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Przed wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonymi na dzień  

25 października 2015 roku, pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

przeprowadzili inspekcje wybranych lokali obwodowych komisji wyborczych 

mających status dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.  

Łącznie, w toku działań skontrolowano 134 lokale znajdujące się w 18 

miejscowościach. W przeprowadzenie inspekcji zaangażowanych było 33 pracowników 

BRPO. W toku kontroli podjętej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ocenie 

podlegały przede wszystkim warunki techniczne lokali określone w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji 

wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 

938).  

W przeważającej większości z kontrolowanych lokali (108, tj. 81 %) stwierdzono 

uchybienia w odniesieniu do kryteriów wymaganych przez wspomniane rozporządzenie. 

Nie stwierdzono ich jedynie w 26 lokalach (tj. 19 %).             

Warszawa, 10 grudnia 2015 r. 

 
 

 

 

 

Pan 

Wojciech Hermeliński 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 
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Do najczęściej powtarzających się uchybień należały: 

 brak oznakowania krawędzi stopni schodów, 

 brak oznakowania przegród szklanych w lokalu, 

 brak dodatkowego oświetlenia w miejscu zapewniającym tajność głosowania, 

 niedostosowane miejsce zapewniające tajność głosowania (niewłaściwa wysokość 

blatów), 

 niedostosowane miejsce zapewniające tajność głosowania (niewłaściwe wymiary), 

 zbyt wysokie progi drzwi wejściowych. 

 

 

* Dotyczy lokali, w których indywidualne cechy budynku wymagają wprowadzenia ułatwień np.: w budynku znajdują się schody, 

więc istnieje potrzeba wyróżniania ich krawędzi; w budynku znajdują się przegrody szklane, więc istnieje potrzeba ich oznaczania. 
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Chciałbym również podkreślić, że podobnie jak w toku poprzednich kontroli, 

pracownicy BRPO zwrócili uwagę na bezpośrednią okolicę lokali wyborczych, 

odnotowując szereg barier, jakie wyborcy niepełnosprawni mogą napotkać w drodze do 

lokalu (m.in. wąskie furtki, uszkodzone podjazdy itp.).  

W związku z powyższym, działając w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.) zwracam się 

do Pana Przewodniczącego z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości podjęcia  

w przyszłości skutecznych działań – w zakresie przysługujących Panu Przewodniczącemu 

kompetencji – zmierzających do zapewnienia ochrony praw wyborczych wyborców 

niepełnosprawnych. 

Chciałbym zasygnalizować, że przygotowywany jest raport Rzecznika Praw 

Obywatelskich, w którym przedstawiona zostanie pogłębiona analiza wyników pięciu 

kontroli lokali wyborczych mających status dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, jakie były podejmowane w latach 2014 i 2015 (obejmujących 

przygotowania lokali przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, samorządowymi, 

Prezydenta RP, referendum ogólnokrajowym, a także do Sejmu RP i do Senatu RP).  

W raporcie sformułowane zostaną rekomendacje dla ustawodawcy, a także propozycje 

zmian organizacyjnych i technicznych.  

Bardzo liczę na owocną współpracę z Państwową Komisją Wyborczą w tej kwestii. 

Pragnę wyrazić również podziękowanie za inicjatywy podejmowane przez Komisję przed 

wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP, a w szczególności za upowszechnienie 

wcześniejszych raportów z kontroli RPO wśród przewodniczących Okręgowych Komisji 

Wyborczych (pismo PKW z dnia 12 października 2015 roku, sygn. ZPOW-0620-59/15). 

 

Podpis na oryginale 


