
OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA PODDĘBIC 

 

z dnia 07 września 2011 r.  
 

Na podstawie art. 16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej 
informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy 
oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.  
 

Numer 
obwodu 

 

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) 

1 

 

Ulice: Baczyńskiego, Brzozowa, Deczyńskiego, Dębowa, Dojazd, Klonowa, Krasickiego, 
Krótka, Lipowa,  Młynarska, Morelowa, Nowa, Piotrowskiego, Poprzeczna, Północna, 
Przyszłość, Rzemieślnicza, Sosnowa, Wiśniowa. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Lotników Polskich w Poddębicach, 

ul. Łęczycka 13, 99-200 Poddębice 

2 
Ulice: Cicha, Kwiatowa, Krokusowa, Leśna, Łęczycka, Łódzka, Miła, 1 Maja, Ogrodowa, 
Partyzantów, Parzęczewska, Piękna, Pogodna, Radosna, Różana, Sienkiewicza, Słoneczna, 
Jana III Sobieskiego, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Tulipanowa, Wesoła, Wrzosowa. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Lotników Polskich w Poddębicach,  

ul. Łęczycka 13, 99-200 Poddębice 

3 
 

 

Ulice: Cmentarna, 22 Lipca, Gajowa, Grunwaldzka, Jałowcowa, Kochanowskiego, 
Konopnickiej, Kopernika, Kosmonautów, Mickiewicza, Myśliwska, Narutowicza, Osiedlowa, 
Polna, Przejazd, Reja, Świerczewskiego, Targowa, Wyzwolenia. 

Gimnazjum w Poddębicach 
ul. Polna 36, 99-200 Poddębice 

4 
Ulice: Kaliska, Kilińskiego, Nadrzeczna, Plac Kościuszki, 18 Stycznia, Piaskowa, Południowa, 
Pułaskiego, Wiejska, Wodna, Wschodnia, Zacisze, Zielona. 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  
im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach 

ul. Łódzka 31, 99-200 Poddębice 

5 Sołectwa: Golice, Sworawa. Sala OSP w Sworawie 
Sworawa 28 , 99-200 Poddębice 

6 Sołectwa: Łężki, Panaszew, Tarnowa. Sala OSP w Panaszewie 
Panaszew 24A, 99-200 Poddębice 

7 Sołectwa: Adamów, Góra Bałdrzychowska, Kałów, Tumusin, Wólka. Sala OSP w Kałowie 
Kałów 13, 99-200 Poddębice 

8 
Sołectwa: Balin, Dominikowie, Grocholice, Józefów-Kolonia, Józefów, Kobylniki, 
Niewiesz-Kolonia, Niewiesz, Sempółki, Szarów, Wilczków. 

Szkoła Podstawowa w Niewieszu 
Niewiesz 37, 99-200 Poddębice 

9 Sołectwa:  Chropy, Karnice, Klementów, Praga. Sala OSP w Klementowie 
Klementów 1C, 99-200 Poddębice 

10 Sołectwa: Borzewisko, Dzierzązna, Gibaszew, Leśnik, Lubiszewice, Niemysłów. 
Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki 

w Niemysłowie 
Niemysłów 32A, 99-200 Poddębice 

11 Sołectwa: Ewelinów, Krępa, Ksawercin, Lipnica. Budynek byłej Szkoły  Podstawowej w Lipnicy 
Lipnica 22A, 99-200 Poddębice 

12 Sołectwa: Bałdrzychów, Lipki, Podgórcze. Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie 
Bałdrzychów 13A, 99-200 Poddębice 

13 Sołectwa: Antonina, Malenie, Nowa Wieś, Porczyny. 
Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Porczynach 
Porczyny 25, 99-200 Poddębice 

14 Sołectwa: Feliksów, Nowy Pudłów, Pudłówek, Stary Pudłów. Sala OSP w Nowym Pudłowie 
Nowy Pudłów 42, 99-200 Poddębice 

15 Sołectwa: Góra Bałdrzychowska-Kolonia, Rąkczyn, Zagórzyce. Obiekty sportowe w Poddębicach (stadion)  
ul. Mickiewicza 19, 99-200 Poddębice 

16 Obwód odrębny 
NZOZ „Poddębickie Centrum Zdrowia” – 

Szpital w Poddębicach 
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice 

 

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 i 3 w Poddębicach  został dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, którzy 
mogą w nim głosować po złożeniu wniosku o dopisanie do spisu wyborców w tym obwodzie głosowania, do dnia 25 września 2011 r.  
w Urzędzie Miejskim w Poddębicach.  

