
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 

Zaświadczenie o prawie do głosowania 
 

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje Ŝądanie dwa za-

świadczenia o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz o prawie do głosowania w 

dniu ponownego głosowania. Wyborca odbiera zaświadczenie osobiście, albo przez upowaŜnioną 

osobę, jeŜeli w upowaŜnieniu wskazano nr PESEL wyborcy. Wzór wniosku i upowaŜnienia do po-

brania w pok. 14. 

Termin: do 18 czerwca 2010r. 
Miejsce załatwienia ww. spraw: UM Mikołów, ul. K. Miarki 15 (Biały Domek) – pok. 14                     

w godzinach: od 7.30 do 15.30 

w poniedziałki od 7.30 do 17.00 

 



Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 

………………………………………………  Mikołów, dnia …………2010 r.  

     (imię i nazwisko) 

 

 

……………………………………………… 

       (adres) 

 

 

……………………………………………….. 

 

 

 

        Urząd Miasta Mikołów 

        Wydział Spraw Obywatelskich 

        43-190 Mikołów 

 

 

 

            Wnoszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień:  20 czerwca 2010 r.  

 

       

        …………………………………… 

         (podpis ) 

 

 

ToŜsamość osoby skaładającej niniejszy wniosek ustalono na podstawie dokumentu toŜsa-

mości o nazwie ………………………..serii ……. numerze ………………………. 

Wydanym przez ……………………………………………………………………………. 

 

 

 



Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 

……………………………………………… 

     (imięi nazwisko) 

 

 

……………………………………………… 

       (adres) 

 

 

……………………………………………….. 

 

  (nr pesel) 

 

 

 

 

U P O W A ś N I E N I E 
 

 

UpowaŜniam   ……………………………………………………………………………… 

   (kogo – imię i nazwisko) 

 

 

do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania, uprawniającego mnie do głosowania              

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r. oraz w dniu 

ponownego głosowania w wybranym przeze mnie obwodzie głosowania poza miejscem 

stałego zameldowania. 

 

 

 

 

 

…………………………     ………………………………… 

(data)         (podpis) 



Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 

Dopisanie do spisu wyborców 
 
Wyborca przebywający czasowo w Mikołowie w dniu wyborów oraz wyborca nigdzie nie-

zamieszkały przebywający w Mikołowie w dniu wyborów moŜe złoŜyć wniosek o dopisanie 

do spisu wyborców. Wzór wniosku do pobrania w pok. 14.  

Termin: do 10 czerwca 2010r.  
Miejsce załatwienia ww. spraw: UM Mikołów,    ul. K. Miarki 15 (Biały Domek) pok. 14 

w godzinach: od 7.30 do 15.30 

w poniedziałki od 7.30 do 17.00 

 



Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW 
Wydział Spraw Obywatelskich 

 
 
 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

na dzień 20 czerwca 2010r. 
 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27 września 1990 r. – o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z pź. zm.) wnoszę 
o dopisanie mnie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. pod adresem: 
 
a) miejscowość: Mikołów 
 
b) ulica: ...................................................................... 

c) nr domu: ................ d) nr mieszkania: ................... 

1. Nazwisko: ...................................................................... 

2. Imiona: ........................................................................... 

3. Imię ojca: ....................................................................... 

4. Data urodzenia: .............................................................. 

5. Nr ewidencyjny PESEL: ................................................ 

6. Adres zamieszkania (zameldowania na pobyt stały): 

a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy): .................................. 

b) miejscowość: .................................................................. 

c) ulica: ............................................................................... 

d) nr domu: ................... e) nr mieszkania: ........................ 

 

 
 

................................................. 
(podpis) 
 
 

Uwaga: wniosek naleŜy złoŜyć najpóźniej  do dnia 10 czerwca 2010 r. wniosek dotyczy 
wyborców przebywających czasowo na obszarze miasta Mikołów lub wyborcy nigdzie 

niezamieszkałego. 



Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 

Dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców 
 

Wyborca niepełnosprawny moŜe złoŜyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwo-

dzie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wzór wniosku do pobrania w pok. 

14 . 

 Termin: do 15 czerwca 2010 r. 
 Miejsce załatwienia ww. spraw: UM Mikołów, ul. K. Miarki 15 (Biały Domek) pok. 14. 

 w godzinach: od 7.30 do 15.30 

 w  od 7.30 do 17.00 

 

 

 



Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 

Mikołów, dnia ……………2010r. 
 
