Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r.

PANSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-603-U15

Informacja
0 uprawnieniach wyborcéw niepelnosprawnych
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarzqdzonych na dzieli 10 maja 2015 r.
Pa stwowa Komisja Wyborcza, w zwiqzku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarzqdzonymi na dzie

10 maja 2015 r., informuje o uprawnieniach wyborcow

niepelnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. —
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z poin. zm.).
Wyborcy niepehwsprawni biorq udzia1 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakze przyskugujq im ponizsze
uprawnienia.
I.

Prawo do uzyskiwania informacji 0 wyborach

Wyborca niepehmosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji 0: wiaéciwym dla siebie
obwodzie g1osowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujqcych sie;
najblizej miejsca zamieszkania wyborcy, w tym 0 lokalach przystosowanych do potrzeb
osob niepelnosprawnych, wamnkach dopisania wyborcy do spisu wyborcow w wybranym
obwodzie giosowania, tenninie wyborow oraz godzinach giosowania, komitetach
wyborczych

biorqcych

udzial

w

wyborach

oraz

zarejestrowanych

kandydatach

na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i o warunkach oraz formach g1osowania.
Informaoje, o ktorych mowa wyzej, sq podawane do publicznej wiadomoéci poprzez
umieszczenie w Biuletynie Infonnacji Publicznej oraz w sposob zwyczajowo przyjqty
w danej gminie.
Informacje te sa, takZe przekazywane przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta) wyborcy
niepelnosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub W drukowanych materia1ach
informacyjnych, w tym w formic elektronicznej. We wniosku, o ktorym mowa, wyborca
podaje nazwisko, imie; (imiona) oraz adres sta1ego zamieszkania.

-3Pelnomocnictwa udziela siq przed wéjtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed
innym pracownikiem urzqdu gminy upowaznionym przez wojta (burmistrza, prezydenta
miasta) do sporzqdzania aktow pe1nomocnictwa do giosowania.
W celu sporzqdzenia aktu pehqomocnictwa wyborca sklada wniosek do wojta (burmistrza,
prezydenta miasta) gminy, w ktorej jest wpisany do rejestru wyborcow. Wniosek nalezy
zloiyé najpéiniej w 6. dniu przed dniem wyboréw, tj. do dnia 4 maja 2015 r. (termin
wydh1ZOny zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Wzor wniosku stanowi zalqcznik
nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011
r. w sprawie sporzqdzenia aktu peinomocnictwa do giosowania W wyborach: do Sejmu
Rzeczypospolitej

Polskiej

i

do

Senatu

Rzeczypospolitej

Polskiej,

Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
do organow stanowiqcych jednostek samorzqdu terytorialnego oraz wojtow, burmistrzow
iprezydentow miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 iz2014 r. poz. 1428). (wzér dolqczony
do informacji).
Do wniosku naleiy dolqczyé:
0

pisemnq zgodq osoby majqcej byé pehmmocnikiem na przyjqcie pelnomocnictwa ——
wzér zgody na przyjqcie pelnomocnictwa stanowi zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji wskazanego wyzej (wz0'r dolqczony
do informacji);

0

kopic; aktualnego orzeczenia wlaéciwego organu orzekajqcego o ustaleniu stopnia
niepehmosprawnoéci, jeieli wyborca udzielajqcy pelnomocnictwa w dniu glosowania
nie bqdzie mial uko czonych 75 lat;

0

kopie; zaéwiadczenia o prawie do glosowania wydanego osobie majqcej byé
pehqomocnikiem, jeieli osoba ta nie jest ujgta w rejestrze wyborcow w tej samej
gminie co udzielajqcy pelnomocnictwa.

