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PAŃsTwoWA
MISJAWltsORCZA

Warszawą dnia 9 sierpnia 20 1 I r.

KO

zPow-503-53/11

Informacj a
o uprawnieniach rvyborcórv niepełnosprałmych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospo|itej Po|skiej i do senatu Rzecz}?ospolit€j
Polskiej, zarządzonych na dzień 9 pazdziernilra 2011 r.

Państwowa Komisja Wyb orcza, w zwiękl z wyborami do Sejmu Rzecz$ospollteJ Polskiej
1 do Sonalu Rzecz1pospolitej Po1skiej, zar.ządzouymi la dzieit 9 paździemlka 207I r.,
infomuje o upravmieniach wybotców niepeŁrospra\!łych, przewidzianych W pŹep1sach
ustawy f dnia 5 stycz a201i!. Kodeks wyborczy (Dz. U' Ń 21, poz. 1I2,zpóźn.zm.)'
Wyborcy niepehosprawni biorą udział w wyborach do Sejmu i do senafu na taklch samYcb
zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysfugują irn poniŹsze uprartnienia.

Prawo do uzyskiwania informacji o łryborach

Wlborca niepełnosprawny wpisany do rcjęstru wyborców w danej gminie llla plawo
do ruyskii,vania informacji o: \i/łaściwpr dia siebie oklęgu wyborcz1rrr i obwodzie
głosowania. 1okalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrfeb osób
niepełlosprawnyoh, znajdujących się najbliżęj miejsca zamieszkania wybolcy
niepehosptalvnego, wannkach dopisania wyborcy niepe'łnosprawnego do spisu wyborców
w obwodzię głosowania, w któr1m znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej
pŻystosowany do potrzeb osób niepełrrosprawnych, teminic wyborów oraz godzitrach
głosowania, komitętach rvyborczych biorącyclr udział w wyborach oraf zaxęjeshowanych
kandydatach i listach kandydatów i o warunkach oraz fonnacb głosowarria.
Infomacje, o których mowa w}zej, są podawane do publicanej Wiadomoscl popĘeu
umieszczenie w Biu1et1nie hformacji Pubiicznej oraz w sposób ałTcfajowo przyJęty w
danej grninie.

InforĘacje 1e' sq takźę pźękazrvane przez wójla (brnmistza' plefydenta miasta) wyborcy
r,iepeklosptawnemu, na jego wrriosek, te1efoniczrię 1ub w dnrkowanych natęriałach
infonrracyjnych, w t}m w fomie elektronicznej. we Wniosku' o ldóI},Ę mowa, wybolca
podaje oazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkarria'
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II. Prawo do głosowania korespondelcyJnego

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy
1ub umiarkowanyrr stopniu niepe}nospra\łĘości

posiadający orzeczen|.e o zlaczt1rn
W ToZ.u|nle1ILl u5|. Ę 7 dnja ż/ s ierpo'. l

i997 r' o lehabilitac.ji zawodowej i społęcznej oraz zaŁtdnianiu osób niepełnospr.awnych
(Dz. U' z 2010 r. Nr214, poz' 1401, z późtl' zm'), w tyn tąl(żę wyborcy posiadający
olf oczenię olganu .entowęgo o:
lJ całko\ł.itęj niezdolności do pracy, ustalonę na podstalvię ań' 12 ust. 2, i nięzdolności

do samodzielnej egzystencji' ustalonę na podstawię alt. 13 us1. 5 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 f, o emel}1uach i fentach z Punduszu Ubezpi#połecznych
(Dz. U' z 2009 r' NI 153,paz. 12f1, zpóźn. zm.);

2) niezdohości do samodzielnej egzystencji' ustalonę na podstawię art. 13 usl. 5 ustawy
w}mienionęj lv pk| 1 ;

3) całkowjtęj niezrlo]rrości do p.acy, ustalone na podstawie ań' 12 ust. 2 ustawy
wyrienionej rv pkt 1 ;

