
Państwowa Komisja Wyborcza, odpowiadając na pismo z dnia 12 marca 2009 r. 

znak RPO-572441-I/08/AB, informuje o zajętym stanowisku. 

Państwowa Komisja Wyborcza pragnie zwrócić uwagę, że przepisy 

obowiązującego prawa wyborczego nie pozbawiają osób niewidomych i niedowidzących 

konstytucyjnego prawa do udziału w głosowaniu, a także czynnego prawa wyborczego. 

W obecnym stanie prawnym dopuszczalne jest wyłącznie głosowanie osobiste 

z jednoczesnym zapewnieniem możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne 

z pomocy wybranej osoby. Stosownie do art 69 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. -

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 Oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) 

w związku z art. 109 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza 

do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.) osobie 

niepełnosprawnej (w tym także niewidomej), na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu 

członek rodziny, przyjaciel bądź inna osoba znajdująca się w lokalu wyborczym. Pomocy 

w głosowaniu nie może udzielać jedynie członek komisji ani mąż zaufania. 

Państwowa Komisja Wyborcza dostrzega jednocześnie potrzebę wprowadzenia 

ułatwień w głosowaniu dla osób niewidomych oraz uznaje za niezbędne dokonanie zmian 

w prawie wyborczym, zmierzających do usprawnienia organizacji głosowania dla tej grupy 

wyborców. W związku z tym, w dniu 14 lutego 2008 r., przedstawiciele Państwowej 

Komisji Wyborczej odbyli spotkanie, na którym Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego 

zaprezentowała rozwiązania w zakresie inicjatywy zastosowania w lokalach wyborczych 

szablonów umożliwiających osobiste oddanie głosu na określonego kandydata osobom 
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niewidomym, a także osobom z dysfunkcją kończyn górnych. Jednakże duży rozmiar karty 

do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (format A-2 lub B-3), a także 

specyfika miejsc zapewniających tajność głosowania w lokalach wyborczych, których 

powierzchnia jest znacznie ograniczona, nie pozwala na zastosowanie takich szablonów. 

Jednocześnie, w polskim prawie wyborczym brak jest uregulowań i rozwiązań dotyczących 

sporządzania kart do głosowania Braillem. 

W związku z tym, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 

dzień 7 czerwca 2009 r., brak jest możliwości takiego oznakowania kart do głosowania, 

aby wyborca niewidomy i niedowidzący wziął udział w głosowaniu bez pomocy wskazanej 

przez niego osoby. 

Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że podczas wyborów 

do Parlamentu Europejskiego w każdej gminie wyznaczone będą lokale wyborcze 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 31 Ordynacji wyborczej 

do Parlamentu Europejskiego obowiązek zapewnienia takich lokali spoczywa na wójcie 

(burmistrzu, prezydencie miasta). Szczegółowe warunki techniczne, jakim powinien 

odpowiadać lokal wyborczy, tak aby został dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych oraz liczbę takich lokali w gminie określają przepisy rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie lokali 

obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 81, poz. 888), Praktyka wykazuje, iż w dniu głosowania 

wiele urzędów gmin organizuje pomoc w dotarciu do lokali wyborczych, dlatego też osoby 

niewidome i niedowidzące, które mają utrudnione dotarcie do siedzib obwodowych komisji 

powinny skontaktować się z właściwymi urzędami. Państwowa Komisja Wyborcza pragnie 

zwrócić uwagę, źe w celu powszechnej i należytej realizacji, we wszystkich gminach, zadań 

związanych z zapewnieniem możliwości uczestnictwa w wyborach każdemu obywatelowi 

korzystającemu z pełni praw publicznych, zwróciła się w piśmie z dnia 27 stycznia 2009 r. 

znak ZPOW-903-1/09, podobnie jak czyni to przed każdymi wyborami, z apelem 

do przewodniczących rad gmin i rad miejskich, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

o szczególne zwrócenie uwagi na stworzenie optymalnych warunków organizacyjno-

technicznych na rzecz udziału w głosowaniu osób niepełnosprawnych, które mają nierzadko 

trudności w realizacji prawa wybieraniu. Dodatkowo, Państwowa Komisja Wyborcza zaleci 

przed wyborami rejonowym komisjom wyborczym sprawdzanie w ramach uprawnień 
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inspekcyjnych, czy zapewniono lokale do głosowania przystosowane dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz kontrolowanie jaka jest faktyczna możliwość skorzystania przez 

osoby niepełnosprawne z głosowania w takich lokalach. 

Wiele gmin i miast ma już wypracowane w poprzednich wyborach dobre 

doświadczenia i rezultaty działań podejmowanych; na rzecz wyborców niepełnosprawnych. 

W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza wyraża przekonanie, że także 

w obecnych wyborach zostaną zapewnione tej, grupie wyborców znaczne udogodnienia 

umożliwiające skorzystanie z prawa głosowania. 


