
Informacja                                                                                                                                                                                                          
o warunkach udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym, 

zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
 
 Sprawy związane z udziałem w referendum załatwiane są w Urzędzie Stanu Cywilnego           
w Łańcucie ul. Tadeusza Kościuszki 15 ( Ewidencja Ludności) w godzinach pracy urzędu  
poniedziałek – od godz. 7.00 do 16.00 , wtorek ,środa , czwartek od godz. 7.00 do 15 .00, 
piątek od godz. 7.00 do 14.00                                                                                                        
tel. 17 2490428,                                                                                                   
e.mail:USC@um-lancut.pl,                                                                                                              
faks 17 2252024  
 
 Wszystkie osoby uprawnione do udziału w referendum mogą skorzystać                           
z następujących ułatwień:  
- głosowanie w dowolnie wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie 
przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,  
- głosowanie korespondencyjne,  
- głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.  
Dodatkowo osoby niepełnosprawne oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 75 lat mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.  
Więcej informacji poniżej.  

I.  Głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania              
w Polsce.  

Osoba uprawniona do udziału w referendum zameldowana na pobyt stały na obszarze Miasta 
Łańcuta, która nie złożyła wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu 
oraz osoba uprawniona do udziału w referendum, wpisana do rejestru wyborców na własny 
wniosek, zostanie wpisana z urzędu do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum 
sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jej miejsca zamieszkania.  

II. Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania.  
Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu obwodowej komisji do spraw 
referendum), w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych  
 
Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować w dowolnie wybranym przez 
siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum na obszarze gminy, w której stale 
zamieszkuje (innym niż właściwy dla jej miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie 
przebywać w dniu referendum, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób 
uprawnionych do udziału w referendum.  
Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje się wybrany lokal obwodowej 
komisji do spraw referendum, najpóźniej w 5. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia     
1 września 2015 r.  
Wniosek może dotyczyć każdego lokalu obwodowej komisji do spraw referendum, w tym 
lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
 

III. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania  
 
Osoba uprawniona do udziału w referendum, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed 
dniem referendum może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem 
takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim 
statku morskim.  
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, 
w której osoba uprawniona do udziału w referendum będzie ujęta w spisie osób uprawnionych 
do udziału w referendum, najpóźniej w 2. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia          
4 września 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie 



 
 

elektronicznej. Do odbioru zaświadczenia osoba uprawniona do udziału w referendum może 
upoważnić inną osobę. Osoba uprawniona do udziału w referendum, której wydano 
zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób 
uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania.  
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.      
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie 
kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla 
miejsca stałego zamieszkania.  
 

IV.  Głosowanie w szpitalu  
 
Osoby uprawnione do udziału w referendum, które będą przebywać w dniu referendum         
w szpitalu zostaną wpisane do spisu sporządzonego dla tego obwodu odrębnego i będą mogły 
głosować w szpitalu.   Jednocześnie osoby te zostaną z urzędu skreślone ze spisu w miejscu 
stałego zamieszkania.  
Osoby, które przybędą do szpitala w dniu referendum, będą mogły głosować w szpitalu tylko 
na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.  
V. Głosowanie w kraju osób uprawnionych do udziału w referendum stale 
zamieszkałych za granicą  
Osoba uprawiona do udziału w referendum stale zamieszkała za granicą, która będzie 
przebywała w Polsce w dniu referendum, może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym 
obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji do spraw referendum ważny polski 
paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą.  

V. Głosowanie korespondencyjne.  
Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie.  
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony najpóźniej w 13. dniu 
przed dniem referendum, tj. do dnia 24 sierpnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art.      
9 § 2 Kodeksu wyborczego).  
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.  
W zgłoszeniu osoba uprawniona do udziału w referendum może zażądać przesłania jej wraz  
z pakietem referendalnym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie 
Braille'a.  
Osoba uprawniona do udziału w referendum zostanie skreślona ze spisu w obwodzie 
właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału  
w referendum w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, 
wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale 
zamieszkuje.  
Osoba uprawniona do udziału w referendum, nie później niż 7 dni przed dniem referendum, 
otrzyma z urzędu gminy pakiet referendalny, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk 
własnych osoby uprawnionej do udziału w referendum, po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli osoba uprawniona do 
udziału w referendum we wniosku zadeklarowała osobisty odbiór pakietu referendalnego, 
pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy              
(w godzinach pracy urzędu, aż do upływu godzin urzędowania w ostatnim dniu roboczym 
przed dniem referendum).  
Jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum nie może potwierdzić odbioru, doręczający 
sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.  
W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do udziału w referendum pod wskazanym 
adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce 



