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Warszawa, dnia 11 maja 2015 r.

PANSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-603-439/15

Informacja

o warunkach udziatu w ponownym glosowaniu w wyborach Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach glosowania utworzonych w kraju,

ktore zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

Panstwowa Komisja Wyborcza, w zwi^zku z ponownym glosowaniem w wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ktore zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja

2015r., przypomina o warunkach udzialu w ponownym glosowaniu w obwodach

glosowania utworzonych w kraju.

Warunki te okreslone sq w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy

(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pozn. zm.).

Prawo udzialu w ponownym glosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, ktory:

• najpozniej w dniu ponownego glosowania konczy 18 lat,

• nie zostal pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s^du,

• nie zostal ubezwlasnowolniony prawomocnym orzeczeniem s^du,

• nie zostal pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunalu Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborcow. Mozna bye wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy wyborcow sporz^dzaja^ urzedy gmin.

I. Glosowanie w obwodzie wlasciwym dla miejsca stalego zamieszkania w Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt staty na obszarze gminy, ktory nie zlozyl wniosku

o wpisanie do stalego rejestru wyborcow w innym miejscu oraz wyborca wpisany

do rejestru wyborcow na wlasny wniosek, bedzie ujety z urzedu w spisie wyborcow

sporz^dzonym dla obwodu glosowania wlasciwego dla jego miejsca zamieszkania.
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II. Glosowanie w innym obwodzie niz wlasciwy dla miejsca stalego zamieszkania.

> Glosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu wyborczym),

w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osob niepelnosprawnych

• Wyborca, ktory nie zlozyl do dnia 5 maja 2015 r. wniosku o dopisanie do spisu

wyborcow w wybranym obwodzie gtosowania w kraju, ani do dnia 7 maja 2015 r.

w obwodzie gtosowania za granica, moze po dniu pierwszego glosowania, a przed

ponownym gtosowaniem, zlozyc taki wniosek i w zwiazku z tym glosowac

w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w ktorej

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

lub w ktorej b^dzie przebywac w dniu wyborow. Wniosek taki sklada

si§ w urzedzie gminy, w ktorej znajduje wybrany lokal wyborczy, najpozniej

w 5. dniu przed dniem ponownego glosowania, tj. do dnia 19 maja 2015 r.

Wniosek moze dotyczyc kazdego lokalu wyborczego, w tym lokalu

przystosowanego do potrzeb osob niepelnosprawnych.

Wyborca dopisany do spisu wyborcow na wlasny wniosek zostanie z urzedu

skreslony ze spisu w miejscu staiego zamieszkania.

UWAGA!!!

Osoby wpisane do spisu wyborcow na swoj wniosek przed pierwszym

glosowaniem w dniu 10 maja br. b$dq uj^te w tym spisie wyborcow

w ponownym glosowania (tzw. II tury wyborow). Wzi^cie udzialu

w ponownym glosowaniu w innym obwodzie b^dzie mozliwe wyl^cznie

po otrzymaniu z urzedu gminy lub od konsula, ktory spor/ad/il spis

wyborcow, zaswiadczenia o prawie do glosowania.

Dotyczy to takze zolnierzy pelniacych zasadnicza lub okresowa sluzbe wojskowa

oraz pelniacych sluzbe w charakterze kandydatow na zolnierzy zawodowych

lub odbywajacych cwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownikow

odbywajacych zasadnicza sluzbe w obronie cywilnej poza miejscem stalego

zamieszkania, policjantow z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura

Ochrony Rzadu, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Sluzby

Wieziennej pelniacych sluzbe w systemic skoszarowanym, ktorzy przed
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glosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. zostali dopisani do spisu wyborcow

w wybranym przez siebie spisie wyborcow.

> Glosowanie na podstawie zaswiadczenia o prawie do glosowania

Wyborca zmieniajgcy miejsce pobytu po dniu pierwszego glosowania, a przed

ponownym glosowaniem, moze otrzymac zaswiadczenie o prawie do glosowania

w dniu ponownego glosowania. Z zaswiadczeniem takim mozna glosowac

w dowolnym obwodzie glosowania w kraju, za granica^ lub na polskim statku

morskim.

Wniosek o wydanie takiego zaswiadczenia sklada sie po dniu pierwszego glosowania

w urzedzie gminy, w ktorej wyborca jest ujety w spisie wyborcow, nie pozniej

jednak niz w 2. dniu przed dniem ponownego glosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r.

Wniosek moze zostac zlozony pisemnie, telefaksem lub w formic elektronicznej.

