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Osoby niewidome 

 

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w 

alfabecie Braille’a powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego 

wójtowi do 14 dnia przed dniem wyborów. 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie 

elektronicznej. 

W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód 

głosowania. 

 



Lokale wyborcze  

• Tylko obwieszczenia. 

• Informacje o sposobie głosowania. 
powinny być umieszczone w miejscu dostępnym dla wyborców poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, na wysokości 0,9 m mierzonej od posadzki do dolnej części arkusza obwieszczenia lub 
informacji 

• Porządku pilnuje przewodniczący obwodowej komisji wyborczej. 

• Podanie do publicznej wiadomości wyników w miejscu łatwo 
dostępnym. 

• 1/3 lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych . 

 



Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie lokali 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych 
 

•  Lokal powinien znajdować się na parterze budynku bez barier architektonicznych albo 
wyposażonego w podjazdy lub inne urządzenia umożliwiające samodzielne dotarcie do 

niego wyborcom niepełnosprawnym. 

•  Co najmniej jedne drzwi prowadzące do lokalu powinny umożliwiać dogodne warunki 
ruchu wyborcom niepełnosprawnym, w szczególności: 

1) powinny być rozwierane lub rozsuwane; 

2) mieć szerokość w świetle co najmniej 0,9 m, a gdy są to drzwi dwuskrzydłowe szerokość 
skrzydła zasadniczego nie może być mniejsza niż 0,9 m; 

3) nie mogą mieć progu wyższego niż 5 mm. 

• Rozmieszczenie drzwi umożliwiających dogodne warunki ruchu wyborcom 
niepełnosprawnym powinno zapewniać wyborcy niepełnosprawnemu możliwość 

bezpośredniego dotarcia do lokalu. 

• Krawędzie stopni schodów znajdujących się w lokalu oraz prowadzących do lokalu 
powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. 



Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie lokali 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych 

Lokal powinien umożliwiać dogodne warunki ruchu wyborcom niepełnosprawnym, a w 
szczególności: 

1) przezroczyste przegrody, w szczególności drzwi i ściany, powinny być oznaczone na 
wysokości 0,8-1,2 m oraz 1,4-1,7 m przynajmniej dwoma pasami o szerokości 0,1-0,15 m, o 

jednolitej barwie, kontrastującej z tłem; 

2) posadzki powinny mieć nawierzchnię o właściwościach przeciwpoślizgowych; 

3) droga prowadząca od drzwi wejściowych do miejsca głosowania powinna być możliwie 
najkrótsza oraz wolna od przeszkód; 

4) w miejscu zapewniającym tajność głosowania należy zapewnić dodatkowe, obok 
górnego, oświetlenie skierowane bezpośrednio na miejsce, w którym będzie wypełniana 

karta do głosowania. 



Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie lokali 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych 

1. W lokalu należy wyznaczyć co najmniej jedno miejsce zapewniające tajność 
głosowania wyborcom niepełnosprawnym, dostosowane do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności. 

2. Miejsce zapewniające tajność głosowania wyborcom niepełnosprawnym 
powinno mieć co najmniej 1,2 m szerokości i 1,2 m głębokości oraz umożliwiać 

pisanie na dwóch wysokościach: 0,8 i 1,1 m. 

3. Urna wyborcza powinna mieć nie więcej niż 1 m wysokości. 

4. Przejście pomiędzy miejscem wydania karty do głosowania i miejscem 
zapewniającym tajność głosowania a urną powinno mieć szerokość co najmniej 1,5 

m. 



Mąż zaufania 

 

Pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona może 
wyznaczyć po jednym mężu zaufania do każdej obwodowej komisji 
wyborczej. Jeżeli komitet wyborczy nie zarejestrował kandydatów lub 
list kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, mężów zaufania 
może wyznaczyć do obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu, 
w którym zarejestrował kandydata lub listę kandydatów. W wyborach 
wójta komitet wyborczy może wyznaczyć mężów zaufania na obszarze 
całej gminy. 

 



Mąż zaufania 

• Uczestnictwo „przy” każdej czynności członków komisji i obserwować 
ich – podczas wyborów, 

• wnoszenie pisemne uwagi do protokołu. 

• Uczestnictwo przy przekazywaniu protokołu. 

• Obecność przy ustalaniu wyników i sporządzaniu protokołu oraz 
przekazywaniu danych „wynikowych” z protokołu 

 



Finasowanie jawność 

• Rejestry kredytów i wpłat 

• Upublicznianie na stronie komitetu – ujawnianie do 7 dni. 

• Dostępne do dnia podania do publicznej wiadomości przez PKW 
sprawozdania albo przedłożenia sprawozdania komisarzowi 
wyborczemu. 

 