Akt pe1nomocnictwa jest sporzqdzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym
miejscu na obszarze gminy, jeieli wyborca zwroci sie; o to we wniosku. o jego sporzqdzenie.
Wyborca ma prawo cofniqcia udzielonego pelnomocnictwa. Cofniocie pe1nomocnictwa
nastopuje przez zlozenie najpoiniej na 2 dni przed dniem wyborow, tj. do dnia 8 maja
2015 r., stosownego oéwiadczenia wojtowi (bunnistrzowi, prezydentowi miasta) gminy,

-5Natomiast komisja jest obowiqzana, na prosbe; wyborcy niepelnosprawnego, do przekazania
ustnie tresci obwieszcze

wyborczych W zakresie infonnacji 0 komitetach wyborczych

biora,cych udziai W wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto wyborca niepehiosprawny moie skorzystaé z uprawnie przysluguj a,cych kazdemu
wyborcy, ktore uiatwiajq wziocie udziahl W giosowaniu, takich jak giosowanie
korespondencyjne, giosowanie W wybranyin obwodzie giosowania, W tym obwodzie
przystosowanym do potrzeb Wyborcow niepehiosprawnych, glosowanie na podstawie

zaswiadczenia o prawie do giosowania. Szerzej na ten temat W Informacji Pa stwowej
Komisji Wyborczej o Warunkach udzialu W giosowaniu W obwodach giosowania
utworzonych W kraju, W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzqdzonych na
dzie

10 maja 2015 r. oraz W Infonnacji Pa stwowej Komisji Wyborozej o Warunkach

udzialu W giosowaniu W obwodach giosowania utworzonych za granica, i na polskich
statkach morskich, W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzqdzonych
na dzie

10 maja 2015 r. Informacje te dostqpne sq na stronie intemetowej Pa stwowej

Komisji Wyborczej wWW.pkW.gov.pl.

Przewodniczqcy
Pa stwowej Komisji Wyborczej

(-) Wojciech Hermeli ski

WNIOSEK

O

SPORZADZENIE

AKTU

PELNOMOCNICTWA

DO

GLOSOWANIA

W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZADZONYCH NA
(oodaé datg wyboréw):

Miejsce skladania wniosku
il

Wojt/Burmjstrz/Prezydent Miasta , do ktorego kierowany jest wniosek:

Dane wyborcy udzielajgcego pelnomocnictwa do glosowania
Imie (imiona):
Nazwisko:

Imie ojca:

Data urodzenia (dzie -miesiqc-rok):

Nurner PESEL:

Adres zamieszkania:

Dane osobl, ktéra wyrazila zgodg na przxjgcie jaelnomocnictwa
Imie (imiona):
Nazwisko:

Imie ojca:

Data urodzenia (dzie -miesiqc-rok):

Numer PESEL:
Adres zamieszkania:

Osoba, ktora wyrazila zgode na przyjecie pelnomocnictwa jest dla wyborcy wstepnym“, zstepnym
maizonkiem, bratem, siostrq albo osoba, pozostajqcq w stosunku przysposobienia, opieki albo kurateli:

TAK

,

NIB‘

Do wniosku zalqczono:
1. pisemnq zgode osoby, ktora wyraziia zgode na przyjecie peinomocnictwa;
2. kopie aktualnego orzeczenia wiasciwego organu orzekajqcego o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci
wyborcy (nie dotyczy wyboray, kldry nqjpééniej w dniu glosowania koriczy 75 lat);

3. kopie zaswiadczenia o prawie do giosowania wydanego osobie, ktora wyraziia zgode na przyjecie
pCin0m0Cl'liCtW8. (:alqc:a slg wylqcznie w p/zypadku, gdy osoba, ktora wyrazila :goa'¢ no przyjgcie pelnomocnictwa, niejest wpisana do
rejestru wyborcdw w tej samej gminie co wyborca udzielajqcy pelnomocnictwa do glosowania);

4. kopie dokumentu potwierdzajqcego pozostawanie wyborcy z osoba, ktora wyraziia zgode na przyjecie
p8h1OIT1OCniCtW3., W StOS11I1kL1 przysposobienia/opieki/kurateli
ismieje).

