelnosprawnych 

albo w formie papierowej w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 

(parter), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (14-6882-493, 14-6882-469). 

 

 Do wniosku należy dołączyć: 
  

1) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa 

do głosowania; 

2) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa 

w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat); 

3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być 

pełnomocnikiem (jeżeli pełnomocnikiem ma być osoba, która nie jest ujęta w rejestrze 

wyborców Gminy Miasta Tarnowa). 

  

Prosimy o podawanie we wniosku swojego numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu 

z państwem. 

  

Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz z załącznikami lub 

o jego cofnięcie, można składać w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Tarnowa przy 

ul. Mickiewicza 2 (parter), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, albo 

wrzucić do specjalnie oznaczonej urny, znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miasta 

Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2 (wejście od ul. Mickiewicza). 

 

 

 Kto może udzielić pełnomocnictwa do głosowania? 

  

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy: 

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat, 

https://tarnow.pl/Miasto/Wybory-Prezydenta-Rzeczypospolitej-Polskiej/Informacje-dla-osob-niepelnosprawnych
https://tarnow.pl/Miasto/Wybory-Prezydenta-Rzeczypospolitej-Polskiej/Informacje-dla-osob-niepelnosprawnych


2) niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, 

3) posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 

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

niepełnosprawnych, tj. o: 

• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

• niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

• całkowitej niezdolności do pracy; 

• zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

• zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

• stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem 

pielęgnacyjnym. 

  

  

Kto nie może udzielić pełnomocnictwa do głosowania? 

  

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika nie jest możliwe w przypadku głosowania 

przez wyborcę przebywającego: 

• w szpitalu lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym; 

• w domu pomocy społecznej; 

• w zakładzie karnym lub areszcie śledczym oraz ich oddziałach zewnętrznych; 

• w domu studenckim 

albo głosującego korespondencyjnie. 

  

  

Kto może być pełnomocnikiem? 

  

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania wydane w innej Gminie. 

 

 

Kto nie może być pełnomocnikiem? 

  

Pełnomocnikiem nie może być: 

1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby 

udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; 

2) mąż zaufania; 

3) obserwator społeczny; 

4) osoba kandydująca w wyborach. 

  

Od kogo można przyjąć pełnomocnictwo? 

  

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, 

jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, 

córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 

 

 

 

 



 Gdzie udziela się pełnomocnictwa? 

  

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miasta Tarnowa 

upoważnionym przez Prezydenta Miasta Tarnowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa  

do głosowania. 

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy 

udzielającego pełnomocnictwa lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli osoba ta 

zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. 

  

Czy można cofnąć pełnomocnictwo? 

  

Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie 

najpóźniej w dniu 10 lipca 2020 r.  pisemnego oświadczenia pracownikowi Urzędu Miasta 

Tarnowa, upoważnionemu przez Prezydenta Miasta Tarnowa do sporządzania aktów 

pełnomocnictwa do głosowania, albo w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. przez doręczenie 

takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej albo poprzez osobiste 

zagłosowanie, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż ustanowiony przez niego 

pełnomocnik. 

 

Podstawa prawna 

  

Dział I, rozdział 7 (art. 54–61) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 684 ze zm.).  

 

  

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 14-6882-493, 

14-6882-469, 14- 6882-411. 

 

 