Do odbioru zaswiadczenia wyborca moze upowaznic inna^ osobe. Wowczas wyborca

sporz^dza wniosek o wydanie zaswiadczenia i upowaznienie (moze to bye jeden

dokument), w ktorym wskazuje swoje imie (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL,

a takze dane osoby upowaznionej do odebrania zaswiadczenia. Wyborca, ktoremu

wydano zaswiadczenie o prawie do glosowania zostanie z urzedu skreslony ze spisu

wyborcow, w ktorym byl ujety w pierwszym glosowaniu w dniu 10 maja 2015 r.

Wyborcy, ktorzy zlozyli wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie

do glosowania przed pierwszym gJosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. otrzymali

dwa zaswiadczenia i w ponownym glosowaniu b?d^ mogli glosowac wyl^cznie

na podstawie otrzymanego wczesniej zaswiadczenia o prawie do glosowania.

Nalezy zwrocic szczegolnq uwag£, aby nie utracic zaswiadczenia o prawie

do glosowania. W przypadku jego utraty, niezaleznie od przyczyny, nie bedzie

mozliwe otrzymanie kolejnego zaswiadczenia, ani wziecie udzialu w ponownym

glosowaniu w obwodzie wlasciwym dla w miejsca stalego zamieszkania.

> Glosowanie w szpitalach, domach pomocy spolecznej, zakladach karnych

i aresztach sledczych oraz w domach studenckich

Wyborcy, ktorzy bfd^ przebywac w dniu ponownego glosowania w szpitalach,

domach pomocy spolecznej, zakladach karnych i aresztach sledczych zostan^

wpisani do spisow wyborcow sporz^dzonych dla obwodow glosowania utworzonych
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w tych jednostkach i b^da mogli glosowac w tych obwodach. Dyrektor jednostki

powiadomi osoby przebywajace w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborcow.

Na takich samych zasadach beda mogli glosowac wyborcy przebywajqcy

w domach studenckich lub zespolach domow studenckich, w ktorych utworzono

obwody glosowania.

Wyborcy wpisani do spisu wyborcow w wyzej wymienionych jednostkach zostana^

z urzedu skresleni ze spisu w miejscu stalego zamieszkania.

Osoby, ktore przybeda do wyzej wymienionych jednostek w dniu ponownego

glosowania, b?d^ mogly glosowac w obwodach utworzonych w tych jednostkach

tylko na podstawie zaswiadczen o prawie do glosowania.

UWAGA!!!

Osoby wpisane do spisu wyborcow w obwodach glosowania utworzonych

w szpitalach, zakladach pomocy spolecznej, zaktadach karnych i aresztach

sledczych oraz w domach studenckich lub zespolach domow studenckich

w pierwszym glosowaniu w dniu 10 maja 2015 r. b^dq ujfte w tym spisie

wyborcow rowniez w przypadku przeprowadzania ponownego glosowania

(tzw. II tury wyborow). Wzi^cie udzialu w ponownym glosowaniu w innym

obwodzie b^dzie mozliwe wylqcznie po otrzymaniu zaswiadczenia o prawie

do glosowania z urzedu gminy, ktory sporzqdzil spis wyborcow. Ponadto

wyborcy, ktorzy opuscili szpital, zaklad pomocy spolecznej, zaklad karny

lub areszt sledczy po dniu pierwszego glosowania b^dq mogli bye dopisani

do spisu wyborcow przez obwodow^ komisj^ wyborcza^ w miejscu stalego

zamieszkania jezeli udokumentuja, ze opuscili t§ jednostkf w okresie pomi^dzy

dniem pierwszego glosowania, tj. 10 maja 2015 r., a dniem ponownego

glosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie (miescie), na ktorej obszarze

znajduje si§ szpital, zaklad pomocy spolecznej, zaklad karny i areszt sledczy

oraz dom studencki lub zespol domow studenckich, ktorzy po sporzadzcniu

przez kierownika tej jednostki wykazu wyborcow w niej przebywajqcych,

opuscili t§ placowk^, zostaiii} wykresleni ze spisu wyborcow sporzqdzonego

dla tej jednostki i b^dq uj^ci w spisie wyborcow wlasciwym dla miejsca stalego

zamieszkania.
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> Glosowanie w kraju wyborcow stale zamieszkatych za granica^

• Wyborca stale zamieszkaly za granic^, ktory bedzie przebywal w Polsce w dniu

ponownego giosowania, moze wziqc udziat w tym glosowaniu w dowolnym

obwodzie giosowania, jesli przedlozy obwodowej komisji wyborczej wazny

polski paszport oraz dokument potwierdzaj^cy, ze stale zamieszkuje

za granicg. Dokumentem takim moze bye np. karta stalego pobytu, dokument

potwierdzaj^cy zatrudnienie za granica^ lub dokument potwierdzaj^cy

uprawnienie do korzystania ze swiadczen ubezpieczenia spolecznego

za granic^. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taka^ osob?

do spisu wyborcow, zaznaczaj^c to w paszporcie przez odcisni^cie piecz^ci

komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje

wizowe.