4) offeczenie o zaliczeniu do I grrrpy inwalidów;
5) orzeczenie o zaLiczęniu do I] grupy inwalidów;
a także osobyo stalej albo długotrwałej niezdo]ności do pr acy w gospocla$tlvię rohym,
ldóryrn przysfuguje zasiłek pielęgnacyjrry'
Zamiar głosowarria korespolrdencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę
niepehospla$'lego wójŁowi najpóźniej W 21 dniu przed dlrienr }Yyborórv, tj. do dnia
19 wrześuia 2011 r' (tennin wydfużony fgodnie z ar1. 9 $ 2 Kodeksu wyborczego)'
Zgłoszęnie może byó dokonane ustnie, pisemnie, te1efaksem tub w formie elelcroniczlej.
Powilrro ono zawielać nazr,visko i imię (imiona), imię o.jca, date urodzenia, numel
ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczęnie o wpisaniu wyborcy do re.jesbu wybolców
\,v danej gminie, oznaczenie WyboIóW, ldórych dotycfy zgłosfęnie (do sejmu i do Senafu,
q'lko do Se,jnu lub 1ylko do sęDatu), a ta]<Ze wskazanię adresu stałego zamięszkania'
!a który ma być wysłany pakiet wyborczy'
Do zgłoszenia nalęży dołączyć kopię aktuahego a|zeczq\ia właścir,vcgcl organu
orzekającego o ustaleniu stopnia niepełoosprawności'
w zgłoszełiu wybo|ca fioże zażąd'ać pfzesła1rią mu Wraz z pakietem wyborczym nakładek
na kalty do głosowaoia spolząduonych w alfabecie Brai11e'a'
wyborca zostanie s)ocś1ony ze spisu w obrvodzie właściw]Ąn dla miejsca starego
zamieszkarria i ujęty W spisie wyborców w obwoclzie głosowania Maściwym
dla obwodowej komisj i w1botczĄ, wyznaczone,j dla celów głosowania korespondencyjnego
na tęIę e gminy, W której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania'
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wyborca, nie później niź 7 dni przed dniem wyborów' otr.zyma z urzędu gn ny pakiet
u lbo rcz1 .  t . o ry  zo , L ro :e  do ręcuony  r \1 |ąc ln i e  I
dol(ulnellhr potwierdzającego tożsaność i pisęmnyrn pokwitowa{iu odbioru'
Jeżeii wyborca nię może pohvieldzić odbioru, doręczający sam stwierdfi datę doręczenia
oraz wskaże odbielającego i pżyczylę brakujego podpist.
W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazan]łr,i adresem rloręczający umieści
zawiadomienię o tęnDinie powtómęgo doręczenia w skrz1rnce na listy lub, gdy nie jest
to moż]iwe, na dż'viach mieszkania. Tormin powtómego dolęczenia nie może bvó dfuższv
n iż 3 dn' od d.nia p'eru 5./c8o doręczcnia'
W skład pakietu vyborczego przekazywanego wyborcy i,vchodzą] kopefia u\{Tot1la, karta
hlb ka y do głosowania, kopefta na kartę lub kańy do głosowania, ośwradczenie o
osobistym i taj]l}'1n oddaniu g.losu na kąIcie do głosowania, instrukcja gtosowann
korespondencyjnego i ewentualnic nakładki na kafiy do głosowania spolządzone
w alfabecie Braillę'a - Jęż'eIi wyborca zdżąd.ał ich przesłania'
Na l(alcie do głosowania wyborca oddaje głos, lv sposób okleśloi}y w irrforrnac]r zna.jdująccj
się w dolnej części l<ańy do giosowania. Należy pamiętać, że znakięnr ,,x'' są dwie linie
przecinające się w obrębie łratki plzezr,uczonej na oc1r1anie głosu.
Po oddaniu głosu naieży kafię do głosowania h'rb kańy do głosowania ]rmieśció w kopercie
ofĘa'czaLe] ,'I(operta l]a kafię do głosowania,, i kopeltę tę zakleić' Niezaklejenie koperty
na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzi€ u.lYzględniona
przy ustalaniu wyników głosołvania.
Zaklęjoną kopetę na kartę do głoso\,vania llaIeż,y \yło'zyć do kopeny zv.rotne.1
zaadresowaneJ na adres obwodowej komisji wyborczej.
Do j(operty zwlotnej należy tąkże włoŻyć oświądczenie o osobistyni i tajnyrn oddaniir
głosu. Przed rvłożeniem ośrYiadczenia do koperty należy rYpis'ć na nim miejsco.lYość
i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia
do l(operty Z]Yrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do glosow.nia
ni€ będzie uwzględniona przy ustalEniu wynikórv głosowania.
Kopęńę zwrotną należy zd<Ięić i nadaó na aÓ.es obwodowej komisji wyborczej' Nldanie
polega na przekazaniu koperty ziyrotnej przedstawicielowi poczlT polskiej, w mieiscu
zamieszkania rvyborcy gtosującego korespondenc"Yjnie. Przedstarviciel Pocfty Polskiej
wyda wyborcy do'"vód nadania. Nadanie koperty avlotn€j może nastąpić ńe późniei
niż ostat[iego r.obocfego dnia prfed dniem wyboró}Y.'Wybolca 

może' do czasu zakończenia głoso'lyania' osobiście dostalczyć kopenę fwlotnq
do obwodowej komisji wyborczej, której adies znajdrrje się tra kope.cię zq,.otnęj
Głosowaó kolespondencyjne (na zasadach ptzewiclzianych dla $.ybolców
nrepetnosprawnycĘ nie mogą wyborcy rriepełnosprawni umieszczerii w spisach nryborców
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w: oblvodach głosowania ut\,\'oŹo]]ych w zaldadach opieki zdrowotnej, tlomach ponocy
spóIeozire.1, zakladach karńycIT areśztac1l ś1edóżych orazdoomach śńdęnckich' a takzę
w obwodach głosowania uŁwoŹonych za garricą i na polsJ<ich statkach morskich, aponadto
wybolcy, któŹy udzielili peŁromocnictwa do głosowania.

