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REJESTRACJA WYBORCÓW 
Jak mogę zarejestrować się do głosowania? 

 
Nawet w okresie pandemii Covid-19 istnieją bezpieczne i proste sposoby na zarejestrowanie się do 
głosowania w Nowym Jorku: 

 

1. Należy wejść na stronę nycvotes.turbovote.org. Osoby posiadające stanowy dowód 

tożsamości wydany przez Wydział Komunikacji Stanu Nowy Jork (Department of Motor 

Vehicles, DMV) będą mogły z łatwością zarejestrować się za pośrednictwem tego 

systemu. Osoby nieposiadające dowodu tożsamości wydanego przez DMV mogą wybrać 

otrzymanie wypełnionego formularza oraz zaadresowanej i opłaconej koperty zwrotnej lub 

samodzielne wydrukowanie wypełnionego formularza i wysłanie go pocztą. Rejestracja 

zostanie zakończona dopiero po wysłaniu formularza i otrzymaniu go przez Komitet 

Wyborczy. 

 

2. Można również zarejestrować się osobiście w lokalnym Okręgowym Komitecie 

Wyborczym, w dowolnym biurze DMV lub w biurze innych nowojorskich agencji 

stanowych. 

 

 
Czy mogę się zarejestrować się do głosowania?  

 
Rejestracji do głosowania mogą dokonać osoby, które: 
 

● są obywatelami Stanów Zjednoczonych; 
● mają ukończone 18 lat (można dokonać wstępnej rejestracji do głosowania w wieku 16 lub 

17 lat, ale głosować można dopiero po ukończeniu 18 roku życia); 
● były mieszkańcami danego stanu, hrabstwa, miasta lub wioski przez okres co najmniej 30 

dni poprzedzających wybory; 
● nie przebywają w więzieniu ani na zwolnieniu warunkowym w związku z wyrokiem 

skazującym za przestępstwo (nie dotyczy to osób ułaskawionych, którym przywrócono 
prawa obywatelskie); 

● nie zostały uznane za pozbawione władz umysłowych przez sąd; oraz 
● nie są zarejestrowane do głosowania gdzie indziej. 

 
Wydaje mi się, że już jestem zarejestrowany do głosowania. W jaki sposób mogę to 
potwierdzić? 
Status rejestracji wyborcy można sprawdzić online, lub telefonicznie dzwoniąc do Komitetu 
Wyborczego pod numer 866-868-3692. 

https://nycvotes.turbovote.org/
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
https://www.nycvotersearch.com/
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Do kiedy muszę się zarejestrować, aby zagłosować w wyborach w listopadzie 2020 r? 
  

Termin rejestracji w Nowym Jorku upływa 9 października 2020 r. 

 

Wnioski wysyłane pocztą (w tym formularze utworzone na Platformie NYC Votes TurboVote) 

muszą być oznaczone datą stempla pocztowego nie później, niż 9 października i otrzymane przez 

Okręgowy Komitet Wyborczy nie później niż 14 października. Wnioski składane za 

pośrednictwem myDMVonline lub osobiście muszą zostać złożone do 9 października. Aby mieć 

prawo do głosowania w Nowym Jorku, wyborcy muszą zarejestrować się 25 dni przed datą 

wyborów. Osoby planujące dokonać rejestracji pocztą powinny uczynić to jak najszybciej ze 

względu na potencjalne opóźnienia w działaniu Poczty Stanów Zjednoczonych USPS. 
 

Co zrobić, jeśli od ostatnich wyborów przeprowadziłem się? 

Należy zaktualizować rejestrację wyborcy informując o zmianie adresu lub zmianie imienia i 

nazwiska do 14 października. Wprowadzanie tych zmian jest proste. 

 

● Posiadacze dowodów tożsamości wydanych przez DMV mogą zaktualizować 

swoje dane na stronie internetowej DMV. 

 

● Osoby nieposiadające dowodu tożsamości wydanego przez DMV zapraszamy do 

odwiedzenia strony nycvotes.turbovote.org, z której można będzie wydrukować i 

przesłać pocztą wypełniony formularz zawierający nowe dane.  

 

● Można też wydrukować, wypełnić i wysłać formularz do Komitetu Wyborczego.  

 

● Przed udaniem się do lokalu wyborczego należy potwierdzić dokonanie zmiany 

adresu.  

