
Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. 

PANSTWOWA 
KOMISJA W Y B O R C Z A 

ZPOW-432-2/14 

Informacja 
o uprawnieniach wyborcow niepelnosprawnych 

Panstwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborcow niepelnosprawnych, 
przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U . 
Nr21,poz. 112, zpozn. zm.). 

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach 

Wyborca niepelnosprawny wpisany do rejestru wyborcow w danej gminie ma prawo 
do uzyskiwania informacji o: 

1) terminie wyborow oraz godzinach giosowania; 

2) wlasciwym dla siebie okr^gu wyborczym i obwodzie giosowania; 

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osob 
niepelnosprawnych, znajdujacych si? najblizej miejsca zamieszkania wyborcy 
niepelnosprawnego; 

4) warunkach dopisania wyborcy niepelnosprawnego do spisu wyborcow w obwodzie 
giosowania, w ktorym znajduje si? lokal obwodowej komisji wyborczej 
przystosowany do potrzeb osob niepelnosprawnych; 

5) komitetach wyborczych bior^cych udzial w wyborach oraz zarejestrowanych 
kandydatach i listach kandydatow; 

6) warunkach oraz formach giosowania. 

Informacje te ŝ  przekazywane wyborcy niepelnosprawnemu, na jego wniosek, przez wojta 
(burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materialach 
informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o ktorym mowa, wyborca 
podaje nazwisko, imi? (imiona) oraz adres stalego zamieszkania. 

Informacje, o ktorych mowa wyzej, sq takze dost?pne w Biuletynie Informacji Publicznej 
gminy oraz podawane do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyj^ty w danej 
gminie. 
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II. Prawo do giosowania korespondencyjnego 

Giosowac korespondencyjnie mogq wyborcy posiadaj^cy orzeczenie o znacznym 
l i b umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych 
(Dz. U . z2011 r. Nr 127, poz. 721, z pozn. zm.), w tym takze 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 . z 2013 poz. 1440, z pozn. zm.); 

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) 0 zaliczeniu do I grupy inwalidow; 
5) 0 zaliczeniu do II grupy inwalidow; 

a takze osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym, 
ktorym przysluguje zasilek piel?gnacyjny. 

Zamiar giosowania korespondencyjnego powinien bye zgloszony przez wyborc? 
niepelnosprawnego wojtowi najpozniej w 20. dniu przed dniem wyborow (termin 
wydiuzony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 

Zgloszenie moze bye dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 
Powinno ono zawierac nazwisko i imi? (imiona), imi? ojca, dat? urodzenia, numer 
ewidencyjny PESEL wyborcy, oswiadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborcow 
w danej gminie, oznaczenie wyborow, ktorych dotyczy zgloszenie, a takze wskazanie 
adresu stalego zamieszkania, na ktory ma bye wyslany pakiet wyborczy. 
Do zgloszenia nalezy dol^czyc kopi? aktualnego orzeczenia wlasciwego organu 
orzekaj^cego o ustaleniu stopnia niepelnosprawnosci. Jezeli zgloszenia dokonano ustnie, 
wyborca musi odr^bnie przekazac orzeczenie urz^dowi gminy. 

W zgloszeniu wyborca moze zaz^dac przeslania mu wraz z pakietem wyborczym nakladki 
na kart? do giosowania sporzqdzonej w alfibecie BraiUe'a. 
Wyborca zostanie skreslony ze spisu w obwodzie wlasciwym dla miejsca stalego 
zamieszkania i uj?ty w spisie wyborcow w obwodzie giosowania wlasciwym 
dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celow giosowania korespondencyjnego 
na terenie gminy, w ktorej wyborca ma miejsce stalego zamieszkania. 
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Wyborca, nie pozniej niz 7. dnia przed dniem wyborow, otrzyma z urz^du gminy 
pakiet wyborczy, ktory zostanie dor?czony wyl^cznie do r^k wlasnych wyborcy, 
po okazaniu dokumentu potwierdzaj^cego tozsamosc i pisemnym pokwitowaniu odbioru. 
Jezeli wyborca nie moze potwierdzic odbioru, dor^czaj^cy sam stwierdzi dat? dor?czenia 
oraz wskaze odbieraj^cego i przyczyn? braku jego podpisu. 

W przypadku nieobecnosci wyborcy pod wskazanym adresem dor^czaj^cy umiesci 
zawiadomienie o terminie powtornego dor^czenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest 
to mozliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtornego dor?czenia nie moze bye dluzszy 
niz 3 dni od dnia pierwszego dor^czenia. 

W sklad pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodz^: koperta zwrotna, karta 
do giosowania, koperta na kart? do giosowania, oswiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu 
glosu na karcie do giosowania, instrukcja giosowania korespondencyjnego i ewentualnie 
nakladka na kart? do giosowania sporz^dzona w aUabecie Braille'a — jezeli wyborca 
zaz^dal jej przeslania. 

