
INFORMACJA 
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 

o prawie do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika 
 

 
 
 W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 
26 maja 2019 r. informuję, że prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika 
mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy 
posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.),  
w tym również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2,  

i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 z późn. zm.); 

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 
ustawy wymienionej w pkt 1; 

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy 
wymienionej w pkt 1; 

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów. 
 
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika przysługuje również osobie 
stale  albo długotrwale niezdolnej do pracy w gospodarstwie rolnym, której 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
 
Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. 
 
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, 
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie 
do głosowania. 
 
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy złożony  
do organu gminy, najpóźniej w dniu 17 maja 2019 r. w godzinach pracy urzędu. 
 
Do wniosku należy dołączyć: 

 pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie 
pełnomocnictwa;  

 kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu 
stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa  
w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat; 
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 kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być 
pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej 
samej gminie co udzielający pełnomocnictwa; 

 
Wniosek wraz z ww. dokumentami należy złożyć w następujących lokalizacjach 
Urzędu Miasta Lodzi: 

 
1. ul. Zachodnia 47 

91-065 Łódź 
II piętro, okienko 6 
telefon: +48 (42) 638-50-50, +48 (42) 638-50-34 
 

2. al. Politechniki 32 
93-590 Łódź 
parter, pokój: 020 
telefon: +48 (42) 638-56-17, +48 (42) 638-56-91 
 

3. ul. Krzemieniecka 2B 
94-030 Łódź 
parter, stanowiska 7 i 12 
telefon: +48 (42) 638-52-11, 
 

4. ul. Piotrkowska 153 
90-440 Łódź 
parter, pokój: 001 
telefon: +48 (42) 638-57-11,  
 

5. al. Piłsudskiego 100 
92-326 Łódź 
parter, pokój 13 
telefon: +48 (42) 638-53-09,  
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UWAGA: 
 

1. Pełnomocnictwo do głosowania, co do zasady, można przyjąć tylko  
od jednej osoby. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć  
od dwóch osób, jeśli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, 
dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, 
brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli w stosunku do pełnomocnika. 

2. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji 
obwodowej właściwej dla  obwodu głosowania osoby udzielającej 
pełnomocnictwa do głosowania, a także mąż zaufania, obserwator społeczny 
jak również osoba kandydująca w danych wyborach. 

3. Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania 
poprzez złożenie stosowanego oświadczenia w Oddziale Dowodów 
Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich w lokalizacji, w której 
sporządzono akt pełnomocnictwa do dnia 24 maja 2019 r. lub przez 
doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej 
w dniu głosowania tj. 26 maja 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod 
warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.  

4. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania może głosować 
osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że jego pełnomocnik 
wcześniej nie oddał głosu. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje 
wygaśnięcie pełnomocnictwa. 

5. Głosowania przez pełnomocnika  nie przeprowadza się w obwodach 
głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy 
społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich. 

6. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić wyborca 
niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego. 

 

 
PREZYDENT MIASTA 

 
(-) Hanna ZDANOWSKA 


