
ŹRÓDŁA INFORMACJI O 
WYBORACH W MIEŚCIE 

NOWY JORK 

Jaka jest stawka w tych wyborach z perspektywy kobiet?
W tym roku nowojorczycy wybiorą nowego burmistrza, kontrolera finansowego, 
rzecznika praw obywatelskich, prezydentów dzielnic, członków Rady Miejskiej i 
prokuratora okręgowego Manhattanu*.

Karta do głosowania zawierać będzie ważne kwestie, takie jak:

Prawybory — 22 czerwca 2021 r.
28 maja:  termin rejestracji

15 czerwca:  termin złożenia wniosku o kartę do głosowania korespondencyjnego 

12-20 czerwca:  głosowanie przedterminowe

22 czerwca:  dzień prawyborów

NADCHODZĄCE TERMINY

• Opieka nad dziećmi
• Fundusze edukacyjne
• Mieszkalnictwo
• Stanowiska pracy

• Prawa osób LGBTQ
• Pilnowanie porządku publicznego
• Sprawiedliwość reprodukcyjna
• Przemoc seksualna

Wybory powszechne — 2 listopada 2021 r. 
8 października:  termin rejestracji

26 października:  termin złożenia wniosku o kartę do głosowania korespondencyjnego

23-31 października:  głosowanie przedterminowe

2 listopada:   dzień wyborów powszechnych

* W wyborach na stanowisko prokuratora generalnego Manhattanu nie będzie stosowana ordynacja 
preferencyjna.

https://wccny.org/
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/democracy.page
https://www1.nyc.gov/site/civicengagement/index.page
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ŹRÓDŁA INFORMACJI O ORDYNACJI PREFERENCYJNEJ 

• Ulotka dotycząca ordynacji preferencyjnej: DemocracyNYC, Komisja ds. Zaangażowania Obywatelskiego 
Miasta Nowy Jork (NYC Civic Engagement Commission, CEC)
 
• Informacje Komisji ds. Finansowania Kampanii Miasta Nowy Jork (NYC Campaign Finance Board, CFB)
 ▶ Często zadawane pytania dotyczące ordynacji preferencyjnej (CFB, w 15 językach)
 ▶  Folder dodatkowych materiałów CFB, w tym:
  —  Media społecznościowe

  —  Przykładowe karty do głosowania

  —  Karta pocztowa + ulotka dotyczące ordynacji preferencyjnej (ulotki w jęz. angielskim, 

  hiszpańskim, koreańskim i chińskim)

  —  Materiały szkoleniowe dotyczące ordynacji preferencyjnej w Nowym Jorku (publiczne) 

  udostępnione przez (NYCCFB)

  —  Plany CFB 2020 r. 

• Informacje Komisji ds. Zaangażowania Obywatelskiego Miasta Nowy Jork na temat ordynacji 
preferencyjnej

• Rank the Vote: filmy wideo, często zadawane pytania, aktualne wiadomości i informacje edukacyjne, w 
tym

 ▶ MATERIAŁY DLA WYBORCÓW 
  —  Krótka prezentacja szkoleniowa dla wyborców (dostępna w jęz. hiszpańskim, chińskim 
  uproszczonym, nepalskim, koreańskim, kreolskim haitańskim, angielskim i bengalskim)
  —  Informator miejski dotyczący ordynacji preferencyjnej (dostępny w językach: wietnamskim, 
  chińskim tradycyjnym, hiszpańskim, chińskim uproszczonym, rosyjskim, nepalskim, 

  koreańskim, khmerskim, kreolskim haitańskim, francuskim, angielskim, bengalskim i arabskim)

  —  Rozszerzone szkolenie dla wyborców (w jęz. angielskim)

 ▶ MATERIAŁY DLA KANDYDATÓW
  —  Przykłady przekazów związanych z ordynacją preferencyjną od kandydatów (zbiór 
  materiałów przygotowanych i rozpowszechnianych przez prowadzących kampanie)

  —  Ćwiczenia szkoleniowe dotyczące kandydatów (Kandydaci okręgu X, Opracowywanie 
  przekazów, Mapowanie mocy, Pogawędka o ordynacji preferencyjnej — podstawy, Obliczanie 

  celów w głosowaniu)

  —  Prezentacja szkoleniowa dotycząca kandydatów i kampanii RCVNYC

 ▶ MATERIAŁY DLA ORGANIZACJI 
  —  Przykłady przekazów związanych z ordynacją preferencyjną od popierających organizacji