Wyborca niepełnosprawny 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 dnia 11 maja 2011 r. Nr 127, poz. 
721) może głosować korespondencyjnie. Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczona została Obwodowa Komisja 
Wyborcza Nr 4 w Poddębicach.  
 

Bliższych informacji w sprawach rejestru i spisu wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, pełnomocnictwa do głosowania 
oraz głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poddębicach w pokoju nr 115 lub pod nr telefonu 
43 678 25 80 wew. 222 lub 43 678 38 01. 

Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę, 9 października 2011 r. w godzinach 7.00 - 21.00. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem umożliwiaj ący stwierdzenie tożsamości. 

Burmistrz Poddębic 
 

(-) Piotr Sęczkowski 
 



Wyciągi z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- KODEKS wyborczy dotyczące : 

 

 

Rozdział 5 

Spis wyborców 

Art. 26.  

§ 1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. 

§ 2. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. 

§ 3. Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu dwóch dni, dla osób kończących 18 lat w 

drugim dniu głosowania sporządza się dodatkowy spis. 

§ 4.  Spis wyborców służy do przeprowadzania głosowania w wyborach, które zostały 

zarządzone. 

§ 5.  W zależności od zarządzonych wyborów spis wyborców składa się z części A lub części 

A i części B. 

§ 6. Spis wyborców składa się z: 

1)  części A – w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województw; 

2)  części A i części B – w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójta. 

§ 7. Część A spisu wyborców obejmuje obywateli polskich. W tej części spisu wyborców 

wymienia się nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny 

PESEL i adres zamieszkania wyborcy. 

§ 8. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących 

obywatelami polskimi, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w wyborach, 

które zostały zarządzone w Rzeczypospolitej Polskiej. W tej części spisu wyborców 

wymienia się nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy. 

§ 9.  W spisie wyborców wymienia się dane, o których mowa odpowiednio w § 7 i 8. 

§ 10. Spis wyborców, z zastrzeżeniem art. 34 § 1 i art. 35 § 1, jest sporządzany i 

aktualizowany przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców. 

§ 11. Spis wyborców sporządza się w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla każdego obwodu 

głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców, najpóźniej w 21 dniu przed 

dniem wyborów. 

§ 12. Jeden egzemplarz spisu wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów 

przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej. 

Art. 27. 

§ 1. Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy 

najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w 

wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w 

których znajdują się lokale, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 3, na obszarze gminy 

właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. 



§ 2. We wniosku, o którym mowa w § 1, podaje się dane wymienione odpowiednio w 

art. 26 § 7 albo 8.  

Art. 28. 

§ 1. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień 

wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony 

do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta. 

§ 3. W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 ma zastosowanie tylko do 

wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym 

przeprowadza się wybory uzupełniające. 

§ 4. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, 

przebywającego na obszarze gminy. 

§ 5. We wniosku, o którym mowa w § 1, podaje się dane wymienione w art. 26 § 7 i 8. 

Art. 29. 

§ 1. Spis wyborców w jednostkach, o których mowa w art. 12 § 4 i 7, sporządza się na 

podstawie wykazów osób, które będą w nich przebywać w dniu wyborów, z 

zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w 

wyborach wójta do spisu wyborców, o którym mowa w § 1, wpisuje się jedynie osoby 

stale zamieszkałe, odpowiednio, na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego 

lub gminy, w której przeprowadzane są wybory wójta. 

§ 3. Wykazy osób, o których mowa w § 1, osoba kierująca daną jednostką przekazuje do 

urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. 

§ 4.  W wykazie osób, które będą przebywały w zakładzie karnym, nie umieszcza się osób 

pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Art. 30. 

§ 1. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w 

charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i 

przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie 

cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania są dopisywani, na swój wniosek, do 

wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której 

odbywają służbę, z zastrzeżeniem § 2. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed 

dniem wyborów, chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do 

miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie. We wniosku podaje się dane 

wymienione w art. 26 § 7. 

§ 2. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w 

wyborach wójta do spisu wyborców, o którym mowa w § 1, wpisuje się jedynie osoby 

stale zamieszkałe, odpowiednio, na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego 

lub gminy, w której przeprowadzane są wybory wójta. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do policjantów z jednostek skoszarowanych, 

funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 

oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym. 



