
Warszawa, dnia 20 styczniaz0I4 t.

Informacja
o uprawnieniach wyborc6w niepelnosprawnych

Paistwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborc6w niepelnosprawnych,

przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 201 I r. - Kodeks wyborczy (Dz. U,

Nr 21, poz. ll2, z p6in. zm.).

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepelnosprawny wpisany do rcjestru wyborc6w w danej gminie ma prawo

do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wybor6w oraz godzinach glosowania;

2) wlasciwym dla siebie okrggu wyborczym i obwodzie glosorvania;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujqcych sig najbli2ej miejsca

zamieszkania wyborcy niepelnosprawnego! w tym o lokalach pzystosowanych do

potrzeb osob niepe,lnosprawnych;

4) wamnkach dopisania wyboray do spisu wyborc6w w wybralym przez nrego

obwodzie glosowania na obszarze gminy:

a) wlaSciwej ze wzglgdu na miejscejego stalego zamieszkania albo

b) w kt6rej czasowo przebyrva (nie dotyazy wybor6w do organ6w stanowi4cych

jednostek samoEqdu terytorialnego omz w wyborach w6jta).

5) komitetach wyborczych biorqcych udzial w wyborach oraz zalejestrowanych

kandydatach i listach kandydat6w;

6) wamnkach oraz formach glosowania.

Informacje te s4 przekazpvane wyborcy niepelnosprawnemu, najego wniosek, przez w6jta

(burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materialach

informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o ktorym mowa, wyborca

podaje nazwisko, imiE (imiona) oraz adres stalego zamieszkania.

Informacje, o kt6rych mowa wyzei, s4 tak2e dostgpne w Biuletynie Informacji Publicznej

gminy oraz podawane do publicznej wiadomosci w spos6b zwyczajowo przyjgty w danej

eminis.
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II. Prawo do glosowania korespondercyjnego

Closowad korespondencyjnie mog4 wyborcy posiadaj4ay otzeazenie o znaoznym

lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci w rozumieniu ustawy z dnia 2'7 sierpfia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych

(Dz. tJ. z2}ll r. Nr 127, poz 72l, z p6in. zm.), w t)ryn takze wyborcy posiadaj4cy

orzeczenie organu rentowego o:

l) 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

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczef Spolecznych

(Dz. V. 22013 poz. 1440, z P6in. zm');

2) niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, uslalone na podstawie art 13 ust 5 ustawy

wymienionej w pkt 1;

3) calkowitcj niezdolnoSci do pracy, ustalone na podslawie art 12 ust' 2 ustawy

wymienionej w pkt l;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalid6w;

5) o zaliczeniu do II gupy inwalid6w;

a takze osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie roln]'m,

kt6rym przysluguje zasilek pielggnacyjny.

Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien by6 z$oszony przez wyborcE

niepelnosprawnego w6jtowi najp6iniej w 20. dniu przed dniem wybor6w (termin

wydluzony zgodnie z art. 9 $ 2 Kodeksu wyborczego).

Zg)oszenie moze byd dokonane ustnie, pisemnie, telsfaksem lub w formie elektronicznej'

Powinno ono zawierai nazwisko i imig (imiona), imig ojca, datQ uodzenia, numer

ewidencyjny PESEL wyborcy, oswiadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborc6w

w danej gminie, oznaczenie wybor6w, kt6rych dotyczy zg)oszelie, a takze wskazanie

adresu stalego zamieszkania, na kt6ry ma byd wyslany pakiet wyborczy'

Do zgloszenia nalezy dol4czy' kopiE aktualnego orzsczenia wlasciwego organu

orzekajqcego o ustaleniu stopnia niepclnosprawnosci. Jezeli zgloszenia dokonano ustnie,

wyborca musi odrgbnie ptzekazae orzeczenie urzgdowi gminy.