  —  Szkolenie partnerów środowiskowych 

• Pytania i odpowiedzi dotyczące ordynacji preferencyjnej (Miasto) 

• Prezentacja Biblioteki Publicznej Queens na temat ordynacji preferencyjnej: nagranie filmowe i slajdy 
prezentacji  (League of Women Voters)

https://drive.google.com/file/d/1bQsOnPvKO1c87Bexmqfv1oLZuIKGlGUZ/view?usp=sharing
https://www.nyccfb.info/nyc-votes/ranked-choice-voting/
https://drive.google.com/drive/folders/1yP9Lty6sPOZ4XjzKUyTznGUkh9xtg97d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yP9Lty6sPOZ4XjzKUyTznGUkh9xtg97d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JOpSFdkimUtRVR3m2NzHISdRuLYBE96Q
https://drive.google.com/drive/folders/1eSYKtHO5WUWuOd8zv9-GvvsABcJnylml
https://drive.google.com/drive/folders/18Tqq-oZnbpn1Kw8jdQbupict53jWE-Q8
https://drive.google.com/drive/folders/1N1xUxLqbTv9TG-RP1e5TdLWbZwqtQdis
https://drive.google.com/drive/folders/1N1xUxLqbTv9TG-RP1e5TdLWbZwqtQdis
https://drive.google.com/drive/folders/12rblYWKsfPSM8MwW_Jxvs1SC-p7r7H1h
https://www1.nyc.gov/site/civicengagement/voting/ranked-choice-voting.page
https://www1.nyc.gov/site/civicengagement/voting/ranked-choice-voting.page
https://rankthevotenyc.org/resource-audience/voter-resources/
https://rankthevotenyc.org/resource-audience/voter-resources/
https://rankthevotenyc.org/resource-audience/candidate-resources/
https://rankthevotenyc.org/resource-audience/organizational-resources/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.thecity.nyc/2021/3/17/22335796/ranked-choice-voting-questions-answers-for-nyc&data=04|01|cohlya@hra.nyc.gov|9f4112b6ebbb433c366308d8f51142fc|369ccac91d3d435bb214c86f3a380236|0|0|637528801790532219|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ipczl6HQ2slFU68ppvV9olQBoQ1S3UYaUvf1mQT9WwU=&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=D0nvF88vXvA&ab_channel=QueensPublicLibrary
https://app.luminpdf.com/viewer/6075fba50a2cea001109e470
https://app.luminpdf.com/viewer/6075fba50a2cea001109e470
https://wccny.org/
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/democracy.page
https://www1.nyc.gov/site/civicengagement/index.page


DODATKOWE INFORMACJE WYBORCZE

• Dokument z informacjami dla wyborców 
(DemocracyNYC) 
 
• Zaplanuj oddanie głosu 
(Women Creating Change) 

• Przewodnik wyborcy (Campaign Finance Board)  

• Vote411 — niezbędne informacje o wyborach 
(Fundusz Edukacyjny organizacji League of 
Women Voters: sprawdź swoją rejestrację 
wyborczą, zarejestruj się w wyborach i zapoznaj 
się z zawartością karty wyborczej)
 
• Deklaracja oddania głosu 
  (United Neighborhood Houses)  

• Lista pomocy językowej w lokalach wyborczych 
(Komisja ds. Zaangażowania Obywatelskiego 
Miasta Nowy Jork)

• ElectNYC.org (Związek Obywatelski [Citizens 
Union]): bezpartyjna kampania na rzecz edukacji 
publicznej lub związana z nadchodzącymi 
wyborami w mieście Nowy Jork zaplanowana 
jako jeden centralny punkt informacji o tym, kto 
staje do wyborów, o kandydatach stających do 
wyborów, roli różnych stanowisk podlegających 
wyborom i jak wyborcy mogą uszeregować 
kandydatów według preferencji. e l’ordine di 
preferenza ai propri candidati.
 