 

Jeżeli zmiana adresu nie została wprowadzona (lub otrzymana), a wyborca przeprowadził się w 

obrębie Nowego Jorku, nadal będzie on uprawniony do głosowania. W wyznaczonym lokalu 

wyborczym można będzie oddać głos przy użyciu warunkowej karty do głosowania, zawierającej 

nowy adres. Dotyczy to wyborców, którzy przeprowadzili się w obrębie tego samego hrabstwa 

(np. z adresu na Brooklynie (Hrabstwo Kings) pod inny adres na Brooklynie) lub pomiędzy 

hrabstwami (np. z Queens na Bronx). Wykorzystana z powodu zmiany adresu warunkowa karta 

do głosowania zostanie również użyta do aktualizacji danych wyborcy na potrzeby przyszłych 

wyborów. 

 

JAK NALEŻY GŁOSOWAĆ W 2020 R? 

Jak należy oddać głos?  

 

Wszyscy nowojorczycy mogą głosować w wyborach 2020 na trzy sposoby. Należy wybrać 

najdogodniejszą z opcji, aby Twój głos liczył się w okresie pandemii.  

 

● Wczesne głosowanie Głosowanie osobiste odbędzie się w dniach od 24 października do 

https://nycvotes.turbovote.org/
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://nycvotes.turbovote.org/
https://nyccfb.info/nyc-votes/registering/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
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1 listopada. Lokalizacja lokalu wyborczego wczesnych wyborów może różnić się od 

lokalizacji lokalu wyborczego w dniu wyborów, dlatego też należy to sprawdzić na stronie 

Voting.NYC. 

 

● Głosowanie korespondencyjne Wszyscy zarejestrowani wyborcy mają również opcję 

głosowania za pośrednictwem poczty prosząc o kartę do głosowania korespondencyjnego. 

Termin składania wniosków o wydanie karty do głosowania korespondencyjnego upływa 

27 października, zalecamy jednak, aby zrobić to jak najwcześniej. Jako powód wniosku 

można podać „chwilowa niedyspozycja lub choroba”, co obejmuje zakażenie 

koronawirusem. Po otrzymaniu karty do głosowania, należy podpisać i opatrzyć datą tył 

koperty na kartę do głosowania korespondencyjnego. Karty do głosowania muszą być 

oznaczone datą stempla pocztowego 3 listopada lub wcześniejszą.  Tutaj można śledzić 

swoją kartę do głosowania korespondencyjnego. 

 

● Dzień wyborów Jak zwykle, zarejestrowani wyborcy mogą głosować osobiście dnia 3 

listopada. W tym roku oczekujemy wielu głosujących, dlatego w niektórych lokalach 

wyborczych należy się spodziewać długich kolejek. Osoby, które wolą uniknąć tłoku, 

zachęcamy do wczesnego głosowania. Znajdź swój lokal wyborczy tutaj. 

 

Co zawiera karta do głosowania? 

Karta do głosowania zawiera nazwiska kandydatów na stanowiska federalne, stanowe i lokalne: 

 

● Prezydent 

● Kongres 

● Prezydent Okręgu Queens 

● Senat Stanowy 

● Zgromadzenie Stanowe 

● Rada Miasta Nowy Jork Okręg 37 

● Sąd Najwyższy Stanu Nowy Jork 

● Sądy Cywilne Miasta Nowy Jork 

 
Słyszałem, że lokale wyborcze znajdują się w Madison Square Garden i Barclays Center. 

Czy mogę tam zagłosować? 

Tylko w przypadku, gdy są to przydzielone Ci lokale wyborcze. Prosimy skorzystać ze 

strony internetowej lokalizacji lokali wyborczych, aby to ustalić. 

 

Czy głosowanie osobiste jest bezpieczne? 

 

Głosowanie osobiste jest bezpieczne, pod warunkiem przestrzegania Core 4, szczególnie w 

okresie, gdy ośrodek wyborczy jest mniej zatłoczony (zwykle do południa lub wczesnym 

popołudniem). W miarę możliwości zachęcamy do wczesnego głosowania, aby uniknąć tłoku. 

Stan Nowy Jork udostępnił również możliwość głosowania korespondencyjnego każdej osobie, 

która preferuje głosować z domu. Należy wybrać najbardziej stosowną dla siebie opcję - 

najważniejsze, aby zagłosować! 

https://nycabsentee.com/
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://findmypollsite.vote.ny/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
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Jakie kroki mogę podjąć, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas głosowania? 