W zgloszeniu wyboraa moze zaz4dae ptzeslania mu wraz z pakietem wyborczym nakladki

na kartg do glosowania sporzqdzonej w alfabecie Braille'a.

Wyboroa zostanie skreslony ze spisu w obwodzie wla6ciwym dla miejsca stalego

zamieszkania i ujgty w spisie wyborc6w w obwodzie glosowania wlaSciwym

dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczorlej dla oel6w glosowania korespondencyjnego

na tercnie gminy, w kt6rej wyborca ma miejsce stalego zamieszkania.
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Wyborca, nie p6iniej nii 7, dnia przed dniem wybor6w, otrzyma z urzQdu gminy

pakiet wyborczy, kt6ry zostarie dorgczony wyl4cznie do rqk wlasnych wyborcy,

po okazaniu dokumentu potwierdzajecego tozsamo6d i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jezeli wyborca nie moze potwicrdzid odbioru, dorgczaj4cy sam stwierdzi dat9 dor9czenia

oraz wska2e odbierajqcego i przyczyng brakujego podpisu.

W przypadku nieobecno3ci wyborcy pod wskazanym adresem dorgczajqcy umieSci

zawiadomienie o terminie powt6mego dorEczenia w skzynce na listy lub, gdy nie jest

to mozliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powt6mego dorgczenia nie moza bye dfuzszy

niz 3 dni od dnia pierwszego dorEczenia.

w sklad pakietu wyborczego przekazyrvanego wyborcy wchodz4: koperta zwrotna, karta

do glosowania, koperta na kartg do glosowania, oswiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu

glosu na karcie do glosowania, instrukcja glosowania korespondencyjnego i ewentualnie

nakladka na kartg do glosowania sporz4dzona w alfabecie Braille'a - je2eli wyborca

zai4dal jej przeslada.

Na karcie do glosowania wyborca oddaje glos, w spos6b okrcSlony w informacji znajduj4cej

siE w dolrrej czQsci karty do glosowania. Na1€Zy pamiQtai, 2e znakiem,,x" sq dwie linie

przecinaj4ce siE w obrgbie katki przeznaazonej na oddanie glosu.

Po oddaniu glosu kartg do glosowania nale2y umieScii w kopercie oznaczonej ,,Koperta

na kartg do glosowania" i kopert9 tQ zaklaiC. Niezaklejenie koperty na kartQ

do glosowania spowoduje' ie karta do glosowania nie bgdzie uwzglgdniona

przy ustalaniu wynik6w glosowania-

Zaklejonq kopertg na kartg do glosowania r,alezy wlozye do kopefty zwrotnej

zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrctnej talezy takze wlozyi o6wiadczenie o osobisqm i tajnym oddaniu

glosu. Przed wloieniem o3wiadczenia do koperty naleiy wpisa6 n{ nim miejscowo36

idatg jego sporzqdzenia oraz wlasnorgcznie je podpisad, Niewloienie oiwiadczenia

do koperty zrvrotnej lub niepodpisanie go spowoduie' ie karta do glosowania

nie bqdzie uwzglgdniona przy ustalaniu wynik6w glosowania.

KopertQ zwrotn4 nalezy zakleil i nadad na adres obwodowej komisji wyborczej. Nsdanie

polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu

zamieszkania wyborcy glosuj4cego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej

wyda wyborcy dow6d nadania. Nadanie koperty zwrotnej moie nastApi6 nie p6iniej

nii ostatniego roboczego dnia przed dniem wybor6w, Termin nadania koperty zwrotnej

wyborca moze ustalii w trakcie dorgczania mu pakietu wyborczego.

Wyborca moze, do czasu zakoiczenia glosowania, osobiscie dostarczyi kopertQ zwrotn4

do obwodowej komisji wyborczej, kt6rcj adres znajduje siE na kopercie zwrotnej.
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Glosowa6 korespondencyjne nie mog4 wyborcy niepelnosprawni umieszczeni w spisach

'ryborc6w w: obwodach glosowania utworzonych w zakladach opieki zdrowotnej, domach

pomocy spolecznej, zakladach kamych i aresztach Sledczych oraz domach studenckich,

a takze w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, kt6rzy udzielili

pelnomocnictwa do glosowania.

