
Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego w wyborach do 
Sejmu RP i Senatu RP zarządzonego na 9 października 2011r. 
 

Na podstawie art. 27 § 1. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, wyborca 
niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na jego pisemny 
wniosek jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w 
którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Wniosek winien zawierad 
następujące dane: Nazwisko i imię (imiona) imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i 
adres zamieszkania wyborcy i należy złożyd do Urzędu Gminy, pokój 2 do dnia 26 września 2011 r. 
ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem. 
Ponadto informuję, że wyborca niepełnosprawny może: 
1.Udzielid pełnomocnictwa do głosownia (art. 54 § 1. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy) w jego imieniu w wyborach (dotyczy również kooczącego 75 lat najpóźniej w dniu 
głosowania). Wniosek należy zgłosid do Wójta Gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru 
wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do 29 września 2011 r., i winien zawierad: 
Nazwisko i imię (imiona) imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania 
zarówno wyborcy jak i osoby, której ma byd udzielone pełnomocnictwo do głosowania. Do wniosku 
należy dołączyd: 1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, 2) pisemną zgodę osoby 
mającej byd pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a 
także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, 3) kopię 
zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej byd pełnomocnikiem – w 
przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający 
pełnomocnictwa do głosowania.  
2. Zgłosid pisemny wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego Wójtowi Gminy, najpóźniej 
do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do 19 września 2011 r. (art. 61 a. § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. – Kodeks wyborczy). Zgłoszenie może byd dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w 
formie elektronicznej i winno zawierad: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, data urodzenia, numer 
ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru 
wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborców, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie 
adresu stałego zamieszkania, na który ma byd wysłany pakiet wyborczy (nie później niż 7 dni przed 
dniem wyborów). Do zgłoszenia dołączyd kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu 
orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 
 
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę 
niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.  


