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Z kontroli lokali wyborczych przystosowanych dla potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, na obszarze Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Kontrolę przeprowadził Radosław Rybak - główny specjalista w Delegaturze 

Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach, na podstawie upoważnienia DSD-011-

5/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. wydanego przez Dyrektora Delegatury Krajowego 

Biura Wyborczego. 

Podstawa prawna kontroli: 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy rozporządzenia 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). 

Termin przeprowadzenia kontroli: 21 lipca 2017 r. 

Temat kontroli: 

Dostosowanie lokali obwodowych komisji wyborczych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych. 

Ocenie podlegały warunki techniczne lokali określone w § 2 oraz § 3 rozporządzenia, 

tj. lokalizacja lokalu wyborczego (parter, piętro), urządzenia umożliwiające dotarcie 

do budynku ( podjazd, winda), szerokość drzwi wejściowych, wysokość progów 

drzwi wejściowych, a także właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni posadzki. 

Dodatkowo ocenie poddano, nie uregulowane w rozporządzeniu, ewentualne 

utrudnienia, w zakresie możliwości dostępu wyborców niepełnosprawnych do lokalu 

wyborczego, nierówną tub żwirową nawierzchnię uniemożliwiającą skuteczne 

skorzystanie z podjazdów, wąskie przejścia na teren okalający budynek, w którym 

znajduje się lokal wyborczy. 
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Informacje o ilości lokali wyborczych, w tym dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, ustalono na podstawie 

danych zawartych w systemie informatycznym Wsparcie Organów Wyborczych 

(WOW). 

Na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki utworzonych zostało 9 obwodów do 

głosowania, spośród których 7 lokali posiada status dostosowanych do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych, w tym: 

• siedziba obwodowej komisji wyborczej numer 1, znajdująca się w Szkole 

Podstawowej w Brzózem, przy ulicy Szkolnej 20; 

^ • siedziba obwodowej komisji wyborczej numer 2, znajdująca się w Zespole 

Szkół w Stojadłach, przy ulicy Południowej 20; 

• siedziba obwodowej komisji wyborczej numer 3, znajdująca się w Zespole 

Szkół w Zamieniu, przy ulicy Kołbielskiej 34; 

• siedziba obwodowej komisji wyborczej numer 4, znajdująca się w Zespole 

Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie, Cielechowizna l A ; 

• siedziba obwodowej komisji wyborczej numer 5, znajdująca się w Zespole 

Szkół w Janowie, przy ulicy Strażackiej 18; 

^ • siedziba obwodowej komisji wyborczej numer 6, znajdująca się w Zespole 

Szkół w Starej Niedziałce, przy ulicy Mazowieckiej 154; 

• siedziba obwodowej komisji wyborczej numer 9, znajdująca się w Publicznym 

Przedszkolu w Nowych Osinach, przy ulicy Pięknej 21. 

W toku kontroli ustalono, co następuje: 

Zgodnie z art. 186 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 15) co najmniej'/2 lokali obwodowych komisji wyborczych w danym 





mieście lub gminie powinna być dostosowana do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych. 

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 

odsetek lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

spełnia wymóg zawarty w cytowanym artykule. 

Z przeprowadzonych w dniu 21 lipca 2017 r., w obecności Pana Alberta Woźnicy -

pracownika Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, oględzin siedmiu wyżej 

wyszczególnionych siedzib obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych, stwierdza się, co następuje: 

a) Obwód głosowania numer 1 (Szkoła Podstawowa w Brzózem). Lokal, w którym 

odbędzie się akt głosowania, spełnia warunki 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 ). 

b) Obwód głosowania numer 2 ( Zespół Szkół w Stojadłach ). Lokal, w którym 

odbędzie się akt głosowania, spełnia warunki 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 ). 

c) Obwód głosowania numer 3 ( Zespół Szkół w Zamieniu ). Lokal, w którym 

odbędzie się akt głosowania, spełnia warunki 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). 

d) Obwód głosowania numer 4 ( Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą 

w Cielechowiźnie ). Lokal, w którym odbędzie się akt głosowania, spełnia 

warunki 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 ł58, poz. 938 ). 

