
Prawo niepełnosprawnych wyborców 

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej rady ma kaŜdy obywatel polski, 

który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze 

działania Sejmiku. 

Nie mają prawa wybierania osoby: 

1. pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 

2. pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; 

3. ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym 

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo 

wybierania do danej rady. 

Nie mają prawa wybieralności osoby: 

1. karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego; 

2. wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający 

postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego 

ściganego z oskarŜenia publicznego; 

3. wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę 

prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 

Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162). 

Prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem 

polskim pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, którego jest obywatelem. 

Głosowanie przez pełnomocnika  

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego 

wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 



rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), moŜe udzielić pełnomocnictwa do 

głosowania w jego imieniu w wyborach. MoŜliwość głosowania przez pełnomocnika 

ma takŜe osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. 

Pełnomocnikiem moŜe być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej 

gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. 

Pełnomocnictwo do głosowania moŜna przyjąć tylko od jednej osoby. JednakŜe 

pełnomocnictwo do głosowania moŜna przyjąć od dwóch osób, jeŜeli co najmniej 

jedną z nich jest wstępny, zstępny, małŜonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 

Pełnomocnikiem nie moŜe być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej 

właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, 

a takŜe męŜowie zaufania zgłaszani przez komitety wyborcze, jak równieŜ kandydaci 

na radnych. 

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem 

miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upowaŜnionym przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do 

głosowania. 

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest wpisany do 

rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów. 

Do wniosku załącza się: 

1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu 

stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do 

głosowania, a w przypadku wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących 

obywatelami polskimi tłumaczenie przysięgłe aktualnego dokumentu 

potwierdzającego uznanie za osobę niepełnosprawną w stopniu, o którym 

mowa w art. 40a ust. 1; udokumentowanie wieku przez osobę, o której mowa 

w art. 40a ust. 3, nie jest wymagane; 



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

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

udzielającej pełnomocnictwa do głosowania. 

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. 

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania 

wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku. Akt 

pełnomocnictwa do głosowania moŜe być sporządzony na obszarze gminy poza 

miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, 

jeŜeli wyborca zwróci się o to we wniosku. 

Gmina prowadzi wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania, w 

którym odnotowuje się fakt sporządzenia danego aktu. 

JeŜeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia 

ustawowych warunków, wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni. 

JeŜeli wad nie moŜna usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie, wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do 

głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, wraz z 

uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy. 

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. 

Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złoŜenie najpóźniej na 2 

dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do 

głosowania, lub 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 pełnomocnikiem nie jest osoba z tej samej gminy lub pełnomocnikiem 

został członek komisji obwodowej albo mąŜ zaufania. 

3. wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą 

pełnomocnictwa do głosowania. 

Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem 

spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej 

odnotowuje w spisie wyborców wójt (burmistrz, prezydent miasta), a po przekazaniu 

spisu - obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby 

udzielającej pełnomocnictwa do głosowania. 

Pomoc wyborcy niepełnosprawnemu  

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, moŜe pomagać przy głosowaniu inna 

osoba, z wyłączeniem członków komisji i męŜów zaufania. 

Podstawa  

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm). 

 


