
INFORMACJA 
 

O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

w przedterminowych wyborach burmistrza Stawiszyna zarządzonych 
 

na dzień 09 lutego 2020 roku 
 
 
 

 

I. Prawo do uzyskania informacji o wyborach 
 
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do 
uzyskania informacji o :  

1) terminie i godzinach głosowania;  
2) właściwym dla siebie obwodzie głosowania; 

 
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca 

zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych 

dla potrzeb niepełnosprawnych; 
 

4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego 

obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego 

stałego zamieszkania; 
 

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz 
zarejestrowanych kandydatach na burmistrza;  

6) warunkach oraz formach głosowania. 
 

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez 
burmistrza telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie 
elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz 
adres stałego zamieszkania 
 

 

II. Prawo do głosowania korespondencyjnego posiada wyborca niepełnosprawny                             

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia               
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych. 
 
Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych 
należy składać w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I: ul. Staszica 47a, wejście B 

(piętro II) do dnia 27 stycznia 2020 roku w dni robocze od godz. 730 do 1530,                          

tel./fax /62/753-88-80, kal-del@kbw.gov.pl.  
 
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego 
ponownego głosowania w wyborach burmistrza Stawiszyna. W przypadku przeprowadzania 
ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego 
przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi 
wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej 
do 13 lutego 2020 r. 

mailto:kal-del@kbw.gov.pl


 
 

 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej 
oraz powinno zawierać: 

 
• nazwisko  
• imię (imiona)  
• imię ojca 
• datę urodzenia  
• numer ewidencyjny PESEL wyborcy  
• oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie  
• oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie  
• wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy 

 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia organu orzekającego                       
o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 

 

W zgłoszeniu wyborca może żądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do 
głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. 

 
 

Więcej informacji na temat głosowania korespondencyjnego znajduje się w informacji 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o uprawnieniach wyborców 

niepełnosprawnych. 

 

III. Prawo do głosowania przez pełnomocnika 
 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić 

pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego 

„pełnomocnictwem do głosowania”. 
 

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, 
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba 
wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach. 
 

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w której pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co 

najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca   

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 

 

Pełnomocnictwa udziela się przed burmistrzem Stawiszyna lub przed innym 
pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta upoważnionym przez burmistrza do sporządzania 
aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa 
wyborca składa wniosek do burmistrza, w której jest wpisany do rejestru wyborców. 
Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Stawiszynie (pokój nr 6). Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym 
głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach burmistrza, jeżeli 
będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku                                 



o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu 
pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej 
w dniu 14 lutego 2020 r.  
 
Do wniosku należy dołączyć: 

 pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa 
—wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji; 

 kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu 
stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu 
głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat. 
 

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, 
że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze 
gminy.  
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa 
następuje przez: 

1) złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia 
burmistrzowi, w której sporządzono akt pełnomocnictwa  
lub 

2) doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu 
głosowania. 

 

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, 

pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste 

przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosownia 

korespondencyjnego. 

 

IV. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania 
sporządzonej w alfabecie Braille’a 

 
Wyborca niepełnosprawny może także głosować w lokalu wyborczym przy użyciu 
nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. 
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda 
wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu 
wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę. 
 
V. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym 

 
Wyborca niepełnosprawny ma prawo, na swoją prośbę, do skorzystania podczas 

głosowania w lokalu wyborczym z pomocy innej osoby. Osobą tą nie może być członek 

komisji ani mąż zaufania. Pomoc ta może mieć jedynie charakter techniczny, nie może 

polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie 

wyborcy. 



Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do 

przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach 

wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach. 

 

VI. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym 
w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 
 
Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym 

dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy Stawiszyn.                  

W tym celu wyborca niepełnosprawny powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu 

wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej 

ze względu na miejsce stałego zamieszkania. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy                       

i Miasta w Stawiszynie najpóźniej do 5. dnia przed dniem wyborów tj. 04 lutego 2020 r. 

Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach 

burmistrza. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie 

złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie 

głosowania przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić 

taki wniosek dotyczący ponownego głosowania, najpóźniej w 5. dniu przed tym 

głosowaniem tj. 18 lutego 2020 r.



 