§ 4. Dowódcy jednostek wojskowych, komendanci oddziałów obrony cywilnej i dowódcy 

jednostek policyjnych oraz przełożeni funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej są obowiązani 

zapewnić żołnierzom, ratownikom, policjantom oraz funkcjonariuszom możliwość 

wykonania uprawnień wynikających z przepisu § 1. 

§ 5. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Minister 

Sprawiedliwości, każdy w zakresie swojej właściwości, po zasięgnięciu opinii 

Państwowej Komisji Wyborczej, określą sposób realizacji obowiązków, o których mowa 

w § 4, uwzględniając konieczność zapewnienia wyborcom, o których mowa w § 1 i 3, 

możliwości wykonywania funkcji członków obwodowych komisji wyborczych i mężów 

zaufania. 

Art. 31. 

O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w art. 28, art. 29 § 1 i 

art. 30 § 1 i 3, niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na miejsce ich 

stałego zamieszkania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały. 

Art. 32. 

§ 1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek 

zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem 

spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu 

wyborców – na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w 

miejscu pobytu w dniu wyborów. 

§ 2. Zaświadczenie, o którym mowa w § 1, wydaje urząd gminy. 

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta. 

§ 4. W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 ma zastosowanie tylko do 

wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym 

przeprowadza się wybory uzupełniające. 

Art. 33. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji 

Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób sporządzenia i udostępniania spisu wyborców, ustalając w szczególności:  

a) wzór spisu wyborców,  

b) metody aktualizacji spisu wyborców, 

c) wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców,  

d) wzory wykazów wyborców przebywających w zakładach opieki zdrowotnej, 

domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz 

oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, w których utworzono 

obwody głosowania,  

e) wzór zawiadomienia o dopisaniu lub o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w 

innym obwodzie głosowania 

 – uwzględniając odrębność przy sporządzaniu spisu wyborców dla obwodów 

utworzonych w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie 

karnym lub areszcie śledczym oraz oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, 



przypadki, w których następuje dopisanie lub wykreślenie ze spisu wyborców, 

miejsce, czas i formę udostępnienia spisu wyborców; 

2) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i 

ewidencjonowania zaświadczeń, mając na względzie konieczność zapewnienia 

identyfikacji osoby, której zaświadczenie dotyczy. 

Art. 34. 

§ 1. Wyborcy przebywający na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w 

dniu wyborów wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez kapitana statku. 

§ 2. Wpisu dokonuje się na podstawie wniosku wyborcy zgłoszonego najpóźniej w 3 dniu 

przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, 

datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL lub numer ważnego polskiego paszportu 

oraz adres zamieszkania. W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących 

obywatelami polskimi wniosek powinien zawierać numer innego ważnego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania. 

§ 3. Przepis art. 32 § 1 stosuje się odpowiednio do wyborców przebywających na polskich 

statkach morskich, z tym że zaświadczenie wydaje kapitan statku, który sporządził spis 

wyborców. 

§ 4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej 

Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i aktualizacji 

spisu wyborców, o którym mowa w § 1, a także sposób powiadamiania urzędów gmin o 

objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju i sposób wydawania i 

ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania, mając na względzie 

konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji danych zawartych w spisie wyborców, 

bezpieczeństwa wprowadzania i przetwarzania tych danych, ich przekazywania i 

odbioru oraz zasadę, zgodnie z którą można być wpisanym tylko do jednego spisu 

wyborców. 

Art. 35. 

§ 1. Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty lub w 

przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadający 

ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość wpisywani są do spisu 

wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. 

§ 2. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, 

telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie 

powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer 

ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego 

polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli 

Polskich czasowo przebywających za granicą - miejsce wpisania wyborcy do rejestru 

wyborców. W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 

polskimi, zgłoszenie powinno zawierać numer innego ważnego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania. Zgłoszenia można 

dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów. 

§ 3. Przepis art. 32 § 1 stosuje się odpowiednio do wyborców przebywających za granicą i 

posiadających ważne polskie paszporty, z tym że zaświadczenie wydaje konsul, który 

sporządził spis wyborców. 