W obwodach glosowania utworzonych za gratic4 glosowa6 korespondencyjnie mog4

wszyscy wyborcy wlrazajqcy chgi glosowania w tej formie, o cz]ryI jest mowa w odrgbnej

informacji Parlstwowej Komisji Wyborczej.

III. Prawo do glosowania przez pelnomocnika

Wyborcy niepelnosprawni, o kt6rych mowa w czgfci II informacji dotycz4cej glosowania

korespondencyjnego oraz wyborcy, kt6rzy najp6zniej w dniu glosowania ukoitoz4 75 lat,

majq prawo do glosowania za po6rednictwem pelnomocnika. Glosowai przez pelnomocnika

mozna tylko w kmju,

Pelnomocnikiem moie byd osoba wpisana do rejestru wyborc6w w tej samej gminie,

co udzielaj4cy pelnomoaniatwa do glosowania lub posiadaj4ca zaSwiadczenie o prawie

do glosowania,

Pelnomocnikiem nie moie byd osoba wchodz4ca w sklad komisji obwodowej wladciwej

dla obwodu glosowania osoby udzielajqcej pelnomocnictwa do glosowania, a takze

mgZowie zaufani4 jak r6wnie2 osoby kandyduj4ce w wyborach.

Pclnomocnictwo mozra przyj46 tylko od jednej osoby lub od dw6ch os6b, jczali

co najmniej jedn4 z nich jest wstgpny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstgpny (sltr!

c6rka, wnuk, wnuczka, itd.), malzonek, brat, siostra lub osoba pozostajqca w stosunku

przysposobienia, opieki lub kuateli w stosunku do pelnomocnika.

Pelnomocnictwa udziela sig przed w6jtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed

innym pracownikiem urzgdu gminy upowaznionym paez w6:ta (bumistrza, prezydenta

miasta) do sporz4dzania akt6w pelnomocnictwa do glosowaria.

W celu sporzqdzenia aktu pelnomocnictwa wyborca sklada wniosek do w6jta (burmistrza,

prezydenta miasta) gminy, w kt6rej jest wpisany do rejestru wyborc6w.

Wniosek nale2y zloiryt najp6i:niej w 9. dniu przed dniem wybor6w, Wz6r wniosku

ustalony zostal przez Ministra Spraw Wewngtznych i Administracji i iest dolqczony

do informacji
Do wniosku naleZy dolqczyd:

. pisemnq zgodg osoby maj4cej by6 pelnomocnikiem na przyjgcie pelnomocnictwa -
wz6r zgody na prryjgcie pelnomocnictwa ustalony zostal przez Ministra Spraw

Wewngtznyah i Administracji i jest dotqczony do informacji;
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. kopig aktualnego orzeczeria wlasciwego organu orzekajqcego o ustaleniu stopnia

niepelnosprawno6ci, je2eli wyborca udzielaj4cy pelnomocnictwa w dniu glosowania

nie bgdzie mial ukofczonych 75 lat;
. kopiQ za6wiadczenia o pmwie do glosowania wydanego osobie maiqcej byc

pelnomocnikiem, jezeli osoba ta nie jest ujgta w reiestrze wyborc6w w tej samej

gminie co udzielaj4cy pelnomocnictwa (nie dotyczy wybor6w samorzqdowych).

Akt pelnomocnictwa jest sporzqdzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba,

ze wyborca we wniosku zwr6ci sip o jego sporz4dzenie w innym miejscu na obszarze

gnmy.

