
22 czerwca i 2 listopada nowojorczycy będą 
głosować w ważnych ogólnomiejskich 
prawyborach i wyborach powszechnych. 
Czerwcowe prawybory wpłyną na obsadę 
niezwykle istotnych urzędów: burmistrza, 
rzecznika praw obywatelskich, kontrolera 
finansowego, prezydentów dzielnic, a 
także większości z 51 miejsc w Radzie 
Miejskiej. Obsada tych kluczowych urzędów 
będzie wpływać na nasze codzienne 
życie i sposób postępowania w sprawach 
najważniejszych dla nowojorczyków, takich 
jak mieszkalnictwo, edukacja, miejsca pracy, 
wydatki Miasta i bezpieczeństwo publiczne.

Głosując w wyborach lokalnych, nowojorczycy 
mogą podtrzymywać demokratyczne 
procedury, wyrazić swój głos i przyczynić 
się do kształtowania naszych społeczności. 
Znając swoje prawa, rejestrując wyborców, 
przygotowując plany głosowania oraz 
informując społeczności o nowych 
systemach głosowania, możemy stać na 
straży demokracji i zwiększać aktywność 
obywatelską we wszystkich pięciu dzielnicach.

Wchodzi w 
życie ordynacja 

preferencyjna (Ranked 
Choice Voting, RCV)!

Jaka jest stawka?

Ordynacja preferencyjna to nowy 
system głosowania, w którym 
można uszeregować do pięciorga 
kandydatów w preferowanej 
kolejności.

Na stronie nyc.gov/democracynyc 
możesz skorzystać z wielojęzycznej, 
interaktywnej karty do głosowania, 
a także dowiedzieć się więcej o 
ordynacji preferencyjnej.

Zapisz się na Warsztaty edukacyjne 
dotyczące ordynacji preferencyjnej 
oferowane w różnych językach 
pod adresem on.nyc.gov/
VoterWorkshops.

Więcej informacji o wyborach w 
NYC, ordynacji preferencyjnej, 
kandydatach na kartach do 
głosowania oraz prawach 
wyborców można znaleźć na stronie 
voting.nyc.

Aby zagłosować w ramach ordynacji 
preferencyjnej, wypełnij owalne 
pola na karcie do głosowania od 
lewej do prawej zgodnie z własnymi 
preferencjami.

Od 2021 roku w NYC stosujemy 
ordynację preferencyjną w 
prawyborach i wyborach 
specjalnych.
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Czym różnią się prawybory od 
wyborów powszechnych?

W wyborach powszechnych 
wybiera się kandydata na urząd. 
Aby głosować w wyborach 
powszechnych, nie trzeba być 
zarejestrowanym członkiem 
partii politycznej.

W prawyborach wybiera 
się spośród kandydatów z 
poszczególnych partii znajdujących 
się na karcie do głosowania w 
wyborach powszechnych. Aby 
głosować w prawyborach, trzeba 
być zarejestrowanym członkiem 
partii politycznej.

Prawybory:

Wybory powszechne:

Najważniejsze nadchodzące terminy

Wybory: burmistrza, rzecznika praw obywatelskich, kontrolera finansowego, do Rady Miejskiej, 
prezydentów dzielnic oraz prokuratora okręgowego Manhattanu.

• 8 października — termin ostateczny rejestracji wyborców w wyborach powszechnych 

• 2 listopada — dzień wyborów powszechnych

Burmistrza, rzecznika praw obywatelskich, kontrolera finansowego, do Rady Miejskiej, prezydentów 
dzielnic oraz prokuratora okręgowego Manhattanu (nie są to wybory w trybie RCV).

• 28 maja — termin ostateczny rejestracji w celu głosowania osobistego lub ostemplowania wysłanego 
pocztą formularza rejestracji wyborcy  

• 15 czerwca — termin składania wniosku o kartę do głosowania korespondencyjnego w prawyborach 

• 12–20 czerwca — głosowanie przedterminowe w prawyborach 

• 22 czerwca — dzień prawyborów



Aby się zarejestrować jako wyborca:

• Odwiedź Wydział Komunikacji (Department of Motor Vehicles, DMV) online, aby 
się zarejestrować jako wyborca pod adresem on.nyc.gov/DMVVoterReg (jeżeli 
masz dowód tożsamości ze stanu Nowy Jork).