e) Obwód głosowania numer 5 ( Zespół Szkół w Janowie ). Lokal, w którym 

odbędzie się akt głosowania, spełnia warunki 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 ), z wyjątkiem normy 

szerokości skrzydła zasadniczego drzwi wejściowych. Szerokość skrzydła 

zasadniczego drzwi dwuskrzydłowych - do lokalu wyborczego, w świetle 

wynosi 0,70 m. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, co najmniej jedne 

drzwi prowadzące do lokalu wyborczego powinny umożliwiać dogodne 

warunki ruchu wyborcom niepełnosprawnym, w szczególności: 

• powinny być rozwierane lub rozsuwane; 

• mieć szerokość w świetle co najmniej 0,9 m, a gdy są to drzwi 

dwuskrzydłowe szerokość skrzydła zasadniczego nie może być mniejsza niż 

0,9 m. ( § 2 ust. 2 pkt. ł i 2 rozporządzenia ...). 

f) Obwód głosowania numer 6 ( Zespół Szkół w Starej Niedziałce ). Lokal, 

w którym odbędzie się akt głosowania, spełnia warunki 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 ). 

g) Obwód głosowania numer 9 ( Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach ). 

Lokal, w którym odbędzie się akt głosowania, spełnia warunki 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 ) z wyjątkiem normy wysokości 

progu. 





Wysokość progu, w drzwiach wejściowych, do lokalu wyborczego wynosi 15 

mm. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem nie może być wyższa niż 5 mm. 

( § 2 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia ..). 

Uwagi i zalecenia pokontrolne. 

W odniesieniu do: 

• siedziby obwodowej komisji wyborczej numer 5( Zespół Szkół w Janowie), 

aby utrzymać jej status, tj. - lokalu przystosowanego dla potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych należy, z uwagi na niewłaściwą / zbyt małą / szerokość 

skrzydła zasadniczego drzwi wejściowych do lokalu wyborczego, 

w miarę możliwości, dostosować ją do szerokość określonej w § 2 

ust. 2 cytowanego rozporządzenia lub rozważyć możliwość przeniesienia 

siedziby komisji do lokalu spełniającego określone wymogi w cytowanym 

rozporządzeniu. 

Jednocześnie stwierdzono, że wysokość progu w drzwiach wejściowych, 

prowadzących z pomieszczenia usytułowanego pomiędzy drzwiami 

zewnętrznymi, a drzwiami wejściowymi do części użytkowej budynku 

/ przedsionek /, do lokalu wyborczego wynosi 15 mm. Stanowić to może 

utrudnienie dla wyborców niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. 

• siedziby obwodowej komisji wyborczej numer 9 ( Publiczne Przedszkole 

w Nowych Osinach ), aby utrzymać jej status, tj. - lokalu przystosowanego dla 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych należy dostosować wysokość progu 

drzwi wejściowych, do lokalu wyborczego, do wysokości określonej 

w rozporządzeniu. Ewentualnie w dniu, w którym odbędzie się akt głosowania 

zastosować nakładkę progową niwelującą bariery dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo. 

W toku kontroli stwierdzono również, że w drzwiach wejściowych do budynków, 

w których mieszczą się lokale wyborcze, dostosowane dla wyborców 





niepełnosprawnych, są zbyt wysokie progi drzwi wejściowych, a dotyczy to: 

siedziby obwodowej komisji wyborczej numer ł ( Szkoła Podstawowa 

w Brzózem ), siedziby obwodowej komisji wyborczej numer 2 ( Zespół Szkół 

w Stojadłach), siedziby obwodowej komisji wyborczej numer 3 ( Zespół Szkół 

w Zamieniu ), siedziby obwodowej komisji wyborczej numer 4 ( Zespół Szkół 

w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie ), siedziby obwodowej komisji 

wyborczej numer 5 ( Zespół Szkół w Janowie), oraz siedziby obwodowej 

komisji wyborczej numer 6 ( Zespół Szkół w Starej Niedziałce ). 

Z uwagi na powyższe zaleca się aby w dniu, w którym odbędzie się akt głosowania, 

zastosować nakładki na progi niwelujące bariery dla wyborców niepełnosprawnych 

ruchowo. 

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden po podpisaniu przekazano Panu Antoniemu Januszowi Piechoskiemu - Wójtowi 

Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Informację o realizacji wniosków, zwartych w protokole, należy przesłać 

Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach w terminie do ł października 2017 r. 

Podpis kierownika Podpis kontrolującego 

jednostki kontrolowanej N 

Siedlce, dnia 14 września 2017 r. 