Załóż osłonę twarzy Noszenie osłony twarzy stanowi wymóg wejścia do wszystkich lokali 

wyborczych. Zadbaj o bezpieczeństwo znajdujących się w pobliżu osób nosząc poprawnie 

założoną osłonę twarzy (zakrywającą nos i usta).   

 

Przestrzegaj zasad dystansowania społecznego Lokale wyborcze zorganizowano w sposób 

umożliwiający przestrzeganie zasad dystansowania społecznego. Przebywając w lokalu 

wyborczym stosuj się do zaleceń i zachowuj przynajmniej 6-stopową odległość od innych. 

 

Dbaj o właściwą higienę rąk Lokale wyborcze zapewniają środek do dezynfekcji rąk, można 

również przynieść swój własny. Skorzystaj ze środka do dezynfekcji rąk przed i po dotykaniu 

wszelkich wspólnie użytkowanych powierzchni i umyj ręce wodą z mydłem niezwłocznie po 

powrocie do domu. Unikaj dotykania twarzy nieumytymi rękami. 

Zostań w domu, jeżeli jesteś chory. Głosowanie jest ważne, ale ważniejsze jest, aby przed 

opuszczeniem domu wyzdrowieć i podejmować działania zapobiegające zachorowaniom innych 

osób. 

             

 Osoby nieposiadające karty do głosowania korespondencyjnego, prosimy o kontakt z biurem 

Komitetu Wyborczego w danym hrabstwie, aby uzyskać wytyczne dotyczące opcji głosowania. 

 

Wskaźniki zachorowań na COVID-19 w mojej społeczności są wysokie. Czy głosowanie 

osobiste w mojej okolicy jest bezpieczne? 

 

● Ośrodki wyborcze zastosują odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby głosowanie było jak 

najbezpieczniejsze, niezależnie od wskaźnika zachorowań na COVID w danej 

społeczności. 

● Osoby szczególnie narażone na infekcję COVID (osoby starsze, o obniżonej odporności 

lub kobiety w ciąży) powinny skorzystać z opcji wczesnego głosowania, aby uniknąć tłoku 

w dzień wyborów. 

● Osoby chore powinny zostać w domu i postępować wg podanych wyżej instrukcji 

dotyczących wniosku o wydanie karty do głosowania korespondencyjnego wysyłanego 

pocztą (do 27 października) lub składanego osobiście w okręgowym biurze Komitetu 

Wyborczego (do 2 listopada). 

  

WCZESNE GŁOSOWANIE 

Czym jest wczesne głosowanie? 

 
Wczesne głosowanie wygląda tak, jak głosowanie osobiste w dniu wyborów, ale umożliwia 
większą elastyczność i krótsze oczekiwanie w kolejkach. Odpowiedni lokal wyborczy wczesnego 
głosowania można znaleźć na stronie Voting.NYC lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 1-866-
Vote-NYC. 
 
Poniżej daty i godziny, w których czynne będą lokale wyborcze w Mieście Nowy Jork przed 
wyborami powszechnymi 3 listopada. 

https://nycdohmh-my.sharepoint.com/personal/hbyrnesenoch_health_nyc_gov/Documents/Special%20Operations/Voting%20Safely%20During%20COVID_20200923%20Special%20Ops.docx#AbsenteeBallot
https://nycdohmh-my.sharepoint.com/personal/hbyrnesenoch_health_nyc_gov/Documents/Special%20Operations/Voting%20Safely%20During%20COVID_20200923%20Special%20Ops.docx#AbsenteeBallot
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
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Sobota, 24 października 2020 r.  10:00 - 16:00 

Niedziela, 25 października 2020 r.  10:00 - 16:00 

Poniedziałek, 26 października 2020 r. 07:00 - 15:00 

Wtorek, 27 października 2020 r.  12:00 - 20:00 

Środa, 28 października 2020 r.  12:00 - 20:00 

Czwartek, 9 października 2020 r.  10:00 - 18:00 

Piątek, 30 października 2020 r.  07:00 - 15:00 

Sobota, 31 października 2020 r.  10:00 - 16:00 

Niedziela, 1 listopada 2020 r.   10:00 - 16:00 

 

 

GŁOSOWANIE KORESPONDECYJNE 

Czy muszę głosować osobiście? 

