WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2011 R.
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w oparciu o
1) Ustawę 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, 881 i Nr 149,
poz. 889)
2) Uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie
sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w
głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju ( M.P. Nr , poz. )
3) Uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie
określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty
na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz
instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w
obwodach głosowania utworzonych w kraju ( M.P. Nr , poz. )
4) Informację Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach
wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
uprawnienia do
Do głosowania korespondencyjnego uprawnieni są wyborcy:
głosowania
1) niepełnosprawni o znacznym stopniu niepełnosprawności
korespondencyjnego 2) niepełnosprawni o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności art. 61a § 1 Kodeksu
3) posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i
niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie
art. 12 ust 2 i art. 13 ust 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach
4) posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
ustalone na podstawie art. 13 ust 5 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach
5) posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy ustalone
na podstawie art. 12 ust 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach
6) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa
7) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidztwa
8) posiadają orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny - informacja PKW
UWAGA!
Informacje o możliwości głosowania korespondencyjnego przez
wyborców niepełnosprawnych zamieszcza się w obwieszczeniu
wójta burmistrza, prezydenta miasta o obwodach głosowania
podawanych do publicznej wiadomości najpóźniej w 30 dniu
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przed dniem głosowania tj. najpóźniej 9 września br.
wyłączenia z
Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych
jest wyłączone w przypadku::
głosowania
korespondencyjnego 1) głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki
zdrowotnej
2) głosowania w obwodach utworzonych w domach pomocy
społecznej
3) głosowania w obwodach utworzonych w zakładach karnych
4) głosowania w obwodach utworzonych w aresztach śledczych
5) głosowania w obwodach utworzonych w domach studenckich
6) głosowania w obwodach utworzonych za granicą
7) głosowania w obwodach utworzonych na polskich statkach
morskich
8) udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do
głosowania - art. 61a § 2 Kodeksu
UWAGA!
Głosowanie korespondencyjne obejmuje tylko osoby niepełnosprawne w
stopniu umiarkowanym i znacznym. Nie mogą głosować korespondencyjne
osoby niemające orzeczonej niepełnosprawności a jedynie przekraczające
wiek 75 lat jak to ma miejsce w przypadku głosowania przez pełnomocnika.

miejsce głosowania
Dla celów głosowania korespondencyjnego wójt, burmistrz,
korespondencyjnego prezydent miasta wyznacza co najmniej jedną obwodową komisję
wyborczą na terenie gminy - art. 61b Kodeksu
Zgłoszenie zamiaru
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony
głosowania
przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi, burmistrzowi lub
korespondencyjnego prezydentowi miasta do 21 dnia przed dniem wyborów tj. do 18
września br. - art. 61c § 1 Kodeksu
Formy dokonania
zgłoszenia

Zgłoszenie może być dokonane:
1) ustnie,
2) pisemnie
3) telefaksem
4) w formie elektronicznej art. 61c § 2 Kodeksu

Elementy zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zawierać :
1) nazwisko,
2) imię (imiona)
3) imię ojca,
4) datę urodzenia
5) numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego
6) oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru w danej gminie
7) oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie
8) wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany
pakiet wyborczy - art. 61c § 2 Kodeksu
UWAGA!
W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać
przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a - art. 61c § 4
Kodeksu
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Załączniki do
zgłoszenia

Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego
organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności - art.
61c § 3 Kodeksu

Badanie zgłoszenia

Jeżeli zgłoszenie nie spełnia ustawowych wymogów wójt, burmistrz,
prezydent miasta lub upoważniony przez niego pracownik wzywa
wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie
3 dni - art. 61d § 1 Kodeksu
UWAGA!
Zgłoszenie złożone po terminie albo nieuzupełnione w terminie
a także złożone przez wyborcę niepełnosprawnego, który
wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
pozostawia się bez rozpoznania informując o tym wyborcę - art.
61d § 2 Kodeksu