• Wyborca stale zamieszkaly za granic^ moze rowniez glosowac na podstawie

zaswiadczenia o prawie do giosowania wydanego przez konsula, o ile zostal

na swoj wniosek wpisany do spisu wyborcow w obwodzie giosowania

utworzonym za granicq.

HI. Glosowanie korespondencyjne.

Wyborcy, ktorzy zglosili zamiar giosowania korespondencyjnego przed pierwszym

glosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. rowniez w ponownym glosowaniu beda^ glosowali

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

wyborcze na ten sam adres, na ktory pakiety zostaly wyslane przed pierwszym

glosowaniem. Nie ma mozliwosci zmiany tego adresu. Wyborca moze zrezygnowac

z giosowania korespondencyjnego, w tym takze po tzw. pierwszej turze, wylacznie

poprzez pobranie zaswiadczenia o prawie do giosowania. Wniosek w tej sprawie

wyborca powinien zlozyc w urz^dzie gminy, w ktorej jest ujety w spisie wyborcow.

Zlozenie wniosku musi nast^pic przed wyslaniem przez wojta (burmistrza,

prezydenta miasta) pakietu wyborczego, lub po tym terminie, lecz wylacznie jezeli

wyborca zwroci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym

Natomiast wyborca, ktory nie zglosil zamiaru giosowania korespondencyjnego

do dnia 27 kwietnia 2015 r., moze po dniu pierwszego giosowania, a przed

ponownym glosowaniem, zglosic zamiar giosowania korespondencyjnego
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w ponownym glosowaniu. Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien bye

zgloszony przez wyborce w urzedzie gminy, w ktorej wpisany jest do rejestru wyborcdw,

najpozniej w 10. dniu przed dniem ponownego glosowania, tj. do dnia 14 maja

2015 r.

Zgloszenie moze bye dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formic elektronicznej.

Powinno ono zawierac nazwisko i imie (imiona), imie ojca, date urodzenia, numer

ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborow, ktorych dotyczy zgloszenie a takze

wskazanie adresu, na ktory ma bye wyslany pakiet wyborczy, albo deklaracje osobistego

odbioru pakietu wyborczego w urzedzie gminy oraz oswiadczenie o wpisaniu wyborcy

do rejestru wyborcow w danej gminie.

W zgloszeniu wyborca moze zaz^dac przeslania mu wraz z pakietem wyborczym

nakladki na karte do glosowania sporz^dzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca zostanie skreslony ze spisu w obwodzie wlasciwym dla miejsca stalego

zamieszkania i ujety w spisie wyborcow w obwodzie glosowania wlasciwym

dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celow glosowania

korespondencyjnego na terenie gminy, w ktorej stale zamieszkuje.

Wyborca, nie pozniej niz 7 dni przed dniem ponownego glosowania, otrzyma

z urz^du gminy pakiet wyborczy, ktory zostanie doreczony wylqcznie do r^k

wlasnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzaj^cego tozsamosc i pisemnym

pokwitowaniu odbioru. Jezeli wyborca we wniosku zadeklarowal osobisty odbior pakietu

wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie bedzie mozliwy do odebrania w urzedzie

gminy (w godzinach pracy urzedu).

Jezeli wyborca nie moze potwierdzic odbioru, doreczaj^cy sam stwierdzi date doreczenia

oraz wskaze odbierajacego i przyczyne braku jego podpisu.

W przypadku nieobecnosci wyborcy pod wskazanym adresem dor^czaj^cy umiesci

zawiadomienie o terminie powtornego doreczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest

to mozliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtornego doreczenia nie moze bye

dluzszy niz 3 dni od dnia pierwszego doreczenia.

W sklad pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodz^: koperta zwrotna,

karta do glosowania w ponownym glosowaniu, koperta na karte do glosowania,

oswiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu glosu na karcie do glosowania, instrukcja
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glosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakladka na karte do glosowania

sporz^dzona w alfabecie Braille'a —jezeli wyborca zaz^dal jej przesiania.

Na karcie do glosowania wyborca oddaje glos, w sposob okreslony w informacji

znajduj^cej sie w dolnej czesci karty do glosowania. Nalezy pamietac, ze znakiem ,,x" 53

dwie linie przecinaj^ce sie w obrebie kratki przeznaczonej na oddanie glosu.