§ 4. Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji 

Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i aktualizacji spisu 

wyborców, o którym mowa w § 1, a także sposób powiadamiania urzędów gmin o 

objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju i sposób wydawania i 

ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania, mając na względzie 

konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji danych zawartych w spisie wyborców, 

bezpieczeństwa wprowadzania i przetwarzania tych danych, ich przekazywania i 

odbioru oraz zasadę, zgodnie z którą można być wpisanym tylko do jednego spisu 

wyborców. 

§ 5. Na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium 

których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego za dokument 

równorzędny z ważnym polskim paszportem uważa się ważny dowód osobisty 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 36. 

§ 1. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie 

gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.  

§ 2. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy. 

§ 3. Wójt powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu 

wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania. 

§ 4. Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio do innych niż gmina organów, które 

sporządziły spis wyborców. 

 
 

Rozdział 5a 

Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym 

Art. 37a. 

§ 1. Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo 

do uzyskiwania informacji o: 

1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 

2) lokalach obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 3, 

znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego; 

3) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w 

obwodzie głosowania, o którym mowa w art. 27 § 1; 

4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych 

kandydatach i listach kandydatów; 

6) warunkach oraz formach głosowania. 

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje wójt lub upoważniony przez niego 

pracownik urzędu gminy w godzinach pracy urzędu, w tym telefonicznie, lub w 

drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy 

niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej. 

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu 

po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego 

zamieszkania. 



§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, wójt podaje również niezwłocznie do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej gminie. 

Art. 37b. 

§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza na stronie internetowej portalu, o którym 

mowa w art. 160 § 2 pkt 1, informacje o uprawnieniach przysługujących wyborcom 

niepełnosprawnym na podstawie kodeksu, w formie uwzględniającej różne rodzaje 

niepełnosprawności. 

§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza sporządza w alfabecie Braille’a materiał informacyjny o 

uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym na podstawie kodeksu i 

przekazuje go zainteresowanym na żądanie. 

Art. 37c. 

§ 1. Obwieszczenia wyborcze umieszczane w lokalu wyborczym jak i poza nim oraz wyniki 

głosowania w obwodach głosowania i okręgach wyborczych powinny być zamieszczane 

w miejscach łatwo dostępnych dla osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności 

ruchowej. 

§ 2. Na prośbę wyborcy niepełnosprawnego członek obwodowej komisji wyborczej jest 

obowiązany przekazać ustnie treść obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o 

komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych 

kandydatach i listach kandydatów.” 

 

„Rozdział 7 

Głosowanie przez pełnomocnika 

Art. 54. 

§ 1. Wyborca niepełnosprawny 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.) może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego 

imieniu w wyborach, zwanego dalej „pełnomocnictwem do głosowania". 

§ 2. (uchylony) 

§ 3. Przepis § 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania 

kończy 75 lat. 

§ 4. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku 

głosowania w obwodach głosowania utworzonych w jednostkach, o których mowa w 

art. 12 § 4 i 7, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich 

statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę 

niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 

61c § 1. 

§ 5. (uchylony) 

Art. 55. 

§ 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej 

gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie 

o prawie do głosowania, jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów 

przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia, z zastrzeżeniem § 4. 



§ 2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z 

zastrzeżeniem § 3. 

§ 3. 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. 

§ 4. 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 w danych wyborach. 

Art. 56. 

§ 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym 

pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów 

pełnomocnictwa do głosowania. 

§ 2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do 

wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 

dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), 

imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania 

zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do 

głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo 

do głosowania. 

§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2, załącza się: 

1)  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu 

stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; 

2)  pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i 

imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby 

udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; 

3)  kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być 

pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru 

wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i 

przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość 

uzyskania takiego zaświadczenia. 

§ 4. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych 

urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w 

trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do 

głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy. 

§ 5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy 

udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa 

w § 2, z zastrzeżeniem § 6. 

§ 6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza 

miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli 

wyborca zwróci się o to we wniosku, o którym mowa w § 2. 

§ 7. Gmina prowadzi wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania, w 

którym odnotowuje się fakt sporządzenia danego aktu. 



Art. 57. 

§ 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia 

warunków, o których mowa w art. 54, art. 55 lub art. 56 § 2 i 3, wójt, w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 

dni. 

§ 2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie wójt odmawia 

sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu 

pełnomocnictwa do głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie 

wyborcy. 

