Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r.

PANSTWOlVA

KOMISJAWI'BORCZA
zPow-603-1/15

Informacja
o uprawnieniach wyborc6w niepelnosprawnych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej,

zarz4dzonych na dzieri l0 maja 2015 r.
Paf,stw-owa Komisja Wyborcza,

w n*iqzku z wyborami

Polskiej, zaru4dzonvmi na dzieri

l0

niepelnosprawnych, przer,vidzianych

Prezydenta Reeczypospolitej

maja 2015 r., informuje o uprawnieniach wyborc6w

w

przepisach ustawy

z dnia 5

sfycznia 2011

Kodeks uyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,zp6in zm.).

r.

-

Wyborcy niepelnosprawni bior4 udzial w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej

na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakZe prrysfugujq im ponizsze
uprawnienia.

I.

Prawo do uryskiwania informacji o wyborach

.Wyborca

niepehrosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji o: wtaSciwyrn dla siebie

obwodzie giosowania, lokalach obwodowych komisji wyborcrych znajdujqcych siQ
najblizej miejsca zamieszkania wyborcy, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb
os6b niepetnosprawnych, warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborcdw w wybranym

obwodzie glosowania, terminie wybor6w araz godzinach glosowania- komitetach
wyborczych biorqcych udzial w wyborach oraz zarejeshowanych kandydatach
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

i o warunkach arazformach glosowania.

o ktdrych mowa vryZej, s4 podawane do publicznej wiadomoSci paprzez
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w spos6b zsttyczajowo przyjqty
Infonnacje,

w danej gminie.
Informacje te s4 takie przekazywane przez rv6jta (bunnisfrza, prezydenta miasta) wyborcy

jego wnicsek, telefonicznie lub w drukowanych rnaterialach
informacyjnych, w tym w fomrie elektronicznej. We wniosku, o kt6rym mowa, wyborca

niepelnosprawnemu, na

podaje nazwisko, imig (irniona) oraz adres stalego zamieszkania.

-2-

U.

Prawo do glosowania przez pelnomocnika

Prawo do glosowania za po$rednictwem pelnomocnika majq wyborcy, ktorry najpdzniej

w dniu glosowania ukoricz4 75 lat, a takie wyborcy posiadaj4cy orzeczenie a znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawno$ci
1997 r. o rehabilitacji zawodowej

(Dz. U. z

2}ll

i

w rszumieniu

ustawy'

z

dnra 27 sierpnia

spolecznej oraz zalrudnianiu osdb niepelnosprawnych

r. Nr 127, paz. 72I, z p62n. zm.), w tym rdwniez wyborcy

posiadaj4cy

orzeczen\e organu rentowego o:

1)

calkowitej niezdolno$ci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2,
do samodzielnej egrystencji, ustalone
17

grudnia 1998

(Dz. U.

z2Afi

r. o emeryturach i

i

niezdolno$ci

na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z

rentach

z

dnia

Funduszu Ubezpieczef Spolecznych

r. poz. 1440);

2) niezdolnosci do samodzielnej egzystencji,

ustalone na podstaw-ie art. 13 ust. 5 ustawy

wymienionej w pkt 1;

3)

calkowitej niezdolnosci do pracy, ustalone na podstawie art. LZ ust.
wymienionej w pkt

2

ustawy

1;

4)

orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidow;

5)

orzeczenie o zaliczeniu do

II grupy inwaiid6w;

a talcZe osoby o stalej albo dtugotrwalej niezdolnoSci do pracy

w

gospodarstwie rolnymo

146rym przy stuguj e zas ilek pielEgnac,vj ny.

Pelnomocnikiem moie byd osoba wpisana do rejestru wy'borc6w
co udzielajqcy pelnomocnictwa

w tej

samej gminie,

do glosowania lub posiadaj4ca zalwiadczenie o prawie

do glosowania.