Na karcie do giosowania wyborca oddaje glos, w sposob okreslony w informacji znajduj^cej 
si? w dolnej cz?sci karty do giosowania. Nalezy pami?tac, ze znakiem „x" s^ dwie linie 
przecinaj^ce si? w obr?bie kratki przeznaczonej na oddanie glosu. 

Po oddaniu glosu kart? do giosowania nalezy umiescic w kopercie oznaczonej „Koperta 
nakart? do giosowania" i kopert? t? zakleic. Niezaklejenie koperty na kart? 
do giosowania spowoduje, ze karta do giosowania nie b?dzie uwzgl?dniona 
przy ustalaniu wynikow giosowania. 

Zaklejonq kopert? na kart? do giosowania 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 wiozeniem oswiadczenia do koperty nalezy wpisac na nim miejscowosc 
idat? jego sporz^dzenia oraz wlasnor?cznie je podpisac. Niewlozenie oswiadczenia 
do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, ze karta do giosowania 
nie b?dzie uwzgl?dniona przy ustalaniu wynikow giosowania. 

Kopert? zwrotn^ nalezy zakleic i nadac na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie 
polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu 
zamieszkania wyborcy glosuj^cego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej 
wyda wyborcy dowod nadania. Nadanie koperty zwrotnej moze nast^pic nie pozniej 
niz ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborow. Termin nadania koperty zwrotnej 
wyborca moze ustalic w trakcie dor?czania mu pakietu wyborczego. 

Wyborca moze, do czasu zakohczenia giosowania, osobiscie dostarczyc kopert? zwrotnq 
do obwodowej komisji wyborczej, ktorej adres znajduje si? na kopercie zwrotnej. 
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Glosowac korespondencyjne nie mogq wyborcy niepeinosprawni umieszczeni w spisach 
wyborcow w: obwodach giosowania utworzonych w zakladach opieki zdrowotnej, domach 
pomocy spolecznej, zakladach karnych i aresztach sledczych oraz domach studenckich, 
a takze w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, ktorzy u d z i e M 
pelnomocnictwa do giosowania. 

W obwodach giosowania utworzonych za granic^ giosowac korespondencyjnie mog^ 
wszyscy wyborcy wyrazaj^cy ch?c giosowania w tej formie, o czym jest mowa w odr?bnej 
informacji Panstwowej Komisji Wyborczej. 

III. Prawo do giosowania przez pelnomocnika 

Wyborcy niepeinosprawni, o ktorych mowa w cz?sci II informacji dotycz^cej giosowania 
korespondencyjnego oraz wyborcy, ktorzy najpozniej w dniu giosowania ukoncz^ 75 lat, 
maj^ prawo do giosowania za posrednictwem pelnomocnika. Giosowac przez pelnomocnika 
mozna tylko w kraju. 

Pelnomocnikiem moze bye osoba wpisana do rejestru wyborcow w tej samej gminie, 
CO udzielaj^cy pelnomocnictwa do giosowania lub posiadaj^ca zaswiadczenie o prawie 
do giosowania. 

Pelnomocnikiem nie moze bye osoba wchodz^ca w sklad komisji obwodowej wlasciwej 
dlaobwodu giosowania osoby udzielajqcej pelnomocnictwa do giosowania, a takze 
m?zowie zaufania, jak rowniez osoby kandyduj^ce w wyborach. 

Pelnomocnictwo mozna przyj^c tylko od jednej osoby lub od dwoch osob, jezeli 
CO najmniej jedn^ z nich jest wst?pny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zst?pny (syn, 
corka, wnuk, wnuczka, itd.), maizonek, brat, siostra lub osoba pozostajaca w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pelnomocnika. 

Pelnomocnictwa udziela siq przed wojtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed 
innym pracownikiem urz?du gminy upowaznionym przez wojta (burmistrza, prezydenta 
miasta) do sporz^dzania aktow pelnomocnictwa do giosowania. 

W cehi sporz^dzenia aktu pelnomocnictwa wyborca sklada wniosek do wojta (burmistrza, 
prezydenta miasta) gminy, w ktorej jest wpisany do rejestru wyborcow. 
Wniosek nalezy zlozyc najpozniej w 10. dniu przed dniem wyborow. Wzor wniosku 
ustalony zostal przez Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji i jest dolqczony 
do informacji. 
Do wniosku nalezy dol^czyc: 

• pisemn^ zgod? osoby maj^cej bye pelnomocnikiem na przyj?cie pelnomocnictwa — 
wzor zgody na przyj^cie pelnomocnictwa ustalony zostal przez Ministra Spraw 
Wewn^trznych i Administracji ijest dolqczony do informacji; 
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• kopi? aktualnego orzeczenia wlasciwego organu orzekaj^cego o ustaleniu stopnia 
niepelnosprawnosci, jezeli wyborca udzielaj^cy pelnomocnictwa w dniu giosowania 
nie b^dzie mial ukoiiczonych 75 lat; 

• kopi? zaswiadczenia o prawie do giosowania wydanego osobie maj^cej bye 
pelnomocnikiem, jezeli osoba ta nie jest uj?ta w rejestrze wyborcow w tej samej 
gminie co udzielajqcy pelnomocnictwa (nie dotyczy wyborow samorz^dowych). 