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zgłoszenia przez wyborcę 

niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 

61c § 1. 

Art. 58. 

§ 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. 

Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni 

przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono 

akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej 

obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. 

§ 2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku: 

1) śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do 

głosowania lub pełnomocnika; 

2) braku przesłanek, o których mowa w art. 55 § 1, lub wystąpienia przesłanki, o której 

mowa w art. 55 § 4; 

3) wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do 

głosowania. 

§ 3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem 

spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej 

odnotowuje w spisie wyborców wójt, a po przekazaniu spisu – obwodowa komisja 

wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do 

głosowania. 

Art. 59. 

§ 1. Do głosowania przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy art. 52 § 2–6 oraz 

art. 53, z zastrzeżeniem § 3–5. 

§ 2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji 

wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt 

pełnomocnictwa do głosowania. 

§ 3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika 

wyborcy w spisie wyborców w rubryce „uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą 

umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”, a akt 

pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców. 

§ 4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym 

podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do 

głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania. 



§ 5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło obwodowa komisja 

wyborcza odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt 

pełnomocnictwa do głosowania. 

Art. 60. 

§ 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są 

zadaniem zleconym gminy i są wolne od opłat. 

§ 2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania 

żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach. 

§ 3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek 

korzyść majątkową lub osobistą. 

Art. 61. 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Państwowej 

Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania w 

sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, wzory: wniosku o sporządzenie 

aktu pełnomocnictwa do głosowania, zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania i 

aktu pełnomocnictwa do głosowania, a także wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji 

wykazu sporządzanych aktów pełnomocnictwa do głosowania, tak aby zapewnić sprawność i 

rzetelność postępowania oraz wiarygodność aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

Rozdział 7a. 

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych 

Art. 61a. 

§ 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować 

korespondencyjnie. Informację o możliwości głosowania korespondencyjnego przez 

wyborców niepełnosprawnych zamieszcza się w obwieszczeniu, o którym mowa w 

art. 16 § 1. 

§ 2. Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych w trybie 

określonym w niniejszym rozdziale jest wyłączone w przypadku głosowania w 

obwodach głosowania utworzonych w jednostkach, o których mowa w art. 12 § 4 i 7 

oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a 

także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do 

głosowania. 

Art. 61b. 

Dla celów głosowania korespondencyjnego wójt wyznacza co najmniej jedną obwodową 

komisję wyborczą na terenie gminy. 

Art. 61c. 

§ 1. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę 

niepełnosprawnego wójtowi do 21 dnia przed dniem wyborów. 

§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, 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 w danej gminie, oznaczenie 



wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego 

zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, o którym mowa w art. 61f. 

§ 3. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, dołącza się kopię aktualnego orzeczenia 

właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 

§ 4. W zgłoszeniu, o którym mowa w § 1, wyborca niepełnosprawny może zażądać 

przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania 

sporządzonych w alfabecie Braille’a. 

§ 5. Jeżeli głosowanie korespondencyjne ma dotyczyć wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej, albo wyborów wójta zgłoszenie zamiaru głosowania 

korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosownia. W przypadku, gdy w 

jednym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory, zgłoszenie zamiaru głosowania 

korespondencyjnego jest wspólne dla wszystkich przeprowadzanych w danym dniu 

wyborów. 

Art. 61d. 

§ 1. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w art. 61c § 1, nie spełnia wymogów, o których 

mowa w art. 61c § 2 i 3, wójt lub upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy 

wzywa wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni. 

§ 2. Zgłoszenie złożone po terminie, o którym mowa w art. 61c § 1, albo nieuzupełnione w 

terminie, o którym mowa w § 1, a także złożone przez wyborcę niepełnosprawnego, 

który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, 

pozostawia się bez rozpoznania informując o tym wyborcę. 

Art. 61e. 

Wyborcę niepełnosprawnego, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, 

umieszcza się 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. 

Art. 61f. 

§ 1. Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, 

otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.  

§ 2. Pakiet wyborczy, o którym mowa w § 1, jest doręczany do wyborcy przez 

upoważnionego pracownika urzędu gminy, z zastrzeżeniem § 3. 