 
 

na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia 
nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.  
W skład pakietu referendalnego przekazywanego osobie uprawnionej do udziału                    
w referendum wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę 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 osoba uprawniona do udziału w referendum 
zażądała jej przesłania.  
Na karcie do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum oddaje głos, w sposób 
określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, 
że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie 
głosu.  
Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta       
na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania 
spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników 
głosowania.  
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej 
na adres obwodowej komisji do spraw referendum.  
Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. 
Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę 
jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty 
zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona 
przy ustalaniu wyników głosowania.  
Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać osobiście w placówce Poczty Polskiej na adres 
obwodowej komisji do spraw referendum najpóźniej:  
- do dnia 3 września 2015 r., jeżeli placówka pocztowa znajduje się w gminie, w której osoba 
uprawniona do udziału w referendum jest ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w 
referendum,  
- do dnia 2 września 2015 r. w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.  
Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może umówić się na 
odbiór koperty zwrotnej w miejscu i terminie przez nią wskazanym (np. w jej 
mieszkaniu), najpóźniej na dzień 3 września 2015 r.  
Przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera zamkniętą kopertę zwrotną od osoby uprawnionej do 
udziału w referendum, która otrzymała pakiet wyborczy, na podstawie okazanego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, odnotowując odbiór koperty za pokwitowaniem. Osoba 
uprawniona do udziału w referendum może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć 
kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy tego urzędu) lub w dniu 
głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej 
komisji do spraw referendum, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.  
Głosować korespondencyjne nie mogą osoby uprawnione do udziału w referendum 
umieszczone w spisach osób uprawnionych do udziału w referendum w: obwodach 
głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, 
zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich lub zespołach domów 
studenckich, a ponadto osoby uprawnione do udziału w referendum, które udzieliły 
pełnomocnictwa do głosowania. W przypadku gdy osoba uprawniona do udziału                    
w referendum zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego, osobie takiej zaświadczenia    
o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum nie wydaje się po wysłaniu     
do osoby uprawnionej pakietu referendalnego, chyba że zwróciła ona pakiet referendalny          
w stanie nienaruszonym.  
 



 
 

VI. Dopisywanie osób uprawnionych do udziału w referendum do spisów w dniu 
głosowania  

W dniu referendum obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu osób uprawnionych      
do udziału w referendum jedynie te osoby uprawnione do udziału w referendum, które:  
- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,  
- zostały pominięte w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego 
obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie 
przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu osób uprawnionych do udziału              
w referendum w innym obwodzie,  
- są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju                  
na podstawie ważnego polskiego paszportu,  
- zostały skreślone ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu 
osób uprawnionych do udziału w referendum w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie 
karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuściły tę palcówkę przed dniem 
referendum.  
- chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy 
społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyły do tej jednostki przed dniem 
referendum.  
 
 
 

Informacja                                                                                                                                                                                   
o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum 

ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
 
Niepełnosprawne osoby uprawnione są do udziału w referendum na takich samych zasadach 
jak pozostałe osoby, jednakże przysługują im dodatkowo poniższe uprawnienia.  
I.  Prawo do głosowania przez pełnomocnika  
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby, posiadające orzeczenie:  
1) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  
2) o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,  
3) o niezdolności do samodzielnej egzystencji,  
4) o całkowitej niezdolności do pracy,  
5) o zaliczeniu do I gruру lub II grupy inwalidów,  
6) о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 
75 lat.  
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co 
udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do 
głosowania.  
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji do spraw 
referendum właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do 
głosowania, a także mężowie zaufania.  
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej 
jedną      z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, 
wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.  
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba składa wniosek do wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisana do rejestru wyborców. Wniosek należy 
złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 28 sierpnia 2015 r.  