  

Nie.  Osoby, które nie chcą głosować osobiście, mogą złożyć wniosek o wydanie karty do 

głosowania korespondencyjnego. Nowojorczycy mogą wnioskować o kartę do głosowania 

korespondencyjnego z wielu powodów, na przykład z powodu nieobecności w swoim hrabstwie w 

dniu wyborów. Ponadto w tegorocznych wyborach powszechnych nowojorczycy mogą poprosić o 

kartę do głosowania korespondencyjnego, jeżeli obawiają się zakażenia lub rozsiewania wirusa 

COVID-19. 

  

 Kiedy i w jaki sposób mogę poprosić o kartę do głosowania korespondencyjnego? 

Wniosek o wydanie karty do głosowania korespondencyjnego można złożyć już teraz na stronie 

nycabsentee.com. Termin wnioskowania o wydanie karty do głosowania korespondencyjnego za 

pośrednictwem poczty upływa 27 października, ale zalecamy, aby zrobić to jak najszybciej. 

Zajmie to tylko dwie minuty! 

Składając wniosek należy jako powód zaznaczyć „chwilowa niedyspozycja lub choroba”, co 

obejmuje zakażenie koronawirusem. 

Formularz wniosku dostępny jest również w formacie PDF, który można wydrukować i wysłać do 

Okręgowego Komitetu Wyborczego. Formularz, w formacie elektronicznym lub papierowym, 

dostępny jest w języku hiszpańskim, chińskim, koreańskim i bengalskim. 

 

Komitet Wyborczy rozpocznie wysyłanie kart do głosowania korespondencyjnego w końcu 

września. Status karty do głosowania korespondencyjnego można śledzić na stronie 

nycabsentee.com/tracking. 

 

Wnioski o wydanie karty do głosowania korespondencyjnego można składać osobiście w biurze 

dzielnicowego Komitetu Wyborczego do 2 listopada. 

 

Na mojej kopercie karty do głosowania korespondencyjnego wydrukowane jest nazwisko 

innej osoby. Co należy zrobić? 

https://nycabsentee.com/
https://vote.nyc/page/absentee-voting
https://nycabsentee.com/tracking
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
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Przed zwróceniem karty do głosowania należy upewnić się, że koperta karty do głosowania 

korespondencyjnego zawiera poprawne imię i nazwisko oraz adres wyborcy (jest to mniejsza 

koperta, zawierająca również miejsce na podpis). Jeżeli koperta na kartę zawiera nieprawidłowe 

imię i nazwisko oraz adres, NIE NALEŻY JEJ WYKORZYSTYWAĆ. Komitet Wyborczy wyśle 

skorygowane koperty na kartę do głosowania wszystkim wyborcom, którzy otrzymali błędnie 

wydrukowane koperty. Prosimy o kontakt z Komitetem Wyborczym dzwoniąc pod numer 1-866-

VOTE-NYC lub wysyłając e-mail na adres Apply4Absentee@boe.nyc. 

 

 
 

 

To niefortunna pomyłka, ale jest wystarczająca ilość czasu, aby ja skorygować. Należy pamiętać, 

że termin wysłania lub wrzucenia do skrzynki odbiorczej wypełnionych, podpisanych i zaklejonych 

kart do głosowania upływa 3 listopada. 

 

Moja karta oznaczona jest „Oficjalna karta do głosowania korespondencyjnego dla osób 

odbywających służbę wojskową” („Official Absentee Military Ballot,”), a ja nie służę w 

wojsku. Co należy zrobić? 

Jest to karta do głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców, w tym osób 

odbywających służbę wojskową. Prawidłowe oznaczenie powinno zawierać ukośnik, tj. „Absentee 

/ Military” tak, jak miało to miejsce w przypadku kart do głosowania w prawyborach w czerwcu 

bieżącego roku. Tym razem ukośnik został pominięty. Jest to mylące, ale te karty do głosowania 

są ważne. 

 

 

W jaki sposób mogę poprosić o kartę do głosowania korespondencyjnego dla osób 

niepełnosprawnych? 