• Informacje na temat głosowania 
korespondencyjnego 
(Komisja Wyborcza Stanu Nowy Jork)

• Omówienie karty do głosowania
 Komisja Wyborcza Miasta Nowy Jork

• Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością, 
on.nyc.gov/VoteAccess, (Komisja Wyborcza 
Miasta Nowy Jork) 

PODEJMIJ DZIAŁANIE I ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
• Wesprzyj rejestrację nowojorczyków w dniu 11 
maja 2021 r.
Pomóż nowojorczykom zarejestrować się 
do wyborów za pomocą narzędzi cyfrowych 
DemocracyNYC. Do wzięcia udziału potrzebny 
będzie tylko telefon, tablet lub komputer. 
Zapisz się i pomóż nowojorczykom w rejestracji 
wyborczej: on.nyc.gov/RegisterToVoteDOA. 
 
• Banki telefonów programu „Get Out the Vote”.
Jeśli interesuje Cię uczestnictwo w bankach 
telefonów programu „Get Out the Vote“ w 
nadchodzących prawyborach, użyj niniejszego 
linku, aby się zapisać i rozpowszechniać 
informacje w swoich sieciach kontaktów  
on.nyc.gov/CallOutTheVote.

• Opublikuj informacje w mediach 
społecznościowych i szerz wśród znajomych 
wiedzę na temat ordynacji preferencyjnej:  
—  Narzędzia dotyczące ordynacji preferencyjnej 
przeznaczone do mediów społecznościowych  
on.nyc.gov/RCVToolkit 

—  Materiały na temat ordynacji preferencyjnej do 
mediów społecznościowych  

• Dołącz do komitetu doradczego ds. pomocy 
językowej.
Komisja ds. Zaangażowania Obywatelskiego 
(CEC) poszukuje nowych członków 
zainteresowanych ułatwieniem zrozumienia języka 
i zaangażowaniem obywatelskim, aby pomóc w 
kształtowaniu programów CEC. Więcej informacji 
na temat możliwości wolontariatu w CEC podano 
na stronie nyc.gov/civicengagement.

• Przekaż dalej informacje o tych wirtualnych 
warsztatach edukacji wyborczej:
• Warsztaty dla osób pochodzenia latynoskiego w 
jęz. angielskim i hiszpańskim

• Warsztaty na temat Miesiąca Dziedzictwa 

Historycznego Czarnych

• Warsztaty z języka urdu

• Warsztaty z języka bengalskiego
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https://drive.google.com/file/d/1hMagiVuMyeoiqzHrPbK-_TwFKlSK7lGW/view?usp=sharing
https://wccny.org/wp-content/uploads/2020/10/YOUR-PERSONALIZED-VOTING-PLAN-new.pdf
http://www.nyccfb.info/nyc-votes/vgwelcome/?
https://www.vote411.org/
https://docs.google.com/forms/d/1uwnnjpTAqnH6vBslqSku-XNV1Gj4ZzoByLTGCyLA1q0/viewform?edit_requested=true
https://www1.nyc.gov/site/civicengagement/voting/poll-site-language-assistance-list.page%23:~:text=The%20New%20York%20City%20Board,available%20and%20for%20which%20languages.
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsecure-web.cisco.com%2F1pcEEeuIsKhLOG_Nsq3ZYWeKX9TRK_3bZxZC-YSznxlg3juD1gvdOwNPmcwHlovJujP5XaGSjclQuBu8sTKsy0F3PJA0zOxDKws2W7pp7NCTnQjbuA60kjtDWfub9BRf0S4V5GFdjEWX1LTFCihj_O4dVeUZPC-2iYR_SRF63JRl8c-tN9LWkWHUGEJyD_ygXcoSTIULAvIjeU0cyW6q6wtpTnUaS8v7l6IBZxybjPiSZLqXToqQkL7492Bx0Sn7oHKkJYTUGCNeMAc7X-1jzort0Z1H32tNiwNjwZ64HEMPGxpZBu1B2f2rlDY85DxcKQyBYt5Y4MTXxHuV58mfqRLr2tBBmLPxnVYbmYK43h60%2Fhttp%253A%252F%252Felectnyc.org%252F&data=04%7C01%7Ccohlya%40hra.nyc.gov%7Cb784fc6ebc3843093e4408d8fb984aff%7C369ccac91d3d435bb214c86f3a380236%7C0%7C0%7C637535978800694077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y0809ILMZ4v7QpHDWGKoMmpbz3brBpgHYZoZpjxFc8g%3D&reserved=0
https://www.elections.ny.gov/votingabsentee.html
https://www.elections.ny.gov/votingabsentee.html
https://vote.nyc/page/understanding-ballot
https://vote.nyc/page/accessibility
http://on.nyc.gov/VoteAccess
http://on.nyc.gov/RegisterToVoteDOA
http://on.nyc.gov/RegisterToVoteDOA
https://www.mobilize.us/democracynyc/event/380762/
https://docs.google.com/document/d/1D3MiV73hXFBoeGeDJCtg0tawZID9angGDoebUumlnFs/edit
https://docs.google.com/document/d/1D3MiV73hXFBoeGeDJCtg0tawZID9angGDoebUumlnFs/edit
https://docs.google.com/document/d/1D3MiV73hXFBoeGeDJCtg0tawZID9angGDoebUumlnFs/edit
https://docs.google.com/document/d/1D3MiV73hXFBoeGeDJCtg0tawZID9angGDoebUumlnFs/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1JOpSFdkimUtRVR3m2NzHISdRuLYBE96Q
https://drive.google.com/drive/folders/1JOpSFdkimUtRVR3m2NzHISdRuLYBE96Q
https://www1.nyc.gov/site/civicengagement/get-involved/volunteer-opportunities.page
https://www1.nyc.gov/site/civicengagement/get-involved/volunteer-opportunities.page
https://www1.nyc.gov/site/civicengagement/get-involved/volunteer-opportunities.page
http://nyc.gov/civicengagement
https://www1.nyc.gov/site/civicengagement/get-involved/volunteer-opportunities.page
https://www.facebook.com/casitamariabx/videos/145121634134568
https://www.facebook.com/casitamariabx/videos/145121634134568
https://www.facebook.com/watch/live/?v=143052001000512&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/118622031512497/videos/780595199236098
https://www.facebook.com/118622031512497/videos/780595199236098
https://www.facebook.com/118622031512497/videos/120378216630331
https://wccny.org/
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/democracy.page
https://www1.nyc.gov/site/civicengagement/index.page


