
 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I  

i Komisarza Wyborczego w Łodzi II 

z dnia 3 września 2018 r. 

o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania 

korespondencyjnego 

 
Komisarz Wyborczy w Łodzi I i Komisarz Wyborczy w Łodzi II informują o uprawnieniach 

wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

— Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 
  

I. Prawo do głosowania korespondencyjnego. 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie 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 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego 

o: 

 

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia  

1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1270); 

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy 

wymienionej w pkt 1; 

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w 

pkt 1; 

4) o zaliczeniu do I gruру inwalidów; 

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 

przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

 

 

II. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego. 

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę 

niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów, 

tj. do dnia 8 października 2018 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu 

wyborczego). 

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego 

ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku 

przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania 

zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego  

w ponownym głosowaniu najpóźniej w 10 dniu przed dniem ponownego głosowania,  

tj. w dniu 25 października 2018 r. 
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Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 

Powinno ono zawierać: 

- nazwisko, 

- imię (imiona), 

- imię ojca, 

- datę urodzenia, 

- numer ewidencyjny PESEL wyborcy, 

- 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. 

(wzór zgłoszenia dołączony do komunikatu). 
 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu 

orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 

 

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na 

kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. 

 

Zgłoszenia należy kierować do Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza 

Wyborczego w Łodzi II (telefon: 42 632 38 12 i 633 01 03, fax 42 632 41 70 i 42 633 13 50, 

adres mailowy: ldz-joanna.pienkowska@kbw.gov.pl;  ldz-katarzyna.marat@kbw.gov.pl.)  
 

Wyborca głosujący korespondencyjnie zostanie ujęty w spisie wyborców w obwodzie 

głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania. 

 

 

III. Braki formalne zgłoszenia. 

 

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie spełnia wymogów formalnych, 

urzędnik wyborczy w danej gminie wzywa wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia 

zgłoszenia w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania. 

Nieuzupełnienie braków formalnych zgłoszenia oraz niespełnienie wymogów  

i niedochowanie terminu do złożenia zgłoszenia powoduje pozostawienie go bez rozpoznania. 

 

 

IV. Pakiet wyborczy do głosowania korespondencyjnego. 

 

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma pakiet wyborczy, który 

zostanie doręczony przez urzędnika wyborczego za pośrednictwem Poczty Polskiej wyłącznie 

do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym 

pokwitowaniu odbioru. 

 

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz 

wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. 

 

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści 

zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to 

możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie może być 

dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia. 

 

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty do 

głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu 

na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na 

kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania. 
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V. Głosowanie z użyciem pakietu wyborczego do głosowania korespondencyjnego. 

 

Wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie oddaje głos na karcie do głosowania w 

sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.  

 

Po oddaniu głosu, karty do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na 

karty do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na karty do głosowania 

spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników 

głosowania. 

 

Zaklejoną kopertę na karty do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej 

do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. 

 

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. 

Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego 

sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej 

lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy 

ustalaniu wyników głosowania.  

 

Kopertę zwrotną należy zakleić i przesłać do właściwej obwodowej komisji wyborczej lub 

przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej w miejscu zamieszkania wyborcy 

niepełnosprawnego, na podstawie okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w: 

 

1) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, tj. 18 października 2018 

r., jeżeli wyborca niepełnosprawny w momencie doręczenia pakietu wyborczego 

zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę, 

2) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, tj. 18 października 2018 

r. – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy (miasta),  

w której wyborca niepełnosprawny jest ujęty w rejestrze wyborców, 

3) trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, tj. 17 października 2018 r. 

 w dowolnej placówce Poczty Polskiej. 

 

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do 

obwodowej komisji ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, której adres znajduje się na 

kopercie zwrotnej. 

 

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach 

wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy 

społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także wyborcy, którzy udzielili 

pełnomocnictwa do głosowania. 

 

Do wykorzystania - projekt wniosku w celu zgłoszenia zamiaru głosowania 

korespondencyjnego. 

 

Komisarz Wyborczy w Łodzi I 

     /-/ Joanna Pieńkowska 

Komisarz Wyborczy w Łodzi II 

       /-/ Katarzyna Marat 