Osoby cierpiące na poważną wadę wzroku lub kalectwo wymagające karty do głosowania 

korespondencyjnego w wersji dla osób niepełnosprawnych do odczytu za pomocą czytnika 

ekranu mogą odwiedzić stronę nycabsentee.com. Należy kliknąć przycisk wniosku o wydanie 

karty do głosowania korespondencyjnego w wersji dla osób niepełnosprawnych („Accessible 

Ballot Application”). 

https://twitter.com/NYCVotes/status/1310667504512053249
https://twitter.com/NYCVotes/status/1310667504512053249
https://nycabsentee.com/
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Można również poprosić o wydanie karty do głosowania korespondencyjnego w wersji dla osób 

niepełnosprawnych wysyłając formularz wniosku do Komitetu Wyborczego za pośrednictwem: 

● E-maila: AccessibleBallot@boe.nyc 

● Telefonicznie: 1-866-868-3692 

● Drogą pocztową na adres lokalnego biura Komitetu Wyborczego 

● Faksem: 212-487-5349 

● Osobiście: W biurze Komitetu Wyborczego Miasta Nowy Jork. 

Wnioski o karty do głosowania korespondencyjnego w wersji dla osób niepełnosprawnych muszą 

być wysłane pocztą (liczy się data stempla pocztowego), e-mailem, online lub faksem do Komitetu 

Wyborczego do dnia 27 października. Wnioski o wydanie karty do głosowania 

korespondencyjnego można składać osobiście do 2 listopada 2020 r.   

Komitet Wyborczy rozpocznie wysyłanie kart do głosowania korespondencyjnego w końcu 

września. Status karty do głosowania korespondencyjnego można śledzić na stronie 

nycabsentee.com/tracking. 

Jeżeli głosowałem pocztą w czerwcowych prawyborach, czy muszę prosić o wydanie karty 

do głosowania na listopad? 

Tak, należy ponownie poprosić o kartę do głosowania, chyba że wyborca figuruje na liście 

permanentnych wyborców korespondencyjnych z powodu długotrwałej choroby lub kalectwa. 

 

Kiedy zostaną wysłane karty do głosowania korespondencyjnego? 

Komitet Wyborczy będzie stopniowo wysyłać karty do głosowania wyborcom, którzy o nie 

poproszą, począwszy od 18 września 2020 r. Kartę do głosowania korespondencyjnego można 

śledzić na stronie nycabsentee.com/tracking. 

 

Czy karty do głosowania korespondencyjnego należy wysyłać pocztą, czy można je gdzieś 

wrzucić? 

  

Osoby, które wolą nie wysyłać karty do głosowania korespondencyjnego pocztą, mają trzy opcje 

zwrotu wypełnionej karty do głosowania. Należy znaleźć skrzynkę na korespondencyjne karty do 

głosowania oznaczoną „Absentee Ballot”: 

 

● W którymkolwiek z lokali wyborczych wczesnego głosowania, od soboty, 24 października 

do niedzieli, 1 listopada. 

 

● W którymkolwiek z lokali wyborczych w dniu wyborów we wtorek, 3 listopada w godz. od 

6:00 do 21:00. 

 

● W którymkolwiek z biur Komitetu Wyborczego w dniu wyborów. 

 

 

 

https://vote.nyc/page/absentee-voting
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://vote.nyc/page/contact-us
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Kiedy upływa termin nadsyłania kart do głosowania korespondencyjnego? 

  

Karty do głosowania korespondencyjnego muszą być opatrzone datą stempla pocztowego na 

dzień wyborów 3 listopada lub wcześniejszą. Zalecamy wysłanie wypełnionej karty do głosowania 

jak najszybciej, aby uniknąć niepewności w kwestii braku odpowiedniego stempla pocztowego i 

zbyt późnego otrzymania go jako ważnego głosu. Karty do głosowania otrzymane przez Komitet 

Wyborczy w następnym dniu po wyborach będą się liczyć, nawet w przypadku braku zgodności 

daty stempla pocztowego. 

 

Jak mogę sprawdzić status mojej wysłanej karty do głosowania korespondencyjnego? 
 

Kartę do głosowania korespondencyjnego można śledzić na stronie nycabsentee.com/tracking. 
Po złożeniu wniosku o wydanie, korzystając z tej strony można będzie potwierdzić, czy Komitet 
Wyborczy: 
 
1) otrzymał Twój wniosek o wydanie karty do głosowania korespondencyjnego, 
2) wysłał Ci kartę do głosowania korespondencyjnego oraz 
3) przyjął wypełniony wniosek o wydanie karty do głosowania korespondencyjnego, 
 
 
Czy na kopertę karty do głosowania korespondencyjnego należy nakleić znaczek? 