Umieszczenie
wyborcy na spisie

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. 61e
Kodeksu
UWAGA!
Tym samym wyborca zostanie skreślony ze spisu właściwego
dla swojego miejsca zamieszkania _ Informacja PKW

PAKIET WYBORCZY
Termin otrzymania
pakietu

Doręczenie pakietu

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego
otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy nie później niż 7 dni
przed dniem wyborów tj. nie później niż 2 października br. - art. 61f
§ 1 Kodeksu
Pakiet doręczany jest :
1) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy - art. 61f § 2
Kodeksu
2) za pośrednictwem operatora publicznego, do przesyłki pakietu
wyborczego stosuje sie przepisy dotyczące przesyłek poleconych art. 61f § 3 Kodeksu
UWAGA!
Pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk własnych
wyborcy niepełnosprawnego po okazaniu dokumentu
tożsamości i pisemnym pokwitowaniu odbioru - art. 61f § 4
Kodeksu
Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru doręczający sam
stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę
braku jego podpisu - art. 61f § 5 Kodeksu
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Ponowne doręczenie
pakietu

Postępowanie z
pakietami
niedoręczonymi

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem
doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego
doręczenia:
1) w oddawczej skrzynce pocztowej lub
2) na drzwiach mieszkania wyborcy
Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od
dnia pierwszego doręczenia - art. 61f § 6 Kodeksu
Pakiety wyborcze niedoręczone są przekazywane obwodowej
komisji wyborczej do zakończenia głosowania - art. 61f § 7
Kodeksu
Pakiety wyborcze niedoręczone wyborcy niepełnosprawnemu
komisja liczy pakuje w pakiet i opisuje ( nazwa i adres komisji
obwodowej, siedziba właściwej miejscowo delegatury KBW,
liczba przekazywanych pakietów). Tak opisany pakiet przekazuje
się pełnomocnikowi OKW wraz z protokołami. Pełnomocnik OKW
przekazuje pakiet dyrektorowi delegatury KBW lub osobie przez
niego upoważnionej.
Dyrektor delegatury przechowuje otrzymany pakiet a następnie
niszczy go zgodnie z odrębnymi przepisami - § 4 ust 1 i
odpowiednio § 3 uchwały PKW w sprawie postępowania z
kopertami zwrotnymi
Jeżeli doręczenie nie było możliwe pakiety takie przekazywane są
właściwemu dyrektorowi delegatury KBW - art. 61f § 7 Kodeksu

Adnotacje w spisie

Zawartość pakietu

Dyrektor delegatury niszczy otrzymane niedostarczone pakiety
wyborcze zgodnie z odrębnymi przepisami - § 3 ust 3 uchwały
PKW w sprawie postępowania z kopertami zwrotnymi
Informację o wysłaniu pakietu wyborczego umieszcza się w spisie
wyborców ( rubryka „Uwagi”) w pozycji odpowiadającej pozycji pod
którą umieszczono nazwisko wyborcy - art. 61f § 8 Kodeksu
W skład pakietu wyborczego wchodzi: - art. 61g § 1 Kodeksu
1) koperta zwrotna,( umieszcza się oznaczenie „przesyłka
wyborcza” oraz adres obwodowej komisji wyborczej) - art.
61g § 3 i 4 Kodeksu ( umieszcza się również informację o
zwolnieniu z opłat pocztowych) - art. 61i § 3 Kodeksu
2) karta lub karty do głosowania
3) koperta na kartę lub karty do głosowania zwana „kopertą na kartę
do głosowania” ( umieszcza się oznaczenie „Koperta na kartę
do głosowania”) - art. 61g § 5 Kodeksu
4) instrukcja głosowania korespondencyjnego
5) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do
głosowania ( na oświadczeniu urząd umieszcza imię -imiona i
nazwisko oraz nr ewidencyjny PESEL wyborcy) - art. 61g § 2
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Kodeksu
UWAGA!
Pakiet może zawierać również nakładki na karty do głosowania
sporządzone w alfabecie Braille´a - jeżeli wyborca zażądał ich
przesłania art. 61g § 1 pkt 5 Kodeksu
Wymagania co do
kopert na:
1) pakiet wyborczy

