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Szanowny Panie Przewodniczący,  

W związku ze skierowaniem poselskiego projektu ustawy 

 o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych pod obrady Komisji 

Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej, Polski Związek Niewidomych w imieniu swoich 

członków przekazuje następujące uwagi z prośbą o ich uwzględnienie. 

W Art. 4 pkt 25 wspomnianej ustawy wnioskodawca postanowił uchylić przepisy dotyczące 

głosowania korespondencyjnego. Stanowczo sprzeciwiamy się powyższej propozycji 

 i wnosimy o jej odrzucenie. 

 

Uzasadnienie 

W uzasadnieniu do omawianego projektu ustawy czytamy, iż głosowanie korespondencyjne 

może stanowić podstawę do ewentualnych nieprawidłowości. 

Niestety, autorzy projektu nie przedstawili na czym owe nieprawidłowości miałyby polegać. 

Ponadto nie wskazano przykładów z minionych wyborów, które potwierdzałyby 

wykorzystanie głosowania korespondencyjnego do celów niezgodnych z prawem. 

Chcemy wyraźnie podkreślić, że ta forma głosowania jest wykorzystywana przez osoby 

niepełnosprawne w tym niewidome. Często są to osoby, dla których udanie się do lokalu 

wyborczego stanowi barierę nie do przezwyciężenia. 



Autorzy projektu twierdzą, że głosowanie korespondencyjne z powodzeniem może zostać 

zastąpione głosowanie przez pełnomocnika.  

Naszym zdaniem jest to pogląd niezgodny z prawem. 

Zgodnie z Art. 55 ust 1 kodeksu wyborczego pełnomocnikiem może być osoba 

zarejestrowana w komisji wyborczej w tej samej gminie. 

Należy zadać sobie pytanie, co ma zrobić wyborca niepełnosprawny, , który nie może udać 

się do lokalu wyborczego, a osoby którym chciałby udzielić pełnomocnictwa mieszkają w 

innych gminach? Odpowiedź jest prosta, taki wyborca zostanie wykluczony z głosownia. 

Trzeba wyrażnie podkreślić, iż zgodnie z Art. 56 ust 1 kodeksu wyborczego, pełnomocnictwa 

udziela się osobiście przed wójtem bądź do tego celu upoważnionym pracownikiem urzędu 

gminy. Wielu wyborców nie jest w stanie udać się do gminy w celu wykonania powyższej 

czynności. Zatem, nie można twierdzić, że głosowanie przez pełnomocnika może zastąpić 

głosowanie korespondencyjne. 

Ostatnim argumentem za usunięciem głosowania korespondencyjnego z kodeksu wyborczego 

wskazanym przez autorów projektu jest rzekome nie spełnienie warunku osobistego oddania 

głosu. 

W czasie prac nad kodeksem wyborczym przyjęto wykładnię, zgodnie z którą osobiste 

oddanie głosu oznacza dokonanie tej czynności poprzez odpowiednie zaznaczenie kratki na 

karcie do głosowania. W przypadku głosowania korespondencyjnego wymóg osobistego i 

tajnego oddania głosu jest zachowany. 

Jest nam bardzo przykro, że projekt ustawy, którego celem jest zwiększenie udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych, defacto dużej grupie obywateli to prawo odbiera. 

W związku z powyższym raz jeszcze apelujemy o pozostawienie głosowania 

korespondencyjnego w kodeksie wyborczym. 

 


