Warszawa, dnia 22 czerwca2}l5 r.

PANSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
zPow-803 -16ll5

Informacja
o uprawnieniach niepelnosprawnych os6b uprawnionych do udzialu

w referendum og6lnokrajowym,
Paristwowa Komisja Wyborcza,

nadzieh

6

wrzesnia 2015

w

r.,

z

rz4dzonym na dzieri 6 wrzeSnia 2015 r.

zwt4zku z referendum og6lnokrajowym, zarz4dzonym

informuje

o

uprawnieniach niepelnosprawnych os6b

w referendum, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia
5 stycznia 20II r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. ll2, z poLn. zm.) w zwrEzku
z art, 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogolnokrajowym

uprawnionych do udzialu

(Dz. U. 22015 r. poz.318).

Niepelnosprawne osoby uprawnione s4 do udziaht w referendum na takich samych zasadach

jak pozostale osoby, jednakie przysluguj4 im ponizsze uprawnienia'

I.

Prawo do uzyskiwania informacji o referendum

Niepelnosprawna osoba uprawniona do udzialu

w referendum ma prawo do uzyskiwania

informacji o: wlaSciwym dla siebie obwodzie glosowania, lokalach obwodowych komisji
do spraw referendum, zwanych
sig najblizej

dalej ,,lokalami komisji obwodowych" znajduj4cych

jej miejsca zamteszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb

os6b

niepetrnosprawnych, 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, atakle p1'taniach
referendalnych.

o kt6rych mowa wyhej, s4 podawane do publicznej wiadomoSci poprzez
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w spos6b zv,IyczaJowo przyjEty
Informacje,

w danej gminie,

Infbrmacje

te s4

takhe przekazywane przez w6jta (burmistrza, prezydenta miasta)

niepelnosprawnej osobie uprawnionej do udzialu

w

referendum, na wniosek tej osoby,

-2
telefonicznie

lub w drukowanych materialach informacyjnych, w tym w

elektronicznej.

formie

We wniosku, o kt6rym mowa, niepelnosprawna osoba uprawniona

do udzialu w referendum podaje nazwisko, imig (imiona) oraz adres stalego zamreszkania.

II.

Prawo do glosowania przez pelnomocnika

Prawo do glosowanra za poSrednictwem pelnomocnika maj4 osoby, kt6re najp62niej w dniu

15 lat, a takle osoby posiadaj4ce

glosowania ukohcz4

lub umiarkowanym stopniu niepetrnosprawnoSci
1997

orzeczenie

o

znacznym

w rozumieniu ustawy z dma 27

sierpnia

r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych

(Dz. U.

z

2011

r. Nr 127, poz.72I, z po2n. zm.), w tym r6wniez osoby

posiadaj4ce

orzeczenie organu rentowego o:

1) calkowitej

niezdolnoSci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2,

do samodzielnej egzystencji, ustalone

t ntezdolnoSci

na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy

z

dnia

lTgrudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeri Spolecznych
(Dz.U.22013 r. poz. 1440);

2)

niezdolnoSci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy

wymienionej w pkt

3)

calkowitej niezdolnoSci do praey, ustalone na podstawie art. 12 ust.
wymienionej w pkt

4)
5)

1;

2

ustawy

1;

orzeczenre o zaliczenru do

I grupy inwalid6w;

orzeczenre o zaliczeniu do

II grupy inwalid6w;

a takle osobyo stdej albo dlugotrwalej niezdolnoSci do ptacy w gospodarstwie rolnym,
k16rym przysluguj e zasilek pielggnacyjny.

Pelnomocnikiem moze byc osoba wpisana do rejestru wyborc6w
co udzielaj4cy pelnomocnictwa

w tej samej gminie,

do glosowania lub posiadaj4ca zalwradczenre o prawie

do glosowania.

Pelnomocnikiem nie moze byc osoba wchodz1ca

referendum wlaSciwej

w sklad obwodowej komisji do spraw

dla obwodu glosowania osoby udzielaj4cej

pelnomocnictwa

do glosowanra, atak2e mgZowie zaufania.

Pelnomocnictwo moZna przyj1c tylko od jednej osoby
co

najmniej jedn4

z

lub od dw6ch os6b, jeZeli

mch jest wstgpny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstgpny

-3(syn, c6rka, wnuk, wnuczka, itd.), malzonek, brat, siostra lub osoba pozostaj4ca w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pelnomocnika.
Petrnomocnictwa udziela sig przed w6jtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed

innym pracowniktem urzgdu gminy upowaznionym przez w6jta (burmistrza, prezydenta
miasta) do sporz4dzania akt6w pelnomocnictwa do glosowania.