Wyborca ma prawo cofnigcia udzielonego pelnomocnictwa. Cofnigcie pelnomocnictwa

nastgpuje przez zloZe e najp62tiel na 2 dni plzed dniem wyborow stosownego

oiwiadczenia w6jtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w kt6rej sporzqdzono

akt pelnomocniatwa, lub dorgczenie takiego oSwiadczenia wlaiciwej obwodowej komisji

wyborczej w dniu glosowania.

Wyborca, kt6ry udzielil pelnomocnictwa moie glosowad osobiscie w lokalu

wyborczym, jezeli wczesniej nie oddal glosu pelnomocnik. Glosowanie osobiste przez

*yborc9 powoduje *TgaSniecie pelnomocnictwa.

Glosowania przez pelnomocnika nie przeprowadza sig w: obwodach glosowania

utworzonych w zakladach opieki zdrowotnej, domach pomocy spolecznej, zakladach

kamych i aresztach Sledczych oraz domach studenckich.

IV. Glosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowei komisji wyborczej,

w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb os6b niepelnosprawnych

Wyborca niepelnosprawny moze glosowai osobidcie w lokalu wyborczym w obwodzie

glosowania wladciwym dla jego miejsca zamieszkania. Moze takze glosowai w wybran)T n

przez siebie lokalu wyborczym, w tym takze w lokalu dostosowanym do potzeb os6b

niepelnosprawnych. W tym celu powinien on zlo2yi wniosek o dopisanie do spisu

wyborc6w w wybranym przez siebie obwodzie glosowania na obszalze gminy:

a) wlalciwej ze wzglgdu na miejscejego stalego zamieszkania albo

b) w kt6rej czasowo przebl'wa (nie dotyczy wybor6w do organ6w stanowi4cych jednostek

samolzedu terr4odalnego oraz w wybomch w6jta).

Wniosek sklada sig w urzgdzie gminy najp6Zniej w 5. dniu przed dniem wybor6w,

wyborca zostanie skreslony ze spisu wyborcow w obwodzie wlasciwym dla miejsca stalego

zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb

os6b niepehosprawnych dostgpna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz
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w obwieszazeniu w6jta (burmistrza, prezydenta miasta) o numemch i granicach obwod6w

glosowania, najp6zniej w 30. dniu przed dniem wybor6w.

V. Glosowanie w lokalu wyborczym przy uiyciu nakladki na kartg do glosowania

sporz4dzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepelnosprawny moze takZe glosowad przy lzyc:Lu nakladki na kartg

do glosowania sporz4dzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym.

W dniu wybor6w obwodowa komisja wyb orcza \\raz z kartq do glosowaria wyda wyborcy

niepelnosprawnemu, na jego pro5bg, nakladkg na t9 kartg. Po oddaniu glosu wyborca

obowiqzanyjest zwr6cii komisji obwodowej nakladkg na kartg.

VI. Korzystanie z pornocy innej osoby w trakcie glosowaoia w lokalu wyborczym

Wyborcy niepelnosprawnemu, na jego proSbg, moZe pomagai w glosowaniu w lokalu

wyborczym inna osoba, w tym takze niepelnoletnia. Pomoc ta moze miei tylko techniczny

charakter; nie moze ona polegai na sugerowaniu wyborcy sposobu glosowania

lub na glosowaniu w zastgpstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na 2yczenie

wyborcy niepelnosprawnego w pomieszczeniu za zaslott4 przebywala osoba udzielaj4ca

pomocy. Osobq t4 nie moze byd czlonek komisji ani m+z zaufania.

Natomiast komisjajest obowi4zana, na prosbg wyborcy ni€pelnosprawnego, do przekazania

ustnie tresci obwieszczef wyborczych w zakesie informacji o komitetach wyborczych

bior4cych udzial w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydat6w.

Zalqcanikiem do niniejszej informacji jest informacja Panstwowej Komisji Wyborczej

o upll.wie termin6w zwi4zanych z uprawnieniami wyborc6w niepelnosprawnych.


