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PANSTWOWA 
KOMISJA WYBORCZA 

ZPOW-803-16/15 

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. 

Informacja 

o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu 

w referendum ogolnokrajowym, zarz~dzonym na dzieii 6 wrzesnia 2015 r. 

Pailstwowa Komisja Wyborcza, w zwiq.zku z referendum og6lnokrajowym, zarzq.dzonym 

na dzien 6 wrzesnia 2015 r., informuje 0 uprawnieniach niepelnosprawnych os6b 

uprawnionych do udzialu w referendum, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z p6in. zm.) w zwiq.zku 

z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 0 referendum og6lnokrajowym 

(Dz. U. z2015 f. poz. 318). 

Niepelnosprawne osoby uprawnione sq. do udzialu w referendum na takich samych zasadach 

jak pozostale osoby, jednakZe przyslugujq. im ponizsze uprawnienia. 

I. Prawo do uzyskiwania informacji 0 referendum 

Niepelnosprawna osoba uprawniona do udzialu w referendum rna prawo do uzyskiwania 

,~ informacji 0: wlasciwym dla siebie obwodzie glosowania, lokalach obwodowych komisji 

do spraw referendum, zwanych dalej "lokalami komisji obwodowych" znajdujq.cych 

siy najblizej jej miejsca zamieszkania, w tym 0 lokalach przystosowanych do potrzeb os6b 

niepelnosprawnych, warunkach dopisania niepelnosprawnej osoby uprawnionej do udzialu 

w referendum do spisu os6b uprawnionych do udzialu w referendum w wybranym 

obwodzie glosowania, terminie referendum oraz godzinach glosowania, a takZe pytaniach 

referendalnych. 

Informacje, 0 kt6rych mowa wyzej, sq. podawane do publicznej wiadomosci poprzez 

umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w spos6b zwyczajowo przyjyty 

w danej gminie. 
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Infonnacje te S,! takZe przekazywane przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta) 

niepelnosprawnej osobie uprawnionej do udzialu w referendum, na wniosek tej osoby, 

telefonicznie lub w drukowanych materialach infOrinacyjnych, w tym w fonnie 

elektronicznej. We wniosku, 0 ktorym mowa, niepelnosprawna osoba uprawniona 

do udzialu w referendum podaje nazwisko, imi€( (imiona) oraz adres stalego zamieszkania. 

n. Prawo do glosowania przez pemomocnika 

Prawo do glosowania za posrednictwem pelnomocnika maj,! osoby, ktore najpoiniej w dniu 

glosowania ukOIlcz,! 75 lat, a takZe osoby posiadaj,!ce orzeczenie 0 znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. 0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poin. zm.), w tym rowniez osoby posiadaj,!ce 

orzeczenie organu rentowego 0: 

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 

17 grudnia 1998 r. 0 emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1440); 

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) orzeczenie 0 zaliczeniu do I grupy inwalidow; 

5) orzeczenie 0 zaliczeniu do II grupy inwalidow; . 

a takZe osoby 0 ' stalej albo dlugotrwalej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym, 

ktorym przysluguje zasilek piel€(gnacyjny. 

Pelnomocnikiem moze byc osoba wpisana do rejestru wyborcow w tej same] gmmle, 

co udzielaj,!cy pelnomocnictwa do glosowania lub posiadaj,!ca zaswiadczenie 0 prawie 

do glosowania. 

Pelnomocnikiem nie moze byc osoba wchodz,!ca w sklad obwodowej komisji do spraw 

referendum wlasciwej dla obwodu glosowania osoby udzielaj,!cej pelnomocnictwa 

do glosowania, a takZe myzowie zaufania. 

Pelnomocnictwo mozna przyj,!c tylko od jednej osoby lub od dwoch osob, jezeli 

co najrnniej jedn,! z nich jest wstypny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zst€(pny 
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(syn, corka, wnuk, wnuczka, itd.), malzonek, brat, siostra lub osoba pozostaj'l-ca w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pemomocnika. 

Pelnomocnictwa udziela sit( przed wojtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed 

innym pracownikiem urzt(du gminy upowaznionym przez w6jta (burmistrza, prezydenta 

miasta) do sporz,!dzania aktow pemomocnictwa do glosowania. 

W celu sporz'l-dzenia aktu pemomocnictwa osoba sklada wniosek do wojta (burmistrza, 

prezydenta miasta) gminy, w ktorej jest wpisana do rejestru wyborcow. Wniosek naleZy 

zloZyc najp6iniej w 9. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 28 sierpnia 2015 r. 

Wzor wniosku, ktory stosuje sit( odpowiednio w referendum ogolnokrajowym, stanowi 

zal,!cznik nr 1 do rozpor"z,!dzenia Ministra Spraw Wewnt(trznych i Administracji z dnia 

28 lipca 2011 r. w sprawie sporz'!dzenia aktu pelnomocnictwa do glosowania w wyborach: 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

do organow stanowi,!cych jednostek samorz'!du terytorialnego oraz wojtow, burmistrzow 

. i prezydent6w miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 t. poz. 1428). We wzorze tym naleZy 

wyrazy "W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLlTEJ POLSKIEJ I DO SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKlEJ ZARZf\DZONYCH NA (podae datf! wybor6w)" 

zast,!pic wyrazami "W REFERENDUM OGOLNOKRAJOWYM ZARZ1\DZONYM NA 

(podae dat(( referendum)" - wzor dol'!czony do informacji. 