• Odwiedź democracynyc.turbovote.org, aby otrzymać pocztą wypełniony 
wstępnie formularz rejestracyjny.

• Zadzwoń do Komisji Wyborczej (Board of Elections) pod numer 1-866-VOTE-NYC 
i zamów formularz rejestracji wyborcy. Komisja Wyborcza wyśle Ci formularz z 
ostemplowaną kopertą zwrotną.

Jesteś już zarejestrowanym wyborcą?

• Sprawdź pod adresem nycvotersearch.com, czy Twoja rejestracja jest aktualna. 

• Sprawdź, gdzie znajdują się lokale wyborcze do głosowania przedterminowego 
i w dniu wyborów, oraz zobacz przykładową kartę do głosowania pod adresem 
findmypollsite.vote.nyc.

Można zagłosować na trzy sposoby — wybierz ten, który odpowiada Ci najbardziej!

Głosowanie 
korespondencyjne:

Jeżeli chcesz zagłosować 
korespondencyjnie, możesz 
zamówić kartę do głosowania 
korespondencyjnego online 
pod adresem nycabsentee.
com lub pod numerem 1-866-
868-3692.

Głosowanie w dniu wyborów:

Można też zagłosować osobiście 
w dniu wyborów. Lokale 
wyborcze są otwarte od 6:00 do 
21:00.

Głosowanie przedterminowe:

Od teraz wszystkie wybory będzie 
poprzedzać 9 kolejnych dni 
głosowania przedterminowego 
— okres ten rozpocznie się na 10 
dni przed terminem wyborów. 
Obejmuje to dwa weekendy 
oraz wczesne godziny poranne i 
późne godziny wieczorne.

Rejestracja wyborców

Zaplanuj głosowanie



Aby zamówić kartę do głosowania z ułatwieniami dostępu, odwiedź stronę nycabsentee.com/
accessibility. Więcej informacji o ułatwieniach dostępu dla wyborców oraz korzystaniu z urządzenia do 
oznaczania kart do głosowania można znaleźć pod adresem on.nyc.gov/VoteAccess.

Jesteśmy niepartyjną inicjatywą miejską, 
która dąży do zwiększenia uczestnictwa w 
wyborach i zaangażowania obywatelskiego. 
DemocracyNYC działa też na rzecz eliminacji 
historycznych barier utrudniających 
głosowanie w ramach edukacji publicznej, 
docierania do obywateli oraz promowania 
reform. Więcej informacji można znaleźć 
pod adresem nyc.gov/democracynyc.

W wybranych lokalach wyborczych Komisja 
Wyborcza zapewnia pomoc językową w 
języku bengalskim, chińskim (kantońskim 
i mandaryńskim), hindi, hiszpańskim, koreańskim 
i pendżabskim. Komisja ds. Zaangażowania 
Obywatelskiego w NYC (NYC Civic Engagement 
Commission) zapewnia pomoc językową w 
niektórych lokalach wyborczych w języku 
arabskim, bengalskim, chińskim (kantońskim i 
mandaryńskim), francuskim, jidysz, kreolskim 
haitańskim, koreańskim, polskim, rosyjskim, 
urdu i włoskim. Więcej informacji można znaleźć 
pod adresem on.nyc.gov/PollLangAssist.

W celu odczytania karty do głosowania możesz 
skorzystać z pomocy wybranej osoby (oprócz 
swojego pracodawcy lub przedstawiciela związku 
zawodowego) w lokalu wyborczym.

W Nowym Jorku do głosowania nie jest 
wymagany dowód tożsamości. Jeżeli głosujesz 
po raz pierwszy lub na formularzu rejestracji 
wyborcy nie zostały podane 4 ostatnie cyfry 
numeru ubezpieczenia społecznego albo numer 
stanowego DMV, zalecamy przyniesienie na 
głosowanie oficjalnego dokumentu ze zdjęciem.

Informacje o 
DemocracyNYC

Ułatwienia dostępu w lokalach wyborczych

Języki

Czy do głosowania jest potrzebny dowód tożsamości?