(zalqcza sig wylqcznie w pr:ypadku, gdy takz stoszmek

Miejsce sporzqdzenia aktu pelnomocnictwa do glosowania (wypelruéjedyme w pr.-Typndku, gdyma byé ono Mme mi
rniejsce zanlieszkafzia wyborcy udzielalgcegg__peInomocnictwa do glosowqm'a):

Oswiadczeuia
Oswiadczam, Ze wszystkie dane zawarte we wniosku sq zgodne z prawdq.
Wyborca wyraza zgode na to, by W postepowaniu W sprawie sporzqdzenia aktu peinomocnictwa byI
reprezentowany przez osobe, ktora wyraziia zgode na przyjecie pelnomocnictwa:

TAK

NIB‘

Wyborca nie moze lub nie umie ziozyé podpisu:

TAK

NIE'

Data wypehmienia (dzie -miesiqc-rok):

Podpis wyborcy (w przypadku, gdy Wyborca nie moze lub nie umie zloiyé podpisu,
w miejscu tym podpis sldada osoba, ktora wyraz a zgode na przyjecie pemomocnictwa):

Pouczenie
Akt peinomocnictwa do giosowania sporzqdzony:
- przed dniem pierwszego giosowania (tzw. I tura) uprawnia rowniez do oddania giosu w giosowaniu
ponownym (tzw. II tura), o ile zostanie ono przeprowadzone,
- po dniu pierwszego g1osowania uprawnia wyIqcznie do oddania giosu w giosowaniu ponownym (tzw. II tura),
o ile zostanie ono przeprowadzone.
Adnotacje urzqdowe
Numer wniosku:

Uwagi:

Podpis pxzyjmujqcego wnioselc

. Niepotrzebne skreélié.
Iii
Wstepnym jest ojciec, matka, dziadek, babka, itd.
iii
Zstepnym jest syn, corka, wnuk, wnuczka, itd.

ZGODA NA PRZYJECIE PELNOMOCNICTWA DO GLOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Miejsce skladania
Wojt/BurmistrdPrezydent Miasta‘, do ktorego kierowany jest wniosek:

Wyraiam zgode na przyjecie pelnomocnictwa do glosowania w wyborach
Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych na (uodaé dalg wyborowj:

Prezydenta

Dane osoby, ktora Wyrazila zgodq na przyjgcie pelnomocnictwa
Imie (imiona):
Nazwisko:
Imie ojca:

Data urodzenia (dzieh-miesiqc-rok):

Numer PESEL:

Adres zamieszkania:

Osoba, ktora wyraziia zgode na przyjecie peinomocnictwa, jest dla wyborcy wstepnym", zstepnymmi
malzonkiem, bratem, siostrq albo osoba pozostajaca W stosunku przysposobienia, opieki albo kurateliz

TAK

N112‘

Dane wyborcy udzielajgcego pehmmocnictwa do glosowania
Imie (imiona):
Nazwisko :

Imie ojca:
Numer PESEL:
Adres zamieszkania:

Data urodzenia (dzie -miesiac-rok):

Oswiadczenia i wnioski
Prosze; o pozostawienie aktu pelnomocnictwa do giosowania do odbioru w urzedzie gminy/doreczenie na
wskazany ponizej adres :

Informuje, Ze wyraziiam/wyraziiemi juz zgode na przyjecie peinomocnictwa do gIosowania od (lialefypodaé imigi
nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy):

Oéwiadczam, ze wszystkie powyzsze dane sq zgodne z prawda.
Data wypelnienia (dzie -miesiac-rok):

Ill-Ill-Illll
Podpis osoby, ktora wyrazika zgode na przyjecie pelnomocnictwa:

W

Pouczenie

Akt peinomocnictwa do giosowania sporzqdzony:
- przed dniem pierwszego giosowania (tzw. I tura) uprawnia rowniez do oddania gtosu w giosowaniu
ponownym (tzw. II tura), o ile zostanie ono przeprowadzone,
- po dniu pierwszego gtosowania uprawnia wyiqcznie do oddania giosu w gtosowaniu ponownym (tzw. II tura),
o ile zostanie ono przeprowadzone.

Adnotacje urzedowe
Uwagi:

_

Podpis ptzyjmujacegoz

m Niepotrzebne skreslié.
ii
Wstepnymjest ojciec, matka, dziadek, babka, itd.
IF" Zstepnym jest syn, corka, wnuk, wnuczka, itd.