Do wniosku naleZy dol,!czyc: 

pisemn,! zgodt( osoby maj,!cej byc pemOinocnikiem na przyjycie pemomocnictwa -

wz6r zgody na przyjycie pemomocnictwa stanowi zal,!cmik nr 5 do rozporz,!dzenia 

Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracji wskazanego wyzej; we wzorze tym 

naleZy zmienic tytul na "ZGODA NA PRZy,mCIE PELNOMOCNICTWA 

DO GLOSOWANIA W REFERENDUM OGOLNOKRAJOWYM" oraz wyrazy 

"w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

zarz,!dzonych na (podae dat? wybor6w)" zast'!Pic wyrazami "w referendum 

og6lnokrajowym zarz'!dzonym na (podae datf! referendum)" - wzor dol'!czony 

do informacji); 

kopit( aktualnego orzeczenia wlasciwego organu orzekaj,!cego 0 ustaleniu stopnia 

niepelnosprawnosci, jezeli osoba udzielaj,!ca pelnomocnictwa w dniu glosowania 

nie bt(dzie miala ukonczonych 75 lat; 
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kopi€( zaswiadczenia 0 prawle do giosowania wydanego osobie maj<lcej bye 

pemomocnikiem, jezeli osoba ta nie jest uj€(ta w rejestrze wyborc6w w tej samej gminie 

co udzielaj<lcy pemomocnictwa. 

Akt pemomocnictwa jest sporz<ldzany w mleJSCU zamieszkania osoby, kt6ra zlo.zyla 

wniosek w tej sprawie hib w innym miejscu na obszarze gminy, jezeli osoba ta zwr6ci 

si€( 0 to we wniosku 0 jego sporz<ldzenie. 

Osoba uprawniona do udziaru w referendum rna prawo cofni€(cia udzielonego 

pemomocnictwa. Cofui€(cie pemomocnictwa nast€(puje przez zlozenie najp6iniej na 2 dni 

przed dniem referendum, tj. do dnia 4 wrzesnia 2015 r., stosownego oswiadczenia w6jtowi 

(burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w kt6rej sporz<ldzono akt pemomocnictwa, 

lub przez dor€(czenie takiego oswiadczenia wlasciwej obwodowej komisji do spraw 

referendum w dniu glosowania. 

Osoba, kt6ra udzielila pemomocnictwa moze glosowae osobiscie w lokalu komisji 

obwodowej, jezeli wczeSniej nie oddaJ giosu pemomocnik. Glosowanie osobiste przez 

osob€(, kt6ra udzielila pemomocnictwa powoduje jego wygasni€(cie. 

Glosowania przez pemomocnika nie przeprowadza si€( w: obwodach glosowania 

utworzonych w zakladach opieki zdrowotnej, domach pomocy spolecznej, zakladach 

karnych i aresztach sledczych oraz domach studenckich, a takZe w obwodach glosowania 

utworzonych za granic<l i na polskich statkach morskich. 

Szczeg610we zasady w sprawie sporz<ldzenia aktu pemomocnictwa do giosowania okreSla 

rozporz<ldzenie Ministra Spraw Wewn€(trznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. 

w sprawie sporz<ldzenia aktu pemomocnictwa do glosowania w wyborach: do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 1 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

do organ6w stanowi<lcych jednostek samorz<ldu terytorialnego oraz w6jt6w, burmistrz6w 

i prezydent6w miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428), kt6rego przepisy 

dotycz<lce wybor6w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej stosuje si€( odpowiednio referendum og6lnokrajowym. 
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III. Glosowanie w lokalu komisji obwodowej przy uZyciu nakladki na kartcr 

do glosowania sporz~dzonej w alfabecie Braille'a 

Niepemosprawna osoba uprawniona do udzialu w referendum moze glosowae w lokalu 

komisji obwodowej przy uZy"ciu nakladki nC). karty do glosowania sporz,!dzonej walfabecie 

Braille'a. 

W dniu referendum obwodowa komisja do spraw referendum wraz z kart'! do glosowania 

wyda niepemosprawnej osobie uprawnionej do u?zialu w referendum, na jej prosby, 

nakladky na ty karty. Po oddaniu glosu niepemosprawna osoba ta obowi,!zana jest zwrocie 

komisji obwodowej nakladky na karty. 