m. Pra.wo do głosorvania przez pełlomocnika

Wybolcy posiadający oueczenie o ztnc?nym lub umiarkowanyrr stopniu
nrepełnosprawności' o których mowa w części I in|omacji dotyczącej glosowania
korespondetcyjnego oraz w1óorcy, któvy ujpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat'
mają p.awo do głosowania za pośrednictwem peł'nomocnika.
Pehomocnikiem może być osoba wpisana do fejesfu] wybolców w tej samej głrinie,
co udzieiający petnomocnictwa do głosowania lub posiada.jąca zaśw1adczenie o prawie
do głosowania.

Pęłlomocnil<jerrr nie może być osoba wcJrodząca w skład komisji obwodowej właściwej
dla obwodu głosowania osoby udzielającej pe'}nomocnictwa <1o głosowaaia, a także
mężowie zaui.ariia, jał rór,tnież kandydaci na posła lub senatora'
Pełnomocnictwo można ptzyąć tylko od .jednej osoby 1ub od dwóch osób, jeżeli
co najmniej jedlą z nich jęst wstępny (ojciec, matka, r]ziadek, babka, itd.), zstępny (s},rr'
córka, wnuk, wnuczka, itd.), Dałżonek, b.at, siost1a ]ub osoba pozostająca w stosuŃu
pizysposobienia, opieki hń kurateli w stosuŃu do pęŁnomoonilo'
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtern oulmistlfęm, plezydęnteu miasta) lub przed
iun1tn placownikienr urzędu gmirry upoważnjon},rn przez wójta (burmistlza, plefydenta
miasto) do spoŻądzaDia aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu spotządzenia akfu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta olmnist1za,
prefydenta miasta) gminy, w któręj jest Wpisa]ry do lęjestru wybolców. Wniosek należy
zżożyć li'ajpóźniej w 10. dniu przed dniem ł}Tborów, tj. do dnia 29 września 2011 r.
Wzór rvniosku stanołYi zatącznilr nr 1 do rozporządzenia Ministra sp|aw WewnętŹnyclr i
Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnonocnictwa do
głosowania w wyboracb: do Sejmu Rzecz1pospolitej Polskięj i do SęDatu Rzęcz}pospolitej
Polsłiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej' do Parlarrieatu Europejskiego w
Rfecf}pospolitęj Polskiej, do olganów stanolviących jed1rostek sanożądu tery'toria]nego
oraz wójtóW, burmistżóW i plezydęntów miast (Df. U' Nr 157, p oz' 936)' (tozór dołqc1ony
do inJbrhtacji).

Do wniosku należy clołączyó;
. p$ęnmą zgodę osoby nającej być pełnomocnikiem na pruyjęcie pełlromocnictwa .

rłzór zgody na przyięcie pelnornocnictwa stanowi załącznik nr 5 clo rozporządzenia
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. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie
pełnomocnikien, jeźeli osoba ta nie jest ujęta w r€jestrze wyborcórv
gmini€ co udzielający pełnomocnictwa.

Akt petnomocnictwa jest spolządzany w miejscu zamięszkania wyborcy lub w inn1m
miejsm na obszaze gminy, jeże]i wybolca zwlóci się o to we Wniosku ojego sporządzenie'
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa' Cof]]ięcie pełnomocnictwa
następuje pŻez złoŹenie najpóźnioj na 2 dni przed dniem r,r'yborów, d' do dnia
1płździemika 2011 r', stoso\mego oświadczenia wójtowi (bunr-Lishzow1, prezyde]]towi
miasta) gminy' w której sporządzouo akt pełnoir]ocnictwa' lń doręczonie takiego
oświadczęnia właściwej obwodorvej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictrva moż€ głosorvać osobiście w lokalu
łyborczym, jeżeli łYcześniej nie oddał głosu pelnomocllik. Głosowanie osobiste ]rlzez
wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictw't.
Głosowania plzez pełaomocdka nie przeplowadza się w: obwodach głosowanla
utwolzonyclr w zakładach opieki zdrowohęj, dorrrach pomocy społecznej, zak-ladach
kamych i alesztach ślsdcrych oraz domach studmckich, a takżę w obwodacb głosowania
utworzonych za granicą i na polskicli statkach morskiclr'
Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pęłnomoqrictwa do głosowania oloeśta
tozpoIfądzenię Ministra Spraw Wewnętznych i Adrdnistracji z dnia 28 lipca 2011 r,
w sprawie sporządzenia alÓl pe]nomocnichł'a do g:losowania w wyborach: do Sejrnu
Rzecz1pospolitej Polsldęj i do Sęnatu Rzecz)?ospolitęj Polskie.j' Prezydenta
R'z ęcz}pospo1itej Poiskiej, do Pallamęnfu Euopejskiego w Rfecz}pospolitej Polskiej,
do orgauów stalou'iących jednostek samorządrr telytolia1nego oraz wójtów' bu.mistzów
i plezydentów miast (Dz. U' Nr 157, poz' 936).

