
 

I N F O R M A C J A  
WÓJTA GMINY BROCHÓW 

z dnia 28 marca 2014 r. 
 

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach                                  
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień  25 maja 2014 r. 

 
 
Podaje się do wiadomości wyborców niepełnosprawnych gminy Brochów, 
co następuje: 
 
1. Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na 25 maja 

2011r odbędą się według przepisów Kodeksu wyborczego, zwanego w 
dalszej treści niniejszej informacji, „Kodeksem wyborczym” (ustawa z dnia 5 
stycznia 2011r. – Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) 

 

2. Nowa ustawa – Kodeks wyborczy, przewiduje m.in. obowiązek 
przekazywania informacji     o wyborach wyborcom niepełnosprawnym w 
zakresie i w sposób określony w rozdziale 5a (art.37a . –  art.37c.). 

 

3. Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże 
przysługuje im prawo do uzyskania informacji o tych wyborach. 

 

Wykonując obowiązek, o którym mowa w pkt 2, informuje się, że: 
 

4. Niektóre informacje (określone w art.37a. § 1 pkt 1, 2 i 5 Kodeksu 
wyborczego), do uzyskania których ma prawo wyborca niepełnosprawny 
wpisany do rejestru wyborców w danej gminie, zostaną przekazane z chwilą 
ich powstania, tj. bezpośrednio po terminach określonych dla ich wykonania 
w kalendarzu wyborczym w formie ogólnodostępnej do samodzielnego 
wyszukiwania informacji właściwej dla danego wyborcy niepełnosprawnego 
gminy Brochów, poprzez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy Brochów w zakładce „Wybory”. 

5. Natomiast do przekazywania zindywidualizowanych informacji,  
tj. właściwych dla danego wyborcy niepełnosprawnego gminy Brochów  
(na jego wniosek, telefonicznie, pisemnie, w tym w formie elektronicznej),  
w zakresie dotyczącym, np.: właściwego dla niego obwodu głosowania, 
lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych znajdującego się najbliżej jego miejsca zamieszkania, 
warunkach jego dopisania do spisu wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych, upoważnia się pracownika ds. Ewidencji Ludności 
Urzędu Gminy w Brochowie pod numerem telefonu 22 725 70 03 wew. 18 
22 725 70 42 wew. 18 

6. Pozostałe informacje, obowiązane do przekazania, określone w art.37a. § 1 
pkt 3, 4 i 6 Kodeksu wyborczego, są następujące (odpowiednio): 

 



6.1. Warunkiem dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu 
wyborców w obwodzie głosowania dostosowanego do jego potrzeb 
jest wniesienie do Urzędu Gminy Brochów, pisemnego wniosku 
najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 maja  2014 
r. (termin wydłużony zgodnie z art.9 § 2 Kodeksu wyborczego). 
Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie 
głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu w obwodzie właściwym 
dla miejsca stałego zamieszkania. 

 

6.1.1. Informacja o lokalach przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w gminie Brochów zostanie podana do 
wiadomości publicznej (do wiadomości wyborców) do dnia  
25 kwietnia  2014r. wraz  z informacjami o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w 
formie obwieszczenia Wójta Gminy Brochów. 

 

6.1.2. We wniosku, o którym mowa w pkt 6.1. niniejszej informacji, 
należy podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, 
numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania. 

 

6.2. Termin wyborów oraz godziny głosowania.  
 

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbędzie się                
w ciągu jednego dnia (niedziela 25 maja 2014r.), bez przerwy             
od godziny 7.00 do 21.00. 
 

6.3. Warunki oraz formy głosowania. 
 

6.3.1. Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania – czynne prawo 
wyborcze) w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma 
obywatel polski, który: 
* najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat; 
* nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym 

orzeczeniem sądu; 
* nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym 

orzeczeniem Trybunału Stanu; 
* nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem 

sądu. 
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców.  
Może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.  
Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.3.2. Głosowanie wyborców niepełnosprawnych. 
 

* Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym 
przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym                      
do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy,                
w której stale zamieszkuje.  
W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu 
wyborców w wybranym obwodzie (zob. pkt 6.1. niniejszej 
informacji). 

* Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej              
i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz.1407 z późn. zm.), w tym także 
wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu 
rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 75 lat, może głosować za pośrednictwem 
pełnomocnika. W tym celu powinien on złożyć wniosek                  
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania na 
stosownym formularzu adresowanym do Wójta Gminy 
Brochów, nie później niż do 10 dnia przed dniem wyborów, tj. 
do dnia 15 maja 2014r. Za datę wniesienia wniosku 
przyjmuje się dzień jego wpływu do Urzędu Gminy Brochów.  
 
Szczegółowe informacje na temat głosowania przez 
pełnomocnika zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011r.                         
w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania 
w wyborach ... . (Dz.U. z dnia 29 lipca 2011r. Nr 157, 
poz.936). 
 

* Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający równoznaczne 
orzeczenie organu rentowego,  może głosować korespondencyjnie.  
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony 
przez wyborcę niepełnosprawnego Wójta Gminy Brochów  do  
21 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia  04 maja 2014r. (termin 
wydłużony zgodnie z art.9 § 2 Kodeksu wyborczego). 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub                   
w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko                  
i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL 
wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy                  
do rejestru wyborców gminy Brochów, oznaczenie wyborów, 
których dotyczy zgłoszenie (do Parlamentu Europejskiego),  a 
także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być 
wysłany pakiet wyborczy. W skład pakietu wyborczego 



przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty lub karta 
do głosowania, koperta na kartę lub karty do głosowania, oświadczenie 
o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, 
instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na 
karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille,a – jeżeli 
wyborca zażądał ich przesłania. Wyborca zostanie skreślony ze spisu 
w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w 
spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej 
komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania 
korespondencyjnego w gminie Brochów. 
 
Szczegółowe informacje na temat głosowania korespondencyjnego 
przez wyborców niepełnosprawnych zawarte są w Kodeksie 
wyborczym (art.61a. – art.61j.) oraz w dwóch uchwałach Państwowej 
Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawach: 
 

* sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami 
wyborczymi w wyborach do Parlamentu Europejskiego,                            
w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzonym w kraju; 

 

* określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty 
zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia                          
o osobistym i tajnym głosowaniu oraz instrukcji głosowania, 
stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach 
głosowania utworzonych w kraju; a także  

 

* w informacji Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach 
wyborców niepełnosprawnych…(ZPOW-4322/14 z dnia 20 stycznia 
2014r.). 

 
* Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym 

przy użyciu nakładek na kartę do głosowania sporządzonych               
w alfabecie Braille’a. 

 
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony 
wójtowi najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 
maja 2014r. (termin wydłużony zgodnie z art.9 § 2 Kodeksu 
wyborczego). Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, 
telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy wskazać 
obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.               
W dniu wyborów  obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do 
głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, 
nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest 
zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty. 
 
 
 
 
 



 
Ponadto informuje się, że: 

 

* Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień 
ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym 
dniu. 

 

* Czynności wyborcze, określone w niniejszej informacji, są dokonywane w 
godzinach pracy Urzędu Gminy Brochów. 

 

* Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu 
w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletni. Pomoc ta może 
mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu 
wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego 
wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego              
w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą 
nie może być członek komisji ani mąż zaufania. 
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 i listach kandydatów. 

 
 