Koperta winna:
1) mieć rozmiar umożliwiający włożenie do niej bez konieczności
składania i zaginania
- koperty zwrotnej,
- koperty na karty do głosowania,
- formularza oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
- instrukcji głosowania korespondencyjnego
- ewentualnie na żądanie wyborcy nakładki na karty sporządzone w
alfabecie Braille'a - § 1 ust 1 uchwały PKW w sprawie
określenia wzoru i rozmiaru kopert...
2) zawierać pieczęć nagłówkową urzędu gminy,
3) zawierać adres wyborcy, dla którego przeznaczony jest pakiet,
4) zawierać oznaczenie „PRZESYŁKA WYBORCZA”
5) zawierać informację o zwolnieniu z opłat ( pomija się to
oznaczenie w przypadku doręczenia pakietu przez pracownika
urzędu - § 1 ust 3 uchwały PKW w sprawie określenia wzoru i
rozmiaru kopert...)
Na kopercie nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń - § 1 ust 2
uchwały PKW w sprawie określenia wzoru i rozmiaru kopert...
( nie dotyczy to pieczęci i adnotacji operatora publicznego
przyjmującego i doręczającego pakiet § 1 ust 4 uchwały PKW w
sprawie określenia wzoru i rozmiaru kopert...)
UWAGA!
Koperty na pakiet wyborczy przekazywany wyborcom z danej gminy
nie mogą się różnić między sobą- § 1 ust 5 uchwały PKW w
sprawie określenia wzoru i rozmiaru kopert...
Wzór koperty określa załącznik nr 1 do uchwały PKW

2) kopertę zwrotną

Koperta zwrotna winna:
1) mieć rozmiar umożliwiający włożenie do niej bez konieczności
składania i zaginania
- koperty na karty do głosowania,
- formularza oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu - § 2
ust 1 uchwały PKW w sprawie określenia wzoru i rozmiaru
kopert...
2) zawierać adres obwodowej komisji wyborczej, dla której jest
przeznaczona,
3) zawierać oznaczenie „PRZESYŁKA WYBORCZA”
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4) zawierać informację o zwolnieniu z opłat - § 2 ust 2 uchwały
PKW w sprawie określenia wzoru i rozmiaru kopert...
Na kopercie nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń § 2 ust 2
uchwały PKW w sprawie określenia wzoru i rozmiaru kopert...
( nie dotyczy to pieczęci i adnotacji operatora publicznego
doręczającego kopertę § 2 ust 3 uchwały PKW w sprawie
określenia wzoru i rozmiaru kopert...)
UWAGA!
Koperty zwrotne przekazywane wyborcom z danej gminy nie mogą
się różnić między sobą- § 2 ust 4 uchwały PKW w sprawie
określenia wzoru i rozmiaru kopert...
Wzór koperty określa załącznik nr 2 do uchwały PKW

3) kopertę na kartę
do głosowania

Koperta na karty do głosowania:
1) ma rozmiar umożliwiający włożenie do niej bez konieczności
zaginania kart do głosowania -§ 3 ust 1 uchwały PKW w sprawie
określenia wzoru i rozmiaru kopert...
2) wykonana jest sposób uniemożliwiający bez jej otwarcia
odczytanie treści znajdujących się wewnątrz kart do głosowania -§
3 ust 2 uchwały PKW w sprawie określenia wzoru i rozmiaru
kopert...
3) w miarę możliwości winna być koloru białego - § 3 ust 3 uchwały
PKW w sprawie określenia wzoru i rozmiaru kopert...
4) zawierać oznaczenie „Koperta na kartę do głosowania”
Rodzaj i wielkość czcionki dla oznaczenia musi być
jednakowa dla wszystkich kopert. Na kopercie nie umieszcza
się żadnych innych oznaczeń - § 3 ust 4 uchwały PKW w
sprawie określenia wzoru i rozmiaru kopert...
UWAGA!
Koperty na karty do głosowania przekazywane wyborcom z danej
gminy nie mogą się różnić- § 3 ust 5 uchwały PKW w sprawie
określenia wzoru i rozmiaru kopert...
Wzór koperty określa załącznik nr 3 do uchwały PKW