IV. Korzystanie z pomoey innej osoby w trakcie glosQwania w lokalu komisji 

(' obwodowej 

Niepemosprawnej osobie uprawnionej do udzialu w referendum, na jej prosby, moze 

pomagae w glosowaniu w Iokalu komisji obwodowej inna osoba, w tym takZe 

niepelnoletnia. Pomoc ta moze miee tylko techniczny charakter; nie moze ona polegae 

na sugerowaniu osobie uprawnionej do udzialu w referendum sposobu glosDwania 

lub na glosowaniu w zastypstwie tej osoby. Dopuszczalne jest, aby na Zyczenie 

niepemosprawnej osoby uprawnionej do udzialu w referendum w pomieszczeniu za zaslon'! 

przebywala osoba udzielaj,!ca pomocy. Osob,! t'! nie moze bye czlonek komisji ani m'!z 

zaufania. 

Natomiast komisja jest obowi,!zana, na prosby niepemosprawnej osoby uprawnlOneJ 

r do udzialu w referendum, do przekazania ustnie tresci obwieszczen referendalnych 

oraz urzydowych informacji Panstwowej Komisji Wyborczej zamieszczonych w lokalu 

komisji obwodowej. 

Ponadto niepelnosprawna osoba uprawniona do udzialu w referendum moze skorzystae 

z uprawnien przysluguj,!cych kazdemu osoby uprawnionej do udzialu w referendum, ktore 

ulatwiaj,! wziycie udzialu w glosowaniu, takich jak glosowanie korespondencyjne, 

glosowanie w wybranym obwodzie glosowania, w tym obwodzie przystosowanym 

do potrzeb wyborcow niepemosprawnych, glosowanie na podstawie zaswiadczenia 0 prawie 

do glosowania. Szerzej na ten temat w Informacji Panstwowej Komisji Wyborczej 

D warunkach udzialu w glosowaniu w obwodach glosowania utworzonych w kraju, 
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w referendum og6lnokrajowym, zarzq.dzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r. 

oraz w Informacji Panstwowej Komisji Wyborczej 0 warunkach udzialu w glosowaniu 

w obwodach glosowania utworzonych za granicq. i na polskich statkach morskich, 

w referendum og6lnokrajowym, zarzq.dzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r. Informacje 

te dostltpne sq. na stronie intemetowej Panstwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl 

Zastltpca Przewodniczq.cego 

Panstwowej Komisji Wyborczej 

Wieslaw Kozielewicz 



r 

:" . . -< ;" 

W6jtIBurmistrzlPrezydent Miasta , do lct6rego kierowany jest wniosek: 

Irniy (irniona): 

Nazwisko: 

Irniy ojca: Data urodzenia (dzien-rniesi1!c-rok): 

Nurner PESEL: 

Adres zarnieszkania: 

" , " -': :: : - .: .... , ..... " .. ' - :'-", ". " 
, ." 

Nazwisko: 

Irniy ojca: Data urodzenia (dzien-miesi1!c-rok): 

Nurner PESEL: 

Adres zarnieszkania: 

Osoba, ktora wyrazila zgody na przyjycie pelnomocnictwa, jest dla wyborcy wstypnym , zstypnym 
malzonkiem, bratem, siostr~ albo osob~ pozostaj~c~ w stosunku przysposobienia, opieki albo kurateli: 

TAK 

.",- . 



1. pisemn~ zgod(( osoby, kt6ra wyrazila zgod(( na przyj((cie pelnomocnictwa; 
2. kopi(( aktualnego orzeczenia wlasciwego organu orzekaj~cego 0 ustaleniu stopnia niepelnosprawnosci 
wyborcy (nie dotyczy wyborcy, kt6ry najp6iniej w dniu glosowania konczy 75Iat); 

3. kopi(( zaswiadczenia 0 prawie do glosowania wydanego osobie, kt6ra wyrazila zgod(( na przyj((cie 
pelnomocnictwa (zalqcza siff wylqcznie w przypadku, gdy osoba, kt6ra wyrazila zgodff na przyjl}cie pelnomocnictwa, nie jest wpisana 
do rejestru wyborc6w w tej samej gminie co wyborca udzielajqcy pelnomocnictwa do glosowania); 

4. kopi(( dokumentu potwierdzaj~cego pozostawanie wyborcy z osob~, kt6ra wyrazila zgod(( na przyj((cie 
pelnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opiekilkurateli* (zalqcza sil} wylqcznie w przypadku, gdy taki stosunek 

Oswiadczam, ze wszystkie dane zawarte we wniosku S,! zgodne z prawd~. 

Wyborca wyraZa zgod(( na to, by w post((powaniu w sprawie sporz~dzenia aktu pelnomocnictwa byl 
reprezentowany przez osob((, kt6ra wyrazila zgod(( na przyjycie pemomocnictwa: 

TAK NIE' 
Wyborca nie moze lub nie umie zloZyc podpisu: 

TAK NIE' 
Data wypelnienia (dzien-miesi'lc-rok): 

Podpis wyborcy (Vi przypadku gdy wyborca nie moze lub nie umie zioZyc podpisu, 
w miejscu tym podpis sldada osoba, kt6ra wyrazila zgod~ na przyj~cie pelnomocnictwa): 

, Niepotrzebne skreslic. 

" Wst~pnym jest ojciec, matka, dziadek, babka itd. 

'" Zst~pnymjest syn, c6rka, wnuk, wnuczka itd. 

"- : .. - .. ~ . 