Petnomocnikiern nie mote byd osoba wchodz4ca

w sklad komisji obwodowej

dla obrvodu glosowania osoby udzielaj4cej pelnomocnictwa

wia$cirvej

do glosowania, a

takhe

mqzowie zautarria,jak rdwniez kandydaci na Prezydenta Rzecrypospolitej Polskiej.

Pelnomocnictwo mozna Wzyjqe fyko od jednej osoby lub od dwoc,h os6b, jezeli
co najmniej jedn4 z nich jest wstEpny (ojeiec, matka, dziadek, babka, itd.), zstgpny (syn,
cdrka, wnuk, wnuczka, itd.), maizonek, brat, siostra lub osoba pozostaj4ca
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pelnomocnika.

w

stosunku

-3Pelnomocnicfwa udziela sig przed wdjtem (burmistrzem: prezydentem miasta) lub przed
innym pracownikiem urzqdu gminy upowaznionym przez w6ita (burmistrz4 prerydenta
miasta) do sporz4dzania akt6w pelnomocnictwa do glosowania.

W celu sporz4dzenia akru pehromocnictwa wyborca sklada wniosek do w6jta (burmistrza,

w kt6rej jest wpisany do rejestru wyborcdw. Wniosek naleZy
zloiryt, najpd'fniej w 6. dniu przed dniem wybor6w, tj. do dnia 4 maja 2$15 r. (termin

prezydenta miasta) grniny,

wydluzony zgodnie

z art.9 $ 2 Kodeksu wyborczego). Wz6r wniosku stanowi zal4cznik

nr 2 do rorporzqdzenia Ministra Spraw WewnEtrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011
r. w sprawie sporz4dzenia aktu petnomocnictwa do glasowania w wy-borach: do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

i do

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

Rzec4rpospolitej Polskiej, do Parlarnentu Europejskiego

w

Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej'

do organdw stanowiqcych jednostek samorz4du terytorialnego oraz wdjt6w, burrnistrz6w

iprezydent6w miast (Dz. U. ].{r 15?, poz. 936

iz}Al| r. poz. 1428)' (wztit dolqczony

do informacji).

Do wniosku nalez,v dol4czyi:

r

pisemn4 zgodE osoby maj4cej byd pelnomocnikiern na przyjEcie petnomocnictwa

-

wz6r zgody na prryjpcie pelnomocnictwa stanowi zal4cznik nr 6 do rozporz4dzenia
Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji wskazanego wyzej (wzdr dolt|czony
do informacii);

r

kopiE aktualnego arzeczeria wla$ciwego organu orzekajqcego o ustaleniu stopnia
niepehrosprawnoSci, jeieli wyborca udzielaj4cy pelnomocnicfwa w dniu glosowania
nie bgdzie mial ukoficzonYch 75lat-

r

kopiq zaswiadczenia o prawie do glosowania wydanego osobie maj4cej byi
pelnomocnikiem, je*eli osoba ta nie jest ujpta w rejestrze wyborc6w w tej samej
gminie co udzielaj4cy pelnomocnictwa.

Akt petnomocnicfwa jest

sporz4dzany

w miejscu

zamieszkania wyborcy lub

miejscu na obszarze gminy, jezeliwyborca zwr6ci siq o to we wniosku

o

w innym

jego sporz4dzenie.

Wyborca ma prawo cofnipcia udzielonego pelnomocnietwa. Cofnipcie pelnomocnictwa
nastqpuje przez zlozenie najp62niej na 2 dtti przed dniern wybor6w, tj. do dnia 8 rnaja
2015

r., stosownego o$wiadczenia w6jtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy,

-4w kt6rej sporz4dzono akt pelnomocnictwa, lub przez dorgczenie takiego o$wiadczenia
wla$ciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu glosowania.

Wyborca, Iitdry udzielit pelnomocnictwa moie glosowad osobiScie

w

lokalu

wyborczym, ieieli wcze6niej nie oddal glosu pelnomocnik. Glosowanie osobiste przez
wyborcg powoduje wyga$nigcie pelnomocnictwa.