Oświadczenie o
osobistym i tajnym
oddaniu głosu

Oświadczenie sporządza się w urzędzie:
- na karcie koloru białego
- w formacie A5 - § 4 ust 1 uchwały PKW w sprawie określenia
wzoru i rozmiaru kopert...
Oświadczenie zawiera wprowadzone przez gminę:
- imię ( imiona ),
- nazwisko, nr PESEL,
- nazwę i datę przeprowadzonych wyborów,
- miejsce na wpisanie nazwy miejscowości oraz
- miejsce na własnoręczny podpis wyborcy - § 4 ust 2 uchwały
PKW w sprawie określenia wzoru i rozmiaru kopert...
6

Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 4 do uchwały PKW
Instrukcja
głosowania

Instrukcję głosowania sporządza się w urzędzie;
- w formacie A4 czcionką nie mniejszą niż 14 pkt. - § 5 ust 1
uchwały PKW w sprawie określenia wzoru i rozmiaru kopert...
UWAGA!
W przypadku gdy pakiet wyborczy przesyła się do wyborcy, który
wystąpił o przesłanie nakładki na karty sporządzonej w alfabecie
Braille'a przesyła się mu również dodatkowo instrukcję sporządzoną
w alfabecie Braille'a - § 5 ust 2 uchwały PKW w sprawie
określenia wzoru i rozmiaru kopert...
Wzór instrukcji określa załącznik nr 5 do uchwały PKW

Postępowanie
wyborcy z
doręczonym
pakietem

Wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie po
wypełnieniu karty do głosowania:
1) wkłada je do koperty na karty do głosowania, którą zakleja
Niezaklejenie koperty na karty spowoduje, że karta do
głosowania nie zostanie uwzględniona przy ustalaniu
wyników – Informacja PKW
2) wkłada kopertę na karty do koperty zwrotnej,
3) do koperty zwrotnej wkłada również oświadczenie o osobistym i
tajnym głosowaniu
Przed włożeniem oświadczenia należy wpisać na nim
miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je
podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty lub
niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie
będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników glosowania –
Informacja PKW
4) kopertę zwrotną po zaklejeniu przesyła do właściwej obwodowej
komisji wyborczej ( jej adres widnieje na kopercie) - art. 61h § 1
Kodeksu
Przesłanie ( nadanie) koperty zwrotnej polega na przekazaniu
koperty przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu
zamieszkania wyborcy. Przedstawiciel Poczty wyda wyborcy
dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie
później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów
– Informacja PKW

UWAGA!
Wyborca niepełnosprawny, do którego wysłany został pakiet
wyborczy może w godzinach głosowania osobiście dostarczyć
kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie
głosowania, w którym wpisany jest do spisu - art. 61h § 3
Kodeksu
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Termin doręczenia
kopert zwrotnych
Postępowanie
komisji z kopertami
zwrotnymi

Koperty zwrotne doręczane są do właściwej obwodowej komisji
wyborczej w godzinach głosowania - art. 61h § 2 Kodeksu
Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych
doręczonych do obwodowej komisji wyborczej wrzucane są do urny
wyborczej - art. 61h § 4 Kodeksu

UWAGA!
Koperty zwrotne doręczone do obwodowej komisji wyborczej
po zakończeniu głosowania, przekazywane są dyrektorowi
delegatury KBW - art. 61h § 5 pkt 1 Kodeksu