Akt pelnomocnictwa jest sporz^dzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, 
ze wyborca we wniosku zwroci si? o jego sporz^dzenie w innym miejscu na obszarze 
gminy. 

Wyborca ma prawo cofni?cia udzielonego pelnomocnictwa. Cofni?cie pelnomocnictwa 
nast?puje przez zlozenie najpozniej na 2 dni przed dniem wyborow stosownego 
oswiadczenia wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w ktorej sporzqdzono 
akt pelnomocnictwa, lub dor?czenie takiego oswiadczenia wlasciwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu giosowania. 

Wyborca, ktory udzielil pelnomocnictwa moze giosowac osobiscie w lokalu 
wyborczym, jezeli wczesniej nie oddal glosu peinomocnik. Glosowanie osobiste przez 
wyborc? powoduje wygasni?cie pelnomocnictwa. 

Giosowania przez pelnomocnika nie przeprowadza si? w: obwodach giosowania 
utworzonych w zakladach opieki zdrowotnej, domach pomocy spolecznej, zakladach 
kamych i aresztach sledczych oraz domach studenckich. 

IV. Glosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osob niepelnosprawnych 

Wyborca niepelnosprawny moze giosowac osobiscie w lokalu wyborczym w obwodzie 
giosowania wlasciwym dla jego miejsca zamieszkania. Moze takze giosowac w wybranym 
przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osob niepelnosprawnych. W tym 
celu powinien on zlozyc wniosek o dopisanie do spisu wyborcow w obwodzie wlasciwym 
dla tego lokalu wyborczego. 

Wniosek sklada si? w urz?dzie gminy najpozniej w 13. dniu przed dniem wyborow 
(termin wydiuzony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 

Wyborca zostanie skreslony ze spisu wyborcow w obwodzie wlasciwym dla miejsca stalego 
zamieszkania. 

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 
osob niepelnosprawnych dost?pna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz 
w obwieszczeniu wojta (burmistrza, prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodow 
giosowania, najpozniej w 30. dniu przed dniem wyborow. 
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V. Glosowanie w lokalu wyborczym przy uzyciu nakladki na kart? do giosowania 
sporz^dzonej w alfabecie Braille'a 

Wyborca niepelnosprawny moze takze giosowac przy uzyciu nakladki na kart? 
do giosowania sporz4dzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczyra Zamiar 
giosowania przy uzyciu nakladki powinien bye zgloszony wojtowi (burmistrzowi, 
prezydentowi miasta) najpozniej w 13, dniu przed dniem wyborow (termin wydiuzony 
zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 

Zgloszenie moze bye dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 
W zgloszeniu nalezy wskazac obwod giosowania wlasciwy dla miejsca zamieszkania 
wyborcy. 

W dniu wyborow obwodowa komisja wyborcza wraz z kart^ do giosowania wyda wyborcy 
niepelnosprawnemu, na jego prosb?, nakladk? na t? kart?. Po oddaniu glosu wyborca 
obowi^any jest zwrocic komisji obwodowej nakladk? na kart?. 

VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie giosowania w lokalu wyborczym 

Wyborcy niepelnosprawnemu, na jego prosb?, moze pomagac w glosowaniu w lokalu 
wyborczym inna osoba, w tym takze niepelnoletnia. Pomoc ta moze miec tylko techniczny 
charakter; nie moze ona polegac na sugerowaniu wyborcy sposobu giosowania 
lub na glosowaniu w zast?pstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na zyczenie 
wyborcy niepelnosprawnego w pomieszczeniu za zaslon^ przebywala osoba udzielajqca 
pomocy. Osobq t^ nie moze bye czlonek komisji ani m^z zaufania. 

Natomiast komisja jest obowi^zana, na prosb? wyborcy niepelnosprawnego, do przekazania 
ustnie tresci obwieszczen wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych 
bior^cych udzial w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatow. 

Zal^cznikiem do niniejszej informacji jest informacja Panstwowej Komisji Wyborczej 
0 uplywie terminow zwi^zanych z uprawnieniami wyborcow niepelnosprawnych. 

Przewodnicz^cy 

Panstwowej Komisji Wyborczej 

(-) Stefan J. Jaworski 