Po oddaniu glosu nalezy kart? do glosowania umiescic w kopercie oznaczonej ,,Koperta

na karte do glosowania" i kopert? te zakleic. Niezaklejenie koperty na kartf

do glosowania spowoduje, ze karta do glosowania nie bedzie uwzgledniona przy

ustalaniu wynikow glosowania.

Zaklejon^ kopert? na kart? do glosowania nalezy wlozyc do koperty zwrotnej

zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej nalezy takze wlozyc oswiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu

glosu. Przed wlozeniem oswiadczenia do koperty zwrotnej nalezy wpisac na nim

miejscowosc i dat? jego spor/adzenia oraz wlasnor^cznie je podpisac. Niewlozenie

oswiadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, ze karta

do glosowania nie b^dzie uwzgl^dniona przy ustalaniu wynikow glosowania.

Kopert? zwrotn^ nalezy zakleic i nadac osobiscie w placowce Poczty Polskiej na adres

obwodowej komisji wyborczej najpozniej:

do 21 maja 2015 r., jezeli placowka pocztowa znajduje sie w gminie, w ktorej

wyborca jest ujety w spisie wyborcow,

do 20 maja 2015 r. w dowolnej placowce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Osoba niepelnosprawna moze umowic si? na odbior koperty zwrotnej w miejscu

i terminie przez ni^ wskazanym (np. w jej mieszkaniu). W przypadku, gdy odbioru ma

dokonac pracownik Poczty Polskiej, nalezy umowic sie z nim najpozniej na dzien

21 maja 2015 r.

Wyborca moze przed dniem ponownego glosowania osobiscie dostarczyc kopert?

zwrotna^ do wlasciwego urzedu gminy (w godzinach pracy tego urzedu) lub w dniu

ponownego glosowania, do czasu jego zakonczenia, osobiscie dostarczyc koperte

zwrotna^ do obwodowej komisji wyborczej, ktorej adres znajduje sie na kopercie

zwrotnej.
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Glosowac korespondencyjne nie moga^ wyborcy umieszczeni w spisach wyborcow

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

spolecznej, zakladach karnych i aresztach sledczych oraz domach studenckich

lub zespolach domow studenckich, a ponadto wyborcy, ktorzy udzielili pelnomocnictwa

do glosowania. Jak wskazano powyzej w przypadku gdy wyborca zglosil zamiar

glosowania korespondencyjnego, wyborcy temu zaswiadczenia o prawie do glosowania

w miejscu pobytu w dniu wyborow nie wydaje sie po wyslaniu do wyborcy pakietu

wyborczego, chyba ze zwrocil on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.
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IV. Glosowanie przez pelnomocnika

Prawo do glosowania za posrednictwem pelnomocnika w ponownym glosowaniu maja^

wyborcy, ktorzy najpozniej w dniu ponownego glosowania ukoncza^ 75 lat, a takze

wyborcy posiadaj^cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepelnosprawnosci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.

Nr 127, poz. 721, z pozn. zm.), w tym rowniez wyborcy posiadaj^cy 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 dnia

17grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych

(Dz. U. z2013 r. poz. 1440);

2) niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy

wymienionej w pkt 1;

3) calkowitej niezdolnosci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy

wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidow;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidow;

a takze osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym,

ktorym przysluguje zasilek pielegnacyjny.

Pelnomocnikiem moze bye osoba wpisana do rejestru wyborcow w tej samej gminie,

co udzielaj^cy pelnomocnictwa do glosowania lub posiadaj^ca zaswiadczenie o prawie

do glosowania.

Pelnomocnikiem nie moze bye osoba wchodz^ca w sktad komisji obwodowej wlasciwej

dla obwodu glosowania osoby udzielaj^cej pelnomocnictwa do glosowania, a takze

mezowie zaufania, jak rowniez kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pelnomocnictwo mozna przyj^c tylko od jednej osoby lub od dwoch osob, jezeli

co najmniej jedna^ z nich jest wstepny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstepny

(syn, corka, wnuk, wnuczka, itd.), malzonek, brat, siostra lub osoba pozostaj^ca

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pelnomocnika.
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Pelnomocnictwa udziela sie przed wojtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed

innym pracownikiem urzedu gminy upowaznionym przez wqjta (burmistrza, prezydenta

miasta) do sporzadzania aktow pelnomocnictwa do glosowania.