 
 

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW 
   Wydział Spraw Obywatelskich 

 
 

 
Wniosek wyborcy niepełnosprawnego o dopisanie do spisu wyborców 

w wybranym przez siebie obwodzie głosowania 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 
 

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia z 27 września 1990 r. – o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z póź. zm.) wnoszę o dopisanie 
mnie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 20 czerwca 2010 r. w wybranym przeze mnie obwodzie głosowania 
Nr …………………… 

1. Nazwisko: ....................................................................... 

2. Imiona: ........................................................................... 

3. Imię ojca: ....................................................................... 

4. Data urodzenia: .............................................................. 

5. Nr ewidencyjny PESEL: .................................................. 

6. Adres zamieszkania (zameldowania na pobyt stały): 

a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy): ...................................... 

b) miejscowość: .................................................................. 

c) ulica: ............................................................................... 

d) nr domu: ................... 

e) nr mieszkania: ............ 

 

 

............................................... 
(podpis) 
 
 
 

Uwaga: 
wniosek naleŜy złoŜyć najpóźniej do dnia 15 czerwca 2010r.



Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 

Pełnomocnictwo do głosowania 
 

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-

ści albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na 

mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), 

moŜe udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Ww. dotyczy 

równieŜ wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. 

Wzory wniosków do pobrania w pok. 14. 

Termin: do 10 czerwca 2010 r. 
Miejsce załatwienia ww. spraw: UM Mikołów, ul. K. Miarki 15 (Biały Domek) pok. 14. 

 

w godzinach: od 7.30 do 15.30 

w poniedziałki od 7.30 do 17.00,  

 

 

 

 



Miejsce składania wniosku

Dane wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania
Imię (imiona):

Nazwisko:

Imię ojca:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Dane osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa
Imię (imiona):

Nazwisko:

Imię ojca:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Do wniosku załączono:
1 pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa;

2

3

4

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA               
             W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

ZARZĄDZONYCH NA 20 CZERWCA 2010 ROKU

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok):

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok):

Osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, jest dla wyborcy wstępnym, zstępnym, 
małżonkiem, bratem, siostrą lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli:             

                                                                                                 TAK                                   NIE*

kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat);

Kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na 
przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa,nie jest wpisana 
do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania);

kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na 
przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli* (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy 
taki stosunek istnieje).



Oświadczenia
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

TAK NIE*

Wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu:

TAK NIE*

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pouczenie
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony:

Adnotacje urzędowe
Numer wniosku:

Uwagi:

Podpis przyjmującego wniosek:
……………………………………………………………

*    Niepotrzebne skreślić
**   Wstępnym jest ojciec, matka, dziadek, babka, itd.
*** Zstępnym jest syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.

Miejsce sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania (wypełnić jedynie w przypadku, gdy ma być ono inne niż miejsce 
zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania);

Wyborca wyraża zgodę na to, by w postępowaniu w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa był 
reprezentowany przez osobę, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa:

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

Podpis wyborcy (w przypadku, gdy wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu                                                                 
  w miejscu tym podpis składa osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa):

-przed dniem pierwszego głosowania (tzw. I tura) uprawnia również do oddania głosu w głosowaniu ponownym (tzw. II 
tura),     jeżeli zostanie ono przeprowadzone;

-po dniu pierwszego głosowania uprawnia wyłącznie do oddania głosu w głosowaniu ponownym (tzw. II tura), jeżeli 
zostanie ono przeprowadzone.



Miejsce składania

Dane osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa
Imię (imiona):

Nazwisko:

Imię ojca:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Dane wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania
Imię (imiona):

Nazwisko:

Imię ojca:

PESEL:

Adres zamieszkania:

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA                                    
 W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH 

NA 20 CZERWCA 2010 ROKU

Burmistrz Mikołowa 

Wyrażam zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach                              
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok):

Osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, jest dla wyborcy wstępnym, zstępnym, 
małżonkiem, bratem, siostrą lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli:             

                                                                                                 TAK                                   NIE

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok):



Oświadczenia i wnioski

………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Podpis osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa

Pouczenie
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony:

Adnotacje urzędowe
Uwagi:

Podpis przyjmującego:
……………………………………………………………

*    Niepotrzebne skreślić
**   Wstępnym jest ojciec, matka, dziadek, babka, itd.
*** Zstępnym jest syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.

Proszę o pozostawienie aktu pełnomocnictwa do głosowania do odbioru w Urzędzie Miasta/doręczenie na 
wskazany poniżej adres*:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Informuję, że wyraziłam/wyraziłem* już zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania od (należy podać imię i 
nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy);

………………………………………………………………………….

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

-przed dniem pierwszego głosowania (tzw. I tura) uprawnia również do oddania głosu w głosowaniu ponownym (tzw. II 
tura), jeżeli zostanie ono przeprowadzone;

-po dniu pierwszego głosowania uprawnia wyłącznie do oddania głosu w głosowaniu ponownym (tzw.II tura), jeżeli 
zostanie ono przeprowadzone.


