
 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700 

Infolinia obywatelska 800 676 676 

biurorzecznika@brpo.gov.pl 

www.rpo.gov.pl 

R ZE C ZN IK PRAW OB YWAT EL SKICH  

Adam Bodnar 

VII.602.6.2014. JZ 

 

Wizytacje lokali obwodowych komisji do spraw referendum  

mających status dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych przeprowadzone 

przed referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 

 

 

INFORMACJA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 

 

Przed referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 

pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili inspekcje wybranych lokali 

obwodowych komisji do spraw referendum mających status dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

Łącznie skontrolowano 142 lokale znajdujące się w 18 miejscowościach.  

W przeprowadzenie inspekcji zaangażowanych było 38 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 większości z kontrolowanych lokali (113 tj. 80 %) stwierdzono uchybienia  

w odniesieniu do kryteriów wymaganych przez wspomniane rozporządzenie. Nie stwierdzono ich 

jedynie w 29 lokalach (tj. 20 %).             
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Do najczęściej powtarzających się uchybień należały: 

 brak oznakowania krawędzi stopni schodów, 

 brak oznakowania przegród szklanych w lokalu, 

 niedostosowane miejsce zapewniające tajność głosowania (niewłaściwa wysokość blatów), 

 brak dodatkowego oświetlenia w miejscu zapewniającym tajność głosowania, 

 zbyt wysokie progi drzwi wejściowych, 

 niedostosowane miejsce zapewniające tajność głosowania (niewłaściwe wymiary), 

 niewłaściwe rozmieszczenie informacji i obwieszczeń PKW, 

 śliska posadzka (bez właściwości przeciwpoślizgowych), 

 

 

 

* 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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