 
Tak, inaczej niż w przypadku czerwcowych prawyborów, na kopertę z kartą do głosowania 
korespondencyjnego należy nakleić znaczek. 
 
Koperta zwrotna to większa z dwóch kopert otrzymanych wraz z kartą do głosowania 
korespondencyjnego, opatrzona adresem zwrotnym lokalnego Okręgowego Komitetu 
Wyborczego i logo „Official Election Mail”. 
 
Można również przynieść kartę do głosowania do dowolnego lokalu wyborczego wczesnych 

wyborów lub biura Komitetu Wyborczego, bez konieczności uiszczania opłaty pocztowej. 

 
 
W jaki sposób należy oddać głos na papierowej karcie do głosowania korespondencyjnego? 
Otrzymasz kartę do głosowania, mniejszą kopertę na kartę do głosowania oraz większą kopertę 
zwrotną. 

■ Stosownie do podanych instrukcji należy odpowiednio zaznaczyć swój wybór na karcie w 
odniesieniu do wszystkich urzędów. 

■ Wypełnioną kartę do głosowania należy złożyć i umieścić w kopercie na kartę do głosowania. 
(To mniejsza koperta, z miejscem na podpis wyborcy). 

■ Podpisać i opatrzyć datą kopertę do głosowania w wyznaczonym miejscu. 
■ Zakleić kopertę na kartę do głosowania. 
■ Kopertę z kartą do głosowania umieścić w kopercie zwrotnej (jest to większa z otrzymanych 

kopert, opatrzona adresem odpowiedniego Okręgowego Komitetu Wyborczego i logo „Official 
Election Mail”). 

■ Zakleić kopertę zwrotną. 
■ Na kopercie zwrotnej nakleić odpowiednią opłatę pocztową. 

 

https://nycabsentee.com/tracking
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W jaki sposób mogę oddać głos na karcie do głosowania korespondencyjnego dla osób 
niepełnosprawnych? 

■ Po otrzymaniu karty do głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych pocztą 
elektroniczną, należy pobrać kartę. 

■ Stosownie do instrukcji oznaczyć kartę do głosowania korespondencyjnego dla osób 
niepełnosprawnych zaznaczając wybór kandydatów na każdy urząd. 

■ Wypełniona kartę należy wydrukować. 
■ Wydrukowaną kartę do głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych złożyć i 

umieścić ją w kopercie na kartę. (Jest to koperta, z miejscem na podpis wyborcy). 
■ Podpisać i opatrzyć datą kopertę na kartę do głosowania w dowolnym miejscu.  Umieszczenie 

podpisu w dowolnym miejscu na kopercie ochronnej jest dopuszczalne w przypadku kart do 
głosowania dla osób niepełnosprawnych 

■ Zakleić kopertę na kartę do głosowania. 
■ Umieścić kopertę na kartę do głosowania w kopercie zwrotnej. (Jest to większa z otrzymanych 

kopert, opatrzona adresem odpowiedniego Komitetu Wyborczego i logo „Official Election 
Mail”). 

■ Zakleić kopertę zwrotną. Koperta zwrotna na kartę do głosowania dla osób niepełnosprawnych 
zawiera już opłatę pocztową. 

W jaki sposób mogę zagłosować, jeżeli chcę głosować w dniu wyborów? 

  

Zarejestrowani wyborcy mogą udać się do lokalu wyborczego w dniu wyborów w godzinach 

pomiędzy 6:00 a 21:00, aby oddać głos. Należy sprawdzić lokalizację wyznaczonego lokalu 

wyborczego! 

  

 Gdzie i kiedy mogę zagłosować w dniu wyborów? 

 

Lokal wyborczy w dniu wyborów można znaleźć tutaj. Lokale wyborcze czynne są w godzinach od 

6:00 do 21:00. Osoby mieszkające w Nowym Jorku i pragnące upewnić się co do lokalizacji 

wyznaczonego im lokalu wyborczego mogą to zrobić na stronie findmypollsite.vote.nyc.   

 

Czy mogę zagłosować osobiście nawet jeżeli poprosiłem o kartę do głosowania 

korespondencyjnego? 

