
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Głosowanie w obwodzie głosowania  
dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

 
Wyborca niepełnosprawny na swój pisemny wniosek jest dopisywany do spisu 
wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych (Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu, Plac 
Wolności  24) 
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec ,I piętro, pok.nr 29 
w godzinach urzędowania  

do poniedziałku 26 września br.  
 

Informacja telefoniczna 
(32) 6709725 

 
Wnioski nie podlegają opłacie skarbowej. 
 
 

Głosowanie przez pełnomocnika wyborcy niepełnosprawnego 
 

Głosować przez pełnomocnika może wyborca niepełnosprawny o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca który najpóźniej w 
dniu głosowania kończy 75 lat. 
 
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców gminy Ogrodzieniec  
lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. 
 
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. W sytuacji, gdy 
co najmniej jedną z osób jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba 
pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do 
pełnomocnika - pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób. 
 
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.  
 
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzany jest na wniosek wyborcy złożony na 
urzędowo określonym formularzu ( Wniosek o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa). 
Do wniosku należy załączyć: 

1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu 
stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej aktu pełnomocnictwa; 

2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na urzędowo określonym 
formularzu (Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa);  

3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być 
pełnomocnikiem – w przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru 
wyborców gminy Ogrodzieniec. 

http://www.ogrodzieniec.pl/pliki/wniosek-dopisanie-niepelnospr.pdf
http://www.ogrodzieniec.pl/pliki/wn_akt_pelnomocn.pdf
http://www.ogrodzieniec.pl/pliki/wn_akt_pelnomocn.pdf
http://www.ogrodzieniec.pl/pliki/zgoda-przejecie-pelnomocn.pdf


Akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony w miejscu zamieszkania wyborcy 
udzielającego pełnomocnictwo do głosowania, w terminie uzgodnionym z 
upoważnionym pracownikiem Urzędu MiG Ogrodzieniec.  

 
Akt pełnomocnictwa przeznaczony dla osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie 
pełnomocnictwa, doręcza się w miejscu jego sporządzenia (miejsce zamieszkania 
wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania), albo w zależności od 
wskazania w zgodzie na przyjęcie pełnomocnictwa pozostawia do odbioru w 
Urzędzie MiG.  
 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wnosi się do 10 dnia 
przed dniem wyborów tj. do czwartku 29 września br., przy czym za datę 
wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do Urzędu MiG 
Ogrodzieniec. 
 
Wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec – Biuro Rady 
Miejskiej , Plac Wolności 42, I piętro,  w godzinach urzędowania tj.: 

· poniedziałek – od godz. 8.00 do godz. 16.00; 
wtorek - piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30. 

 
Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania 
poprzez: 

1. złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia 
upoważnionemu pracownikowi Urzędu MiG; 

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

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku: 

1. śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do 
głosowania lub pełnomocnika; 

2. gdy pełnomocnik przestanie być osobą wpisaną do rejestru wyborców gminy 
Ogrodzieniec, lub wejdzie w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także gdy 
zostanie mężem zaufania, kandydatem w danych wyborach; 

3. wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielająca 
pełnomocnictwa do głosowania. 

Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są 
wolne od opłat. 
Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania 
żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach.  
Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania za jakąkolwiek korzyść 
majątkową lub osobistą. 

Informacja telefoniczna 
(32) 6709736 



Głosowanie korespondencyjne przez wyborcę niepełnosprawnego 
 

Głosować korespondencyjnie może wyborca niepełnosprawny o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie 
elektronicznej. 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu 
orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 
Uwaga: W zgłoszeniu można żądać przesłania wraz z pakietem wyborczym 
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 
 
Wyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, dostarczony zostanie 
nie później niż na 7 dni przed dniem wyborów tzw. pakiet wyborczy:  

1. przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec; 
lub 

2. za pośrednictwem operatora publicznego.  

 
Pakiet doręczony zostanie wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego, 
po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym potwierdzeniu 
odbioru. 
W przypadku braku możliwości potwierdzenia odbioru osoba doręczająca sama 
potwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego 
podpisu.  
 
Zawartość pakietu wyborczego: 

1. koperta zwrotna z naniesionym adresem właściwej obwodowej komisji 
wyborczej; 

2. karty do głosowania; 
3. koperta na karty do głosowania; 
4. instrukcja głosowania korespondencyjnego; 
5. nakładki na karty głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli 

wyborca zażądał ich przesłania; 
6. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania z 

naniesionym imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL wyborcy 
niepełnosprawnego. 

 
Sposób postępowania z pakietem wyborczym, zasady głosowania oraz przekazania 
kart do głosowania do obwodowej komisji wyborczej określony jest w Instrukcji 
głosowania korespondencyjnego.  

· Głosowanie korespondencyjne przez wyborcę niepełnosprawnego 
zamiaru głosowania korespondencyjnego przyjmowane są do poniedziałku 
19 września br. w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25 
na I piętrze, pok. Nr 25 w godzinach urzędowania tj.: 
poniedziałek – od godz. 8,00 do godz. 16,00; 
wtorek - piątek: od godz. 7,30 do godz. 15,30. 

http://www.um.gliwice.pl/bip/pub/pliki/Zgloszenie_glosowania_korespodencyjnego_0_sejm2011.pdf


· Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem 
telefaksu lub w sposób elektroniczny przyjmowane są odpowiednio: 

fax (32) 6709721 
e-mail ; ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl 
 
do dnia 19 września (poniedziałek) do godz. 16,00 – decyduje godzina nadania. 
 
Przekazanie kart do głosowania korespondencyjnego przez wyborcę 
niepełnosprawnego do wyznaczonej przez Burmistrza  Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
obwodowej komisji wyborczej (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Ogrodzieńcu 
z siedzibą Miejsko Gminnym Ośrodku Kultur, Plac Wolności 24) może odbyć się 
poprzez ich: 

1. nadanie (w sposób opisany w Instrukcji głosowania korespondencyjnego) 
przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy 
głosującego korespondencyjnie, za dowodem nadania, nie później niż 
ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów tj. do piątku 7 października 
br.; 

2. osobiste (w sposób opisany w Instrukcji głosowania korespondencyjnego) 
dostarczenie w dniu głosowania tj. w niedzielę 9 października od godz. 7.00 
do godz. 21.00 do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na 
kopercie zwrotnej. 

 
Informacja telefoniczna 

(32) 6709718 
 

mailto:ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

