Informacja dla wyborców niepełnosprawnych dotycząca wyborów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
1. Ważne terminy:



zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – do 5 maja 2014r.
zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a do 12 maja 2014r.
 złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa – do 15 maja 2014r.
 złożenie oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa – do 23 maja 2014r. (po upływie tego
terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu
głosowania tj. 25 maja 2014r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu)
 złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla
lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych – do 12 maja 2014r.
Czynności, o których mowa powyżej dokonywane są w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24,
pok. 4 (dopisanie do spisu wyborców).

2. Lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:


Szkoła Podstawowa w Poniecu ul. Szkolna 8; 64 – 125 Poniec
(lokal wyznaczony również do głosowania korespondencyjnego)

2. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych:
 prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do
rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o terminie
wyborów, właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania, lokalach
przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych, warunkach dopisania niepełnosprawnego
do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, komitetach wyborczych, listach
kandydatów, warunkach i formach głosowania.
 prawo do głosowania korespondencyjnego Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy
posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym
także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy
i niezdolności i/lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I lub II grupy
inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
 prawo do głosowania przez pełnomocnika Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa
wyżej oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do
głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do
rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do glosowania lub
posiadająca zaświadczenie o prawie do glosowania. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od
jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny,
małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
w stosunku do pełnomocnika.
 głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych Wyborca
niepełnosprawny może głosować osobiści w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania
właściwym dla jego zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu
wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 głosowanie przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie
Braille’a
Wyborca niepełnosprawny może glosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na
kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Zamiar takiego głosowania należy
wcześniej zgłosić z podaniem obwodu głosowania, w którym wyborca będzie głosować.
 korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym Wyborcy
niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna
osoba, w tym także niepełnoletnia. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

