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Informacja dotycz^ca formy sktadania wnioskow dotycz^cych: dopisania do spisu

wyborcow (spisu osob uprawnionych do udzialu w referendum) w wybranym

obwodzie glosowania, zgloszenia zamiaru glosowania korespondencyjnego, gtosowania

przez pehiomocnika oraz wydania zaswiadczenia o prawie do glosowania.

Panstwowa Komisja Wyborcza, w zwi^zku ze zglaszanymi w^tpliwosciami, wyjasnia

co nast^puje.

1 . Wniosek o dopisanie do spisu wyborcow (spisu osob uprawnionych do udzialu

w referendum) w wybranym obwodzie glosowania na obszarze gminy wlasciwej

ze wzglejdu na miejsce stalego zamieszkania albo, w ktorej wyborca czasowo

przebywa musi zostac sporzajdzony na pismie oraz podpisany przez wyborce^ i osobiscie

przekazany w oryginale lub w inny sposob doreczony do urzedu (np. za posrednictwem

innej osoby, poczty, kuriera lub zlozony w biurze podawczym urzedu), z zastrzezeniem

zachowania terminu oraz z uwzgl^dnieniem art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego,

stanowi^cego, iz dat^ zlozenia wniosku jest data wpJywu tego wniosku do urz^du gminy,

a nie data jego nadania. Wniosek o dopisanie do spisu wyborcow moze zostac rowniez

przeslany w formic elektronicznej - o ile podpisany jest podpisem uzytkownika

posiadaj^cego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast dor^czenie tych dokumentow w formic

kserokopii lub skanu za posrednictwem odpowiednio lub faksu lub poczty elektronicznej

niepodpisanej we wskazany wyzej sposob.

2. Zgloszenie zamiaru glosowania korespondencyjnego moze bye dokonane ustnie

(w tym osobiscie i telefonicznie), pisemnie, telefaksem lub w formic elektronicznej

(nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu

elektronicznego). Zgloszenie moze bye zatem dokonane rowniez za posrednictwem

poczty elektronicznej (e-mail).

3. Wniosek o sporz^dzenie aktu pelnomocnictwa musi bye zlozony wedhig wzoru

okreslonego w rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

28 lipca 2011 r. w sprawie sporz^dzenia aktu pelnomocnictwa do glosowania

w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
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Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej

Polskiej, do organow stanowi^cych jednostek samorz^du terytorialnego oraz wqjtow,

burmistrzow i prezydentow miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428).

Wniosek musi zostac sporz^dzony na pismie oraz podpisany przez wyborc?

(osob$ uprawniona^ do udzialu w referendum) lub w przypadku, gdy osoba ta nie moze

lub nie umie zlozyc podpisu, przez osobe, ktora wyrazila zgode na przyjecie

pemomocnictwa do gtosowania, i wraz z zala_cznikami, w tym z oryginalna^ podpisany

zgoda^ na przyjecie pelnomocnictwa, osobiscie przekazany lub w inny sposob doreczony

do urzedu (np. za posrednictwem innej osoby, w tym, ktora wyraziia zgod$ na przyjecie

pelnomocnictwa, poczty, kuriera lub zlozony w biurze podawczym urzedu),

z zastrzezeniem zachowania okreslonego terminu oraz z uwzglednieniem art. 9 § 1

Kodeksu wyborczego, stanowi^cego, iz dat^ zlozenia wniosku jest data wplywu tego

wniosku do urzedu gminy, a nie data jego nadania. Podpisany wniosek o sporz^dzenie

aktu pernomocnictwa oraz podpisana zgoda na przyjecie pelnomocnictwa mog^ zostac

rowniez przeslane w formie elektronicznej -- o ile dokumenty te podpisane zostafy

podpisem uzytkownika posiadaj^cego profil zaufany platformy ePUAP

lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast

doreczenie tych dokumentow w formie kserokopii lub skanu za posrednictwem

odpowiednio faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), albo jego wydruku.

4. Wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie do glosowania moze zostac zlozony

pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest wymagane posiadanie profilu

zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Wniosek moze bye zatem

zlozony za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Do odbioru zaswiadczenia

wyborca moze upowaznic inn^ osobe. Wowczas wyborca sporz^dza wniosek o wydanie

zaswiadczenia i upowaznienie (moze to bye jeden dokument), w ktorym wskazuje swoje

imi$ (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a takze dane osoby upowaznionej

do odebrania zaswiadczenia. Wniosek i upowaznienie do odbioru zaswiadczenia moze

zostac przekazane na pismie (np. za posrednictwem innej osoby, poczty, kuriera

lub zlozone w biurze podawczym urzedu), telefaksem lub w formie skanu przekazanego

za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), albo jego wydruku; nie jest wymagane

posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zast^pca Przewodnicz^cego
Panstwowej Komisji Wyborczej

(-) Wieslaw Kozielewicz