Iv. Głosowanie.!v lokalu dostosowanyĘ do potrfeb osób niepelrrosprawnych

wyborca niepełrrosprawny 1nożę głosować w 'vybranym p-fez siebie lokalu wyborczym
dostosowan)m do potrzeb osób tliepelnosprawnych na obszaxze gminy' w której sta1e
zamreszkuje. w t)arr cęlu powiniel on złożyć rłrniosek o dopisanie do spisrr wyborców
w obwodzie właściwym d1a togo loka1u wyborczego.

.5-

Ministra Spnw Wewnętrznych i Adminishacji wskazanego r,v1'zej (wlót dok1cxony tlo

. kopię akfua.lnego orzeczeni?r właści$'ego orgarru orzeĘącego o rrstaleniu stopnia
Eiepęł[osprawnoścj' jcżeli'wJborca udzielający pełuomocnictwa v. dniu głosowania
nie będzie mial ukońcfonJ.ch 75 |al,

mającej być
IY t€j samej
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Wniosek slrłada się w ulzędzic gminy najpóźniej w
tj. dó dnin 26 ńrżeśńia 2011' .i' (tćńj' V/'dłużóny

14. dniu pŹed dniem tvyborów,
żgódnie z art. 9 $ 2 Kódekśu

wyborczego).

wybolca zostanie skreśloly ze spisu wyborców w obwodzie właściw}1n d1a mieJsca stałęgo
zamieszkania.
lnformacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzet)
osób niepełlosprawnych podana jest do wiadomości pttb|icznej przez wójta (bumistŹa,
plezydenta mia6ta) w obwieszczęniu o numetach i granicacJr obwodów głosowania,
zaulęSzczutp' mjpóZnięj w 30' dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 9 września
2011 r.

v. Glosowanie w lolralu łyborczym przy użyciu ialdżdek nł lQrty do głosowania
sporządzonych w a|fabecie Brai]lo'a

wyborca niepęłnosprawny może glosować w lokalu wyborcz1n-i pŹy użyciu nalćadek
na kaĄ/ do głosowa.Dia sporządzonych w a1fabęcie Braille'a.
Zamial głosorvania przy użyciu nakladek powinien być zgłoszorry wójtowi
(bulmistrzowi, plezydęntowi miasta) najpóźniej rv 14. tlniu przed dniem 1Tboró\Y,
tj. do dnia 2ó rvrześnia 2011 r. (tęnnfu wydłLrżony zgodlie z art. 9 $ 2 Kodeksu
rł5,bor.czego) '
Zgłoszenie moźe być dokonane ustnie, pisemnie, telefalśełr lub w formię ele]d1onicznej'
w zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy rlla miejsca zanieszkania
]łyborcy.
W dniu wyborów obwodowa komisja .\,vńolcza wftz z kfi|at\i do głosowaDu wyda
wybo(cy niepehosplawlemu' ną jego prośbę, nakładki na tę kafly. Po oddaliu głosu
wyborca obowiqzanyjest zwrócić komisji obwodowej laldadki rra karty'

Vtr. I(orzystanie z pomocy innej osoby w trakcie glosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepetnosprawnomu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu
wyborcz),Tn inna osoba, w tym takżę niepełoolebia' Pomoc ta może mieć tylko techniczny
charalder; aie może ona polegaó na sugelowanirr wyborcy sposobu głosowania
lub na głosowar]irr w zastępstwię tego wybolcy. Dopuszczalne jęst, aby na fyczenle
lvyborcy niepc.łnosprawnego W pomjesfczeniu za zasłoną przeb1ł'vała osoba udzie1ająca
pomocy' osobą tą nie nroże być cz.lonek komisji ani mąż zaufauia.
Natomiast lcomisjajesI obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do plzekazania
ustnie tleści obwieszczeń wyborczych w zaloesie informacji o konitetach wyborczych
biolących udział w wybonch omz zalejęstlowalych ka[dydataoh i listach kandydatów'

Przewodniczący Państlvowej Komisji Wyb otczej: Stefan J. Jaworski
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