• Narzędzia dotyczące ordynacji preferencyjnej przeznaczone do mediów 
społecznościowych (Zespół Burmistrza Miasta Nowy Jork ds. Angażowania Opinii Publicznej i 
DemocracyNYC —  on.nyc.gov/RCVToolkit) 
 
• Narzędzia dotyczące głosowania według ordynacji preferencyjnej (NYC Votes) 

• Informacje dotyczące zaangażowania wyborców dla organizacji non profit 
 
 ▶ NARZĘDZIA DO ORGANIZOWANIA WYBORCÓW
 Organizacje Community Votes, Nonprofit NY i Nonprofit Vote opublikowały ten 
 zestaw narzędzi, zawierający wyczerpujące informacje ogólne i odnoszące się do 
 organizacji non profit na rok 2021, w tym główne terminy dotyczące wyborów i taktyki 
 bezpartyjne, wskazówki dla GOTV, wzorce e-maili i deklaracje oddania głosu oraz grafiki 
 do mediów społecznościowych.
 
 ▶ NARZĘDZIA GOTV (United Neighborhood Houses) Informacje obejmują:
  — Zachowanie bezpartyjności: lista kontrolna dozwolonych działań wyborczych 
      dla organizacji non profit na podstawie artykułu 501(c)3 
  — Informator kieszonkowy: fakty wyborcze stanu Nowy Jork
  — Deklaracje oddania głosu
  — Wezwanie do złożenia deklaracji oddania głosu w nowojorskich prawyborach 
       2021
  — Terminy dotyczące nowojorskich wyborów 2021 — GOTV 
  — Informator: planowanie i prowadzenie kampanii na rzecz rejestracji wyborców
  — Często zadawane pytania: ordynacja preferencyjna
  — Szkolenie dla organizacji non profit dotyczące nowojorskich wyborów w 2021 r. 

ZESTAWY NARZĘDZI

INTERAKTYWNA KARTA DO GŁOSOWANIA PREFERENCYJNEGO

•  W celu pogłębienia świadomości nowojorczyków na temat nowego procesu głosowania 
organizacja DemocracyNYC stworzyła narzędzie internetowe w 16 językach, aby umożliwić 
nowojorczykom zapoznanie się z procesem wypełniania nowej karty wyborczej w języku, który 
znają. Narzędzie to demonstruje, w jaki sposób obliczane są wyniki w nowym systemie. Kliknij 
tutaj, aby utworzyć kartę wyborczą w wybranym języku.