Glosowania przez pelnomocnika
utworzonych
karnych

i

w

nie

przeprowadza

siq w: obwodach

glosowania

zakladach opieki zdrowotnej, domach pomocy spolecznej, zakladach

aresztach Sledczych oraz domach studenckich,

a takie w obwodach glosowania

ufivorzonych za granic4 i na polskich statkach morskich.

w sprawie sporzQdzenia akru pelnomocnictwa do glosowania okre$la
rozporz4dzenie Ministra Spraw Wewnqtrznych i Adminishacji z dnia 28 lipca 2011 r.
Szczeg6iowe zasady

w sprawie sporzqdzenia aktu pehtomocnicfwa do glosowania

Rzeczypospolitej Polskiej
Rzeczypospolitej Polskiej,

i do

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

do Parlamentu Europejskiego

i prezydentow miast (Dz. lJ. Nr 157, poz.936
Glosowanie

i

Prezydenta

w Rzeczypospolitej

do organ6w stanowiqcych jednostek samorz4du terytorialnego

m.

w wyborach: do Sejmu
polskiej,

onz w6jtdw, burmistrz6w

220T4 r. poz. l4ZS).

w lokalu wyborczym prry uryciu nakladki na kartg do glosowania

sporzqdzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepetnosprawny moze glosowa6

w lokalu wyborcrym przy uzyciu nakladki

na kartg do glosowania sporz4dzonej w alfabecie Braille'a.

W dniu wybordw obwodowa komisja wyborcza wraz z kartq do glosowania wyda wyborcy
niepelnosprawnemu, na jego prodbq, naktadkE na tq kartE. Po oddaniu glosu wyborca
obowi4gany jest

rwr6cii komisji obwodowej nakladkg na kartE.

IV. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie glosowania w lokalu wyborcrym
Wyborcy niepelnosprawnemu, na jego pro$bq, moze pornagai

w

glosowaniu

w

lokalu

wyborczym inna osoba, w tytn takie niepelnoletnia. Pomoc ta moze miei tylko techniczny

nie moze ona polegad na sugerowaniu wyborcy sposobu glosowania
lub na glosowaniu tv zastppstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na zyczenie
charakter;

wyborcy niepelnosprawnego w pomieszczeniu za zaslonq przebywala osoba udzielaj4ca
pomocy. Osob4t4nie moze byd czlonek komisji ani m43 zaufania.

-tNatorniast komisja jest obowi4gan4 na pro$bp wyborcy
niepelnosprawnego, do przekazania
ustnie tredci obwieszczef wyborczych w zakresie informacji
o komitetach wyborczych

bior4cych udzial

w

wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach na prezyd.enta

Rzeczypospolitej polski ej.

Ponadto wyborca niepelnosprawny moze skorrystai
z uprawnieri przysfuguj4cych kazdemu

wyborcy, kt6re ulatwiaj4 wzigcie udzialu

w

jak glosowanie
korespondencyjne, gtosowanie w w3'branym obwodzie gtosowania,
w tym obwodzie
przystosowanym

gtosowaniu, takich

do potrzeb wyborc6w niepelnosprawnych, glosowanie na podstawie

o prawie do glosowania. Szerzej na ten temat w Informacji panstwowej
Komisji wyborczej o warunl<ach udziafu w glosowaniu w obwodach
glosowania
utworzonych w krajr:-, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej,
zarz4d,zonych na
zaswiadczenia

dziefi 10 rnaja 2015
udzialu

r. oraz w lnformacji

w glosowaniu w

statkach morskich,

Paistwor,vej Komisji Wyborczej

obwodach glosowania ufworzonych za granic4

o warunkach

i na polskich

w

wyborach Prerydenta Rzecrypospolitej polskiej, zatzqdzonych
na dzien 10 maja 2a15 t. Informacje te dostgpn€ sq na
stronie intemetowej panstwowej
Komisj i Wyborczej www.pkw. eov.pl.

Przewodniczqcy
Paristwowej Komisji Wyborczej

(-) Wojciech Hermeliriski