Wyborcy, ktorym pelnomocnictwo zostalo udzielone przed dniem pierwszego

gtosowania w dniu 10 maja 2015 r. beds! mogli glosowac na podstawie aktu

pelnomocnictwa (przekazanego obwodowej komisji w dniu pierwszego glosowania)

rowniez w ponownym glosowaniu. Wraz ze spisem wyborcow przed ponownym

glosowaniem komisja otrzyma aktiuilni; list? wyborcow, ktorzy udzielili

pelnomocnictwa do glosowania. Na podstawie tej listy komisja dopusci

do glosowania osoby posiadajace pelnomocnictwo do glosowania, ktore glosujac

w pierwszym glosowaniu, oddaly komisji akt pelnomocnictwa.

Natomiast wyborca, ktory nie zlozyl wniosku o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa przed

pierwszym glosowaniem w dniu 10 maja 2015 r., w celu sporz^dzenia aktu

pelnomocnictwa przed ponownym glosowaniem, sklada wniosek do wqjta (burmistrza,

prezydenta miasta) gminy, w ktorej jest wpisany do rejestru wyborcow. Wniosek nalezy

zlozyc najpozniej w 9. dniu przed dniem ponownego glosowania, tj. do dnia 15 maja

2015 r. Wzor wniosku stanowi zaiacznik nr 2 do 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, 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). (wzor dolaczony do informacji).

Do wniosku nalezy dol^czyc:

- pisemna zgode osoby majacej bye pelnomocnikiem na przyjecie peinomocnictwa

- wzor zgody na przyjecie pelnomocnictwa stanowi zaiacznik nr 6 do rozporz^dzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji wskazanego wyzej (wzor dolaczony

do informacji);

- kopie aktualnego orzeczenia wlasciwego organu orzekajacego o ustaleniu stopnia

niepelnosprawnosci, jezeli wyborca udzielajacy pelnomocnictwa w dniu glosowania

nie b^dzie mial ukonczonych 75 lat;
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• kopie zaswiadczenia o prawie do glosowania wydanego osobie majacej

bye pelnomocnikiem, jezeli osoba ta nie jest ujeta w rejestrze wyborcow w tej samej

gminie co udzielajacy pelnomocnictwa.

Akt pelnomocnictwa jest sporzadzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym

miejscu na obszarze gminy, jezeli wyborca zwroci sie o to we wniosku ojego

sporzadzenie.

Wyborca ma prawo cofniecia udzielonego pelnomocnictwa. Cofni^cie pelnomocnictwa

nastepuje przez zlozenie najpozniej na 2 dni przed dniem ponownego glosowania,

tj.dodnia 22 maja 2015 r., stosownego oswiadczenia wqjtowi (burmistrzowi,

prezydentowi miasta) gminy, w ktorej sporz^dzono akt pelnomocnictwa, lub przez

doreczenie takiego oswiadczenia wlasciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu

ponownego glosowania.

Wyborca, ktory udzielil pelnomocnictwa moze glosowac osobiscie w lokalu wyborczym,

jezeli wczesniej nie oddal glosu pelnomocnik. Glosowanie osobiste przez wyborce

powoduje wygasniecie pelnomocnictwa.

Glosowania przez pelnomocnika nie przeprowadza sie w: obwodach glosowania

utworzonych w zakladach opieki zdrowotnej, domach pomocy spolecznej, zakladach

karnych i aresztach sledczych oraz domach studenckich, a takze w obwodach glosowania

utworzonych za granic^ i na polskich statkach morskich.

V. Dopisywanie wyborcow do spisow w dniu ponownego gtosowania

W dniu ponownego glosowania obwodowe komisji' wyborcze dopisiijij do spisu

wyborcow jedynie tych wyborcow, ktorzy:

• przedloz^ zaswiadczenie o prawie do glosowania w dniu ponownego glosowania,

• zostali pominieci w spisie, jezeli udokumentuja, ze stale zamieszkuj^ na terenie

danego obwodu glosowania, a urz^d gminy potwierdzi, ze nie otrzymal zawiadomienia

o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborcow w innym

obwodzie,

• s^ obywatelami polskimi stale zamieszkuj^cymi za granic^, glosujacymi w kraju

na podstawie waznego polskiego paszportu,

• zostali skresleni ze spisu dla danego obwodu glosowania w zwi^zku z wpisaniem

do spisu wyborcow w szpitalu, domu pomocy spolecznej, zakfadzie karnym



- 12-

lub areszcie sledczym, jezeli udokumentuj^, ze opuscili te palcowk^ przed dniem

ponownego glosowania,

chc^ glosowac w obwodzie utworzonym w zakladzie opieki zdrowotnej, domu

pomocy spolecznej, zakladzie karnym lub areszcie sledczym, a przybyli do tej

jednostki przed dniem ponownego glosowania.