W celu

sporz4dzenia aktu pelnomocnictwa osoba sklada wniosek do w6jta (burmistrza,

prezydenta miasta) gminy,

w kt6rej jest wpisana do rejestru wyborc6w. Wniosek

zlotyc najp6Zniej w 9. dniu przed dniem referendum,
Wz6r wniosku, kt6ry stosuje sig odpowiednio

w

ti. do dnia 28 sierpnia

naleLy

2015 t.

referendum og6lnokrajowym, stanowi

nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnta
28 lipca 20IIr. w sprawie sporz4dzenia aktu pelnomocnictwa do glosowania w wyborach:
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenla
zal4cznrk

Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego

w

Rzeczypospolitej Polskiej,

do organ6w stanowi4cych jednostek samorz4du terytorialnego oraz wojtow, burmisttzow

i prezydent6w miast (Dz.U. Nr 157, poz.936

i

22014 r. poz. 1428). We wzorze tymnale?y

v\ryrazy,,w WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU
RZF.CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZIDZONYCH
zastqprc wyr azami,,W REFERENDUM

(podat datg referendum)"

-

O

NA (podat dats wybor6w)"

GOLNOKRAJOWYM Z ARZ,{DZONYM NA

wzor dol4czony do informacji.

Do wniosku nalely dol4czyc:

pisemn4 zgodE osoby maj4cej

byi

pelnomocnikiem na przyjgcie pelnomocnictwa

-

wzor zgody na przyjgcie pelnomocnictwa stanowi zaLqczntk nr 5 do rozporz4dzenta

Ministra Spraw Wewngtrznych

i

Administracji wskazanego wyZej; we wzorze tym

tytut na ,,ZGODA NA PRZYIECIE PEtr NOMOCNICTWA
DO GLOSOWANIA W REFERENDUM OGOLNOKRAJOWYM" oraz Wrazy
naleLy zmienil

,,w wyborach do Sejmu Rzeczlpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczlpospolitej Polskiej

zarz4dzonych

na (podat datg wybor6w)"

og6lnokrajowym zarz4dzonym
do informacji);

zast1pic wyrazami

na (podat datg

referendum)"

,,w

referendum

- wzof dol4czony

-4-

kopiq aktualnego orzeczenia wlaSciwego organu orzel<aj4cego

o

niepelnosprawnoSci, jezeli osoba udzielaj4ca pelnomocnictwa

w dniu glosowania

nie bgdzie mial.a ukoriczonych

T

ustaleniu stopnia

5 lat;

kopig za|wiadczema o prawie do glosowania wydanego osobie maj4cej by"
pelnomocnikiem, lezeli osoba ta nie jest ujqta w lejestrze wyborc6w w tej samej gminie
co udzielaj 4cy pelnomocnictwa.

Akt

pelnomocnictwa

jest

wniosek w tej sprawie lub

sporz4dzany

w

miejscu zamieszkania osoby, ktora zLoZyla

w innym miejscu na obszarze gminy, jeieh

osoba

ta zwroci

sig o to we wniosku o jego sporz4dzenie.

Osoba uprawniona

do udzialu w

referendum

ma prawo cofniEcia

udzielonego

pelnomocnictwa, Cofnigcie pelnomocnictwa nastgpuje przez zLoAenre najpo2niej na
przed dniem referendum,

dnr

tj. do dnia 4 wrzeSnia 2015 r., stosownego oSwiadczenia w6jtowi

(burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy,
7ub

2

w kt6rej sporzqdzono akt pelnomocnictwa,

przez dorgczenie takiego oSwiadczenia wlaSciwej obwodowej komisji do spraw

referendum w dniu glosowania.

Osoba, ktora udzielila pelnomocnictwa mo2e gtrosowad osobiricie

w

lokalu komisji

obwodowej, je1eli wczeSniej nie oddal glosu pelnomocnik, Glosowanie osobiste przez
osobg, kt6ra udzielila pelnomocnictwa powoduje jego wygaSnigcie.

