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Panie i Panowie  
Wójtowie, Burmistrzowie , 
Prezydenci Miast 
Urzędnicy Wyborczy 

 
 
 
 

Uprzejmie informuję, Ŝe na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – 

www.pkw.gov.pl  ukazało się szereg dokumentów związanych z Wyborami Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

W zakładce -Rozporządzenia, Postanowienia i Zarządzenia  znajdziecie Państwo: 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia      
21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

              (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 426) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia      
28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania 
zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

             ( Dz. U. Nr 72, poz. 849, z 2005 r. Nr 166, poz. 1395, z 2009 r. Nr 63,  poz. 527 i  

                z 2010 r. Nr 66, poz. 425). 

W zakładce -Uchwały PKW: 

� Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie 
obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 

        (w brzmieniu przekazanym do ogłoszenia w Monitorze Polskim) 

� Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie 
wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji 
wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji 
Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie 
wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 

               (w brzmieniu przekazanym do ogłoszenia w Monitorze Polskim) 

 



� Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie 
określenia terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib okręgowych komisji 
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 20 czerwca 2010 r. 

      (w brzmieniu przekazanym do ogłoszenia w Monitorze Polskim) 

� Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej  z 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru 
protokołów  głosowania  i protokołu o wynikach  głosowania stosowanych w 
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej      

              (w brzmieniu przekazanym do ogłoszenia w Monitorze Polskim) 

W Zakładce -Wyjaśnienia, informacje i pisma okólne PKW: 

� Informacja  o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 

� Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania 
utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.  

PowyŜsze informacje proszę podać do wiadomości wyborców poprzez wywieszenie w 

urzędzie , bądź w sposób zwyczajowo przyjęty  

 

Informuję równieŜ , iŜ otrzymaliśmy  z PKW pismo  nr ZPOW-603-12/10 z dnia        

23 kwietnia 2010 r, w sprawie zadań nałoŜonych na organy gminy przepisami ustawy  do 

realizacji. Pismo to  znajdziecie Państwo w skrzynkach poczty elektronicznej, załoŜonych 

dla gmin i utrzymywanych przez nasze biuro na serwerze PKW (adres  w układzie: pkw-

[kodTERYTgminy]@poczta.pkw.gov.pl), o których wspominaliśmy w poprzednim 

piśmie. 

W związku z pytaniami dotyczącymi podstawy prawnej w celu stosowania upowaŜnień 

wystawianych przez wóita ( burmistrza ,prezydenta miasta ) pracownikowi urzędu gminy 

(miasta) do sporządzania pełnomocnictw  do głosowania udzielanych przez te organy, 

uprzejmie informuję, iŜ  podstawa ta  jest wynikiem zapisu ustawowego - art. 49c. ust. 1  

ustawy    z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 

z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) 

                                                               Z powaŜaniem 

(-) Małgorzata Zając 

 