•  Wypróbuj przykładową kartę wyborczą i zagłosuj na swoje ulubione parki imienia słynnych 
kobiet.  

ŹRÓDŁA INFORMACJI O WYBORACH W MIEŚCIE NOWY JORK | 4 

https://docs.google.com/document/d/1D3MiV73hXFBoeGeDJCtg0tawZID9angGDoebUumlnFs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1D3MiV73hXFBoeGeDJCtg0tawZID9angGDoebUumlnFs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_lJxGX57DOOgd3bnT49KOX-473boK9u-E8lUxJfhtFQ/edit
https://b3288d33-9c95-49c9-ab80-c6f867b5def6.filesusr.com/ugd/a4389a_e1b2a6ef9bae4a01b543d582bc65b58a.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1nhp3pr9rPA8fuv7H0XuqqiuS8KrBlF3p
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuSIeVX7kC20EbdgRaDf_z18FndDS8OXkxPSCHy5Xnu45jmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuSIeVX7kC20EbdgRaDf_z18FndDS8OXkxPSCHy5Xnu45jmQ/viewform
https://app.rankedvote.co/elections/4765/Favorite-Parks-Named-For-Famous-Women-and-Historical-Figures/4753/vote
https://wccny.org/
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/democracy.page
https://www1.nyc.gov/site/civicengagement/index.page


 

OGŁOSZENIA SŁUŻB PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE ORDYNACJI 
PREFERENCYJNEJ

• Ogłoszenia służb publicznych BRIC: 
   „Co to jest ordynacja preferencyjna? BRIC TV 
   wyjaśnia” 

• Ogłoszenia publiczne CFB:
 ▶ Angielski

 ▶ Bengalski

 ▶ Chiński

 ▶ Koreański

 ▶ Hiszpański

• Rank the Vote: 
   „Na czym polega ordynacja preferencyjna”

• Ogłoszenia publiczne BOE RCV
 ▶Angielski

 ▶ Bengalski

 ▶ Chiński

 ▶ Koreański

 ▶ Hiszpański

INFORMACJE O KANDYDATACH

• Baza danych kampanii 2021:  
Identyfikuje kandydatów stających do wyborów 
w każdej społeczności, dzielnicy miasta i w 
całym mieście oraz podaje informacje o stronach 
internetowych, mediach społecznościowych i 
informacjach kontaktowych kampanii, a także 
informacje finansowe. Więcej informacji na temat 
Miejskiej Inicjatywy Wyborczej (City Elections 
Initiative) można znaleźć tutaj. (Baza danych 
utworzona przez Center for Community Media 
w Newmark Graduate School of Journalism 
uniwersytetu CUNY).

• Poznaj swojego burmistrza: 
Prywatne, interesujące narzędzie informacyjne, 
w którym można odpowiedzieć na pytania z 
wieloma opcjami odpowiedzi i sprawdzić, jak 
kandydaci na burmistrza odpowiedzieli na te 
same pytania. (MIASTO)

• Co mogą zrobić wyłonieni w wyborach 
urzędnicy? (CFB)

• Poznaj innych kandydatów: co należy wiedzieć 
o każdym z nich
 ▶ Burmistrz 

 ▶ Prokurator okręgowy

 ▶ Rzecznik praw obywatelskich

 ▶ Prezydent dzielnicy 

 ▶ Członek Rady Miasta

 ▶ Członek Rady, część II

 ▶ Kontroler finansowy

 ▶ Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualne 

 informacje o wyborach

POZNAJ SWOJE PRAWA

• Poznaj swoje prawa 
   Nowojorski Związek Swobód  
   Obywatelskich

• Poznaj swoje prawa 
   Komisja ds. Zaangażowania 
   Obywatelskiego Miasta Nowy Jork

 

Jeśli spotkasz się z odmową zgody 
na oddanie głosu w jakimkolwiek 
lokalu wyborczym: zadzwoń na 
infolinię ds. ograniczania prawa 

głosu pod numerem 866-OUR-VOTE 
(866-687-8683) 

 
Election Protection
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https://www.youtube.com/watch?v=4TQ60W5CRmA
https://www.youtube.com/watch?v=4TQ60W5CRmA
https://www.youtube.com/watch?v=4TQ60W5CRmA
https://www.youtube.com/watch?v=jqpst3uY-0w&list=PL0B0b34dC_h-ETDqWzLi5rWNSe5OyU6dