
 

WYBORY  
DO SEJMU PZRECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZ ĄDZONE  
NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R. 

 
Wyciąg z pisma Państwowej Komisji  Wyborczej  nr ZPOW-503-53/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r. 

 
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  
9 października 2011 r. 

 
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r , informuje o uprawnieniach 
wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). 
Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach do Sejmu i do Senatu na takich samych zasadach jak 
pozostali wyborcy, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia.  
Prawo do głosowania korespondencyjnego 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), w 
tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej 
egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.); 
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w 
pkt 1; 
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1; 
4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów; 
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego 
wójtowi najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 września 2011 r. (termin 
wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).  Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, 
telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę 
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców 
w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (do Sejmu i do Senatu, tylko do Sejmu 
lub tylko do Senatu), a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet 
wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o 
ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do 
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.  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 na 
terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.   
  
 

INFORMATOR 
 

Urząd Gminy Polska Cerekiew 
ul. Raciborska 4, 47 – 260 Polska Cerekiew 

tel. (77) 480 14 60,  fax (77) 480 14 89 
www.polskacerekiew.pl    e-mail: ug@polskacerekiew.pl 

nr  16/2011  z dnia 02.09.2011 r. 

 



 
 
Prawo do głosowania przez pełnomocnika 
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których 
mowa w części I informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. 
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający 
pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem 
nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na posła 
lub senatora. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej  
jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), 
małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku 
do pełnomocnika. 
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym 
pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania 
aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa 
wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. 
Wniosek należy złożyć najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 września 2011 r.  
Do wniosku należy dołączyć: 
• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa   
• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, 
jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat; 
• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli 
osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa. 
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze 
gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie. Wyborca ma prawo cofnięcia 
udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni 
przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2011 r., stosownego oświadczenia wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie 
takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. 
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli 
wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie 
pełnomocnictwa. 
 
Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w 
alfabecie Braille'a 
Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do 
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. 
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 
miasta) najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011 r. (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. 
Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym 
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna 
osoba, w tym także niepełnoletnia. 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. 
 
Przewodniczący 
Państwowej Komisji Wyborczej 
Stefan J. Jaworski 

 



O B W I E S Z C Z E N I E 
 

WÓJTA   GMINY   POLSKA   CEREKIEW 
z dnia  19 sierpnia 2011 roku 

 
Na podstawie art.16  & 1 i 61a & 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy  / 
Dz. U.  Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.134 ,Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588 , Nr 134, poz. 777 , 
Nr 147,  poz.881 / w związku z  uchwałą Nr XXVIII / 252 / 2006 Rady Gminy w Polskiej 
Cerekwi z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy Polska Cerekiew na obwody 
głosowania, ich granice i numery , podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i 
granicach  stałych obwodów głosowania oraz  siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień  9 października 2011 r. 
 
Numer 
obwodu 

Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej 

   1 Sołectwa :  Ciężkowice, 
Jaborowice, Ligota Mała, 
Polska Cerekiew, Połowa 

Urząd Gminy, 
ul. Raciborska 4,  Polska Cerekiew 
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów 
głosowania korespondencyjnego 

   2 Sołectwa :  Dzielawy, 
Grzędzin, Koza, Łaniec, 
Mierzęcin, Witosławice, 
Wronin 

Świetlica Wiejska, 
ul. Kościelna 32,  Grzędzin 
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

   3 Sołectwo :  Zakrzów Caritas,   
ul. Chopina 54, Zakrzów  
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

 
 
 Lokale obwodowych komisji wyborczych czynne będą w dniu  9 października 2011 r. w 
godzinach od 7.00 do 21.00 . 
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie w 
wyznaczonej w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Polskiej Cerekwi. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego zgodnie z ustawą – Kodeks wybroczy z dnia 5 
stycznia 2011 r. ( Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 
777, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889 ) wyborca powinien zgłosić Wójtowi Gminy 
w terminie do dnia 19 września 2011 r. 
Bliższe informacje udostępniane są w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi lub 
telefonicznie pod numerem 774801470 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi . 
 

  
Wójt Gminy 

/-/ Krystyna Helbin 



 
OGŁOSZENIE 

 
 

PEŁNOMOCNICY   KOMITETÓW  WYBORCZYCH  
 

ZGŁASZAJ Ą KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH 
 

KOMISJI WYBORCZYCH  DO WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW 
 

W TERMINIE DO DNIA 16 WRZEŚNIA 2011  ROKU W GODZINACH 
 

PRACY URZĘDU. 
 

 
Wójt Gminy 

Krystyna Helbin 
 