Glosowania przez pelnomocnika
utworzonych
karnych

w

nie

przeprowadza sig

w:

obwodach gtosowania

zakladach opieki zdrowotnej, domach pomocy spolecznej, zakLadach

t aresztach Sledczych

oraz domach studenckich, a takle w obwodach glosowania

utworzony ch za gr anicE I na po lskich statkach morskich.

Szczeg6lowe zasady

w sprawie

sporzqdzenia aktu pelnomocnictwa do glosowania okreSla

rozporz4dzenie Ministra Spraw Wewngtrznych

i

Administracjt

w sprawie sporzqdzenia aktu pelnomocnictwa do glosowania

z dnia 28 hpca 20lI r.
w wyborach: do Sejmu

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
Rzeczypospolitej Polskiej

do organow stanowi4cych jednostek samorz4du terytorialnego oraz w6jt6w, burmistrzow

i z 2014 r. poz. 1428), kt6rego przepisy
dotyczEce wybor6w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

iprezydent6w miast (Dz. U.

P

olskiej

sto suj e

s

Nr

157, poz,936

ig odpowiednio referendum o golnokraj owym.

III, Glosowanie w lokalu komisji obwodowej przy uiyciu nakladki na kartg
do glosowania sporz4dzonej w alfabecie Braille'a
Niepelnosprawna osoba uprawniona do udzialu

w referendum moze

glosowa6

w

lokalu

komisji obwodowej przy u?ycru nakladki na kartg do glosowania sporzEdzonej w alfabecie
Braille'a.

W dniu referendum obwodowa komisja do spraw referendum wraz z kart4 do glosowania
wyda niepelnosprawnej osobie uprawnionej do udzialu

w referendum,

na

jej

proSbg,

nakladkg na tE kar1g. Po oddaniu glosu niepelnosprawna osoba ta obowi4zana jest zwrocic

komisji obwodowej nakladkg na kar19.

IV. Korzystanie

z

pomocy innej osoby

w trakcie

glosowania

w lokalu

komisji

obwodowej
Niepelnosprawnej osobie uprawnionej do udzialu

pornagai

w

glosowaniu

w lokalu komisji

w

referendum, na

jej

obwodowej inna osoba,

proSbg, mole

w tym tak2e

niepelnoletnia. Pomoc ta mole miei tylko techniczny charakter; nie moze ona polegai
na sugerowaniu osobie uprawnionej

lub na glosowaniu w zastgpstwie

tej

do udzialu w

referendum sposobu glosowania

osoby. Dopuszczalne jest, aby

na Lyczenie

niepelnosprawnej osoby uprawnionej do udzialu w referendum w pomieszczeniu za zaslon4
przebywala osoba udzielaj4ca pomocy. Osob4 t4 nie moze byc czlonek komisji ani mqL
zaufanta.

Natomiast komisja
do

udzialu

w

jest

obowi4zana, na proSbg niepetnosprawnej osoby uprawnionej

referendum,

do

przekazama ustnie treSci obwieszczeri referendalnych

orazurzEdowych informacji Paristwowej Komisji Wyborczej zamieszczonych

w

lokalu

komisji obwodowej.

Ponadto niepelnosprawna osoba uprawniona do udzialu

w

referendum mole skor:zystai

z uprawnieri przysluguj4cych kaZdemu osoby uprawnionej do udzialu

ulatwiaj4 wzigcie udzialu
glosowanie

w

wybranym

w referendum, kt6re

jak glosowanie korespondencyjne,
obwodzie glosowania, w tym obwodzie przystosowanym

w

glosowaniu, takich

do potrzeb wyborc6w niepelnosprawnych, glosowanie na podstawie zaSwiadczenra o prawie

do glosowania. Szerzej na ten temat wlnformacji Paristwowej Komisji
o

warunkach udzialu

w

Wyborczej

glosowaniu w obwodach glosowania utworzonych

w

kraju,

-6-

na dzien 6

w referendum og6lnokrajowym, zarz4dzonym
orazw Informacji Pat'rstwowej Komisji Wyborczej

w obwodach glosowania utworzonych za granic4

wrzeSnia 2015 r.

o warunkach udzialu w

glosowaniu

i na polskich statkach morskich,

w referendum og6lnokrajowym, zarzqdzonym na dzieh

6

wrzeSnia 2015

r.

Informacje

te dostgpne s4 na stronie internetowej Paristwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl

ZastEp c a Przewodni czyce go

Paristwowej Komisj i Wyborczej

Wieslaw Kozielewicz