 
 

Do wniosku należy dołączyć:  
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa                                           
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności, jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie 
miała ukończonych 75 lat;  
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być 
pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co 
udzielający pełnomocnictwa.  
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby, która złożyła wniosek 
w tej sprawie lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli osoba ta zwróci się o to we 
wniosku o jego sporządzenie.  
Osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo cofnięcia udzielonego 
pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni 
przed dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 r., stosownego oświadczenia wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub 
przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji do spraw referendum w 
dniu głosowania.  
Osoba, która udzieliła pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu komisji 
obwodowej, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez osobę, 
która udzieliła pełnomocnictwa powoduje jego wygaśnięcie.  
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych 
w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach 
śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą 
i na polskich statkach morskich.  
II. Głosowanie w lokalu komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do 
głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a  
Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować w lokalu 
komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie 
Braille’a.  
W dniu referendum obwodowa komisja do spraw referendum wraz z kartą do głosowania 
wyda niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, nakładkę 
na tę kartę. Po oddaniu głosu niepełnosprawna osoba ta obowiązana jest zwrócić komisji 
obwodowej nakładkę na kartę.  
III. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu komisji 
obwodowej  
Niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, może pomagać 
w głosowaniu w lokalu komisji obwodowej inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta 
może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu osobie 
uprawnionej do udziału w referendum sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie 
tej osoby. Dopuszczalne jest, aby na życzenie niepełnosprawnej osoby uprawnionej do 
udziału w referendum w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. 
Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.  
IV. Prawo do uzyskiwania informacji o referendum  
Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo do uzyskiwania 
informacji o: właściwym dla siebie obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji do 
spraw referendum, zwanych dalej „lokalami komisji obwodowych” znajdujących się najbliżej 
jej miejsca zamieszkania,    w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, warunkach dopisania niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w 
referendum do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym obwodzie 
głosowania, terminie referendum oraz godzinach głosowania, a także pytaniach 



 
 

referendalnych. Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu , na jego 
wniosek , po podaniu nazwiska ,imienia ( imion) oraz adresu stałego zamieszkania .  
Ponadto osoba niepełnosprawna może skorzystać z uprawnień, które ułatwiają wzięcie 
udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie w 
wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do 
głosowania. 

 

• termin referendum – 06 września 2015 r.  
• godziny otwarcia lokali wyborczych  od godz.6.00 do 22.00 
• lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych : 

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 
Miejski Dom Kultury ul. Tadeusza Kościuszki  15  
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 
 Publiczne Gimnazjum Nr 1 ul. Józefa Piłsudskiego 7 
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej  
ul. Armii Krajowej 51 a 
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 
Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. 29 Listopada 21 
 
 
 
Dokumenty do  pobrania : 
 

1. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa (.pdf)  ,  (.doc) 
2. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (.pdf)     ,   (.doc) 
3. Oświadczenie pełnomocnika(.pdf)  ,  (.doc) 
4. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców(.pdf)  ,   (.doc) 
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie głosowania(.pdf)  ,  (.doc) 
6. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego(.pdf)  ,  (.doc) 

 

http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_07/BIPF51BEC0777C35CZ/wn_sporz_akt_pelnom_ref.pdf
http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_07/BIPF51BEC0798BC59Z/wn_sporz_akt_pelnom_ref.doc
http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_07/BIPF51BEC07C83C8CZ/zgod_na__przyj_pelnom_ref.pdf
http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_07/BIPF51BEC07B2EF5DZ/zgod_na__przyj_pelnom_ref.doc
http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_07/BIPF51BEC07A78BC2Z/osw_pelnom.pdf
http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_07/BIPF51BEC564E42BAZ/osw_pelnom.doc
http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_07/BIPF51BEC07AD2C97Z/wn_wpis_do_spis_wyb_ref.pdf
http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_07/BIPF51BEC078C4494Z/wn_wpis_do_spis_wyb_ref.doc
http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_07/BIPF51BEC079285FBZ/wn_wyd_zasw_do_udz.pdf
http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_07/BIPF51BEC56537FA8Z/wn_wyd_zasw_do_udz.doc
http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_07/BIPF51BEC07C136C0Z/zgl_glos_koresp.pdf
http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_07/BIPF51BEC56489EA0Z/zgl_glos_koresp.doc