1) doręczonymi do
zakończenia
głosowania

Komisja obwodowa niezwłocznie po doręczeniu :
1) sprawdza czy w kopercie zwrotnej znajduje się podpisane przez
wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu,
2) sprawdza czy koperta na kartę do głosowania jest zaklejona. - § 2
ust 1 uchwały PKW w sprawie postępowania z kopertami
zwrotnymi
3) odnotowuje w rubryce spisu „Uwagi” wyborczego odpowiadającej
pozycji pod którą figuruje nazwisko wyborcy , że wyborca głosował
korespondencyjnie,
4) zaklejoną kopertę na kartę do głosowania wrzuca do urny na karty
do głosowania,
5) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu dołącza do
spisu
6) puste koperty zwrotne pakuje w pakiet i opisuje go i odkłada.
Pakiet ten pozostaje w dokumentach komisji i po zakończeniu
głosowania przekazywany jest w depozyt wójtowi, burmistrzowi,
prezydentowi miasta - § 2 ust 2 uchwały PKW w sprawie
postępowania z kopertami zwrotnymi
UWAGA!
W przypadku gdy w kopercie zwrotnej:
- brak jest oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
- koperta na kartę do głosowania jest niezaklejona i zawiera
kartę,
- koperta na kartę do głosowania jest niezaklejona i nie zawiera
karty
komisja odkłada kopertę zwrotną wraz z zawartością segregując
je według naruszeń. - § 2 ust 3 uchwały PKW w sprawie
postępowania z kopertami zwrotnymi
Komisja pakuje tak wydzielone koperty w osobne pakiety, opisuje i
odkłada. - § 2 ust 4 uchwały PKW w sprawie postępowania z
kopertami zwrotnymi
Pakiety po zakończeniu głosowania przekazywane są w depozyt
wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta a następnie
niszczone
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2) doręczonymi po
zakończeniu
głosowania

Komisja koperty zwrotne doręczone po zakończeniu glosowania:
- liczy je, pakuje w pakiet i go opisuje ( nazwa i adres komisji
obwodowej, siedziba właściwej miejscowo delegatury KBW,
liczba przekazywanych pakietów).
- opisany pakiet przekazuje pełnomocnikowi OKW wraz z
protokołami.
Pełnomocnik OKW przekazuje pakiet dyrektorowi delegatury KBW
lub osobie przez niego upoważnionej.
Dyrektor delegatury przechowuje przekazany pakiet a następnie
niszczy go zgodnie z odrębnymi przepisami - § 3 uchwały PKW w
sprawie postępowania z kopertami zwrotnymi

3) doręczonymi
osobiście przez
wyborcę

Komisja w obecności wyborcy:
- otwiera kopertę zwrotną,
- na podstawie dokumentu tożsamości sprawdza czy w kopercie
zwrotnej znajduje się podpisane przez niego oświadczenie o
tajnym i osobistym oddaniu głosu
- koperta na kartę do głosowania jest zaklejona
- wrzuca kopertę na kartę do głosowania do urny
- pustą kopertę zwrotną dołącza do pakietu - § 2 ust 5 uchwały
PKW w sprawie postępowania z kopertami zwrotnymi
UWAGA!
W przypadku gdy brak oświadczenia lub koperta na kartę jest
niezaklejona komisja wzywa wyborcę do usunięcia
stwierdzonych wad.

Kary za naruszenie
przepisów
związanych z
głosowaniem
korespondencyjnym

Kto bez uprawnienia otwiera pakiet wyborczy lub zaklejoną kopertę
zwrotną podlega karze grzywny - art. 513a § 1 Kodeksu
Karze grzywny podlega również ten, kto bez uprawnienia niszczy
pakiet wyborczy lub zaklejoną kopertę zwrotną - art. 513a § 2
Kodeksu
Do postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy o
postępowaniu w sprawach o wykroczenia - art. 516 Kodeksu
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