§ 3. Urząd gminy może przesłać wyborcy pakiet wyborczy za pośrednictwem operatora 

publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 

2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.). Do przesyłki pakietu wyborczego w zakresie 

nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo 

pocztowe dotyczące przesyłki poleconej. 

§ 4. Pakiet wyborczy, o którym mowa w § 1, doręcza się wyłącznie do rąk własnych 

wyborcy niepełnosprawnego, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i 

pisemnym pokwitowaniu odbioru. 

§ 5. Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru doręczający sam stwierdza datę 

doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. 

§ 6. W przypadku nieobecności wyborcy niepełnosprawnego pod wskazanym adresem 

doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w oddawczej 

skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. 



Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego 

doręczenia. 

§ 7. Pakiety wyborcze niedoręczone w trybie określonym w § 2–6 są przekazywane 

obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. Jeżeli przekazanie pakietów 

wyborczych obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było 

możliwe pakiety takie przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego 

Biura Wyborczego. 

§ 8. Informację o wysłaniu pakietu wyborczego umieszcza się w rubryce spisu wyborców 

„uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy 

niepełnosprawnego, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego. 

Art. 61g. 

§ 1. W skład pakietu wyborczego, o którym mowa w art. 61f § 1, wchodzi: 

1) koperta zwrotna; 

2) karta lub karty do głosowania; 

3) koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej „kopertą na kartę do 

głosowania”; 

4) instrukcja głosowania korespondencyjnego; 

5) nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca 

zażądał ich przesłania; 

6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. 

§ 2. Na formularzu oświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 6, urząd gminy umieszcza imię 

(imiona), nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego. 

§ 3. Na kopercie na pakiet wyborczy oraz na kopercie zwrotnej umieszcza się oznaczenie 

„przesyłka wyborcza”. 

§ 4. Na kopercie zwrotnej umieszcza się adres właściwej obwodowej komisji wyborczej. 

§ 5. Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie „koperta na kartę do 

głosowania”. 

§ 6. Państwowa Komisja Wyborcza określa, w drodze uchwały, wzór i rozmiar koperty na 

pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia, o 

którym mowa w § 1 pkt 6, oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, biorąc pod 

uwagę różne rodzaje niepełnosprawności wyborców. 

Art. 61h. 

§ 1. Wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do 

głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, 

którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym 

oświadczeniem, o którym mowa w art. 61g § 1 pkt 6, i przesyła ją do właściwej 

obwodowej komisji wyborczej. 

§ 2. Koperty zwrotne doręczane są do właściwych obwodowych komisji wyborczych w 

godzinach głosowania. 

§ 3. Wyborca niepełnosprawny do którego wysłany został pakiet wyborczy, o którym mowa 

w art. 61f § 1, może w godzinach głosowania osobiście doręczyć kopertę zwrotną do 

obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu 

wyborców. 



§ 4. Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych doręczonych do 

obwodowej komisji wyborczej wrzucane są do urny wyborczej. 

§ 5. Koperty zwrotne: 

1) doręczone do obwodowej komisji wyborczej po zakończeniu głosowania, 

2) niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania 

– przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego. 

§ 6. Minister właściwy do spraw łączności po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 

spraw administracji publicznej oraz Państwowej KomisjiWyborczej, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) tryb doręczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych, 

2) tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 61f § 7 zdanie 

drugie, 

3) tryb przekazywania właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego kopert zwrotnych niedoręczonych do obwodowej komisji wyborczej do 

zakończenia głosowania  

–  mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek. 

Art. 61i. 

§ 1. Zadania polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pakietów 

wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych wykonuje operator publiczny w 

rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe. 

§ 2. Przesyłki, o których mowa w § 1, z zastrzeżeniem art. 61f § 3 są przesyłkami listowymi 

w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe. 

§ 3. Przesyłki, o których mowa w § 1, są zwolnione z opłat pocztowych. Informację o 

zwolnieniu z opłat pocztowych umieszcza się na kopercie, w której znajduje się pakiet 

wyborczy, oraz na kopercie zwrotnej. 

Art. 61j. 

Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały: 

1) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji 

wyborczej do zakończenia głosowania, 

2) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji 

wyborczej po zakończeniu głosowania, 

3) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na 

kartę do głosowania, 

4) sposób postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę 

niepełnosprawnego 

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz 

konieczność zabezpieczenia pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych 

i kart do głosowania.” 

 
 