  

Tak. Prawo stanu Nowy Jork zezwala wyborcy na osobiste oddanie głosu (w wyznaczonym lokalu 

wyborczym) również w wypadku, gdy wyborca poprosił o kartę do głosowania 

korespondencyjnego a nawet wtedy, kiedy ją wysłał. Dzieje się tak, ponieważ przed zliczeniem 

kart do głosowania korespondencyjnego dwupartyjny zespół CBOE w obecności przedstawicieli 

kandydatów, partii politycznych i przedstawicieli prasy, w ramach transparentnego procesu ustali, 

czy karta do głosowania spełnia wymogi prawa wyborczego Stanu Nowy Jork. Jedną z 

pierwszych przeprowadzanych weryfikacji jest to, czy dana osoba głosowała osobiście. Jeżeli tak, 

karta do głosowania korespondencyjnego zostanie odłożona na bok i nie będzie się liczyć. 

  

 Czy muszę mieć przy sobie dowód tożsamości? 

 

Nowy Jork nie wymaga od wyborców okazywania dowodu tożsamości podczas głosowania, z 

wyjątkiem jednego przypadku.  Osoby głosujące po raz pierwszy, które nie zarejestrowały się do 

https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://findmypollsite.vote.nyc/
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osobistego głosowania (np. online lub za pośrednictwem poczty) mogą zostać poproszone o 

okazanie dowodu tożsamości tylko podczas pierwszego głosowania. Można wykorzystać 

następujące dowody tożsamości: prawo jazdy lub inny wydany przez organ państwowy dokument 

tożsamości, aktualny rachunek za media, wyciąg z konta bankowego, odcinek wypłaty, czek lub 

inny wystawiony przez organ państwowy dokument zawierający imię i nazwisko wyborcy. 

 

Jeżeli chcę zagłosować osobiście, ale nie mogę skorzystać z długopisu, aby wypełnić 

papierową kartę do głosowania, czy mam jakiekolwiek inne opcje? 

 

Tak, można przyprowadzić ze sobą kogoś do pomocy, poprosić o pomoc pracowników lokalu 

wyborczego lub skorzystać z urządzenia do znakowania kart do głosowania (BMD) do oznaczenia 

karty w lokalu wyborczym. Należy zauważyć, że osoba pomagająca Ci nie może być Twoim 

pracownikiem ani przedstawicielem związku zawodowego. 

 

Czym jest urządzenia do znakowania kart do głosowania? 

 

Urządzenia do znakowania kart do głosowania (BMD) to skonstruowane w sposób zapewniający 

prywatność i dostępność wyborcom głosującym w lokalach wyborczych urządzenie do 

wypełnienia karty do głosowania. 

    

Czy mogę skorzystać z urządzenia do znakowania kart do głosowania? 

 

Tak. Wszyscy wyborcy, w tym wyborcy niepełnosprawni, mają prawo do skorzystania z 

urządzenia do znakowania kart do głosowania przy wypełnianiu karty do głosowania. Urządzenie 

BMD wykorzystywane jest wyłącznie do znakowania papierowej karty do głosowania; aby oddać 

głos należy zeskanować wypełnioną kartę do głosowania w urządzeniu zliczającym karty do 

głosowania. Pracownicy lokali wyborczych mogą pomóc wyborcom w skorzystaniu z urządzeń 

BMD.   

 

DODATKOWE ZASOBY 

Co zrobić, jeżeli mam dodatkowe pytania? 

 

Upewnij się, że Twój głos będzie się liczył. Osoby, które nie uzyskały tutaj odpowiedzi na 

wszystkie pytania lub wątpliwości dotyczące oddawania głosu, mogą zwrócić się o pomoc do 

następujących organizacji: 

  

Komitet Wyborczy Miasta Nowy Jork 

https://www.vote.nyc/ 

866-VOTE-NYC 

Komitet Wyborczy Stanu Nowy Jork: https://www.elections.ny.gov/ 

Liga Kobiet Wyborców (League of Women Voters Vote): 411 https://www.vote411.org/ 

NYC Votes: www.voting.nyc 

https://www.youtube.com/watch?v=eVZqG29dVBw&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=eVZqG29dVBw&t=47s
https://www.vote.nyc/
https://www.elections.ny.gov/
https://www.vote411.org/
http://www.voting.nyc/
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Prawa Osób Niepełnosprawnych, Nowy Jork (Disability Rights, New York): https://www.drny.org 

 

  

 


