
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PELNOMOCNICTWA DO GLOSOWANIA 
W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ZARZĄDZONYCH NA (podać daJ. wybc,ów): 

Miejs~e .sklą!!ąoia wniosku 
•W6jtIBunnistrz/Prezydent Miasta, do k.1órego kierowany jest wniosek: 

Dane wyborcy udzielaillce20 pelnomocnictwa do 21osowania 
hniy (imiona): 

. Naz.wisko: 

Imię ojca: lDala urodzenia (dziet'l-miesiąc-rok) : 


Numer PESEL (4 dla obywatela UE njeb~qcego obywtl ldem polskim nT paszportu lub nAZwa i nr innego dokumentu stwierdzającego 


tożsamość) : 


Adres zrunieszkallia: 

Dane osoby, która wyrazila ~2odę na przyjęcie pelnomocnictwa 
; 

Imię (imiona): 

Nazwisko: 

Imię ojca: IDnta urodzenia (dziell-miesiąc-rok): 


Numa PESEL (II dla obywatel!\ UE niebędqcego obywnlt:lem polskim nr paszportu lub nAZwa i nr irU1ego dokumentu stwierdzającego 


lo'-'.samość) : 


Adres zamies.zkaui1l.: 

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

TAK NIE' 



--- -

Do wlliosku zaląqollo: 
1. 	pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa; 
2. 	kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności 

wyborcy (nie dotyczy ~borców, krórz)' najpóiniej Ił' dnill glosowania kOliczą 75/al); 

3. 	 kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na prZYJęcie 
pełnomocnictwa (załącza się łł'}'lqcznie w przypadk1J, gdy osoba, klóra wyrazi/a zgodę nu przyjecie pemonux'flic!Wa, nic jesl 
wpisalla do rejestru K}'horców Ił' /ej sam~j 1{T1/inie co wyborco udzit>lajqcy pełnomocllictwa Jo głosowania); 

4. 	kopię dokumentu potwierdzającego powstawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie 
pełnomocnictwa, w stosunku przysposobi enialopiekilkurateli' (za lqcza .f/ę wyłącznie w przypadku, gdy taki .łlnsllTlek 
iSlniefeJ . 

Miejsce sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania (wypełnić jedynie w przypadku, gdy ma być ono hme nit 
miejsce z(lntieszkal1i(l W}-vorey ullzie/CljllceRo peb,01llCJC?liChYa do J,!,losowcmia): 

Oświadczenia 

Oświadczam,.że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z p-rawdą. 

Wyborca wyraża zgodę na to, by w postępowaniu w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa był 

reprezentowany przez osobę, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa: 

TAK 	 NIE' 

Wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu: 

TAK 

Data wypemienio (dzieil-miesiąc-rok): 

Podpis wyborcy (w prqpadku gdy wyborca nie może lub nie umi~ złożyć podpisu, 
w miejscu tym podpis składa osoba. któru wyraziło. zgodę na przyjęcie pelnomocniclwa): 

Adllotacje urzędowe 
Nwner wniosku: 

Uwagi: 

Podpis {X'Z}jmującego wniosek: 

Niepolrzebne skreślić... 
Wstępnym jest ojciec, mutka, dziadek, babka ild . ... 
Zstępnym jest syn., córka, wnuk, wnuczka iw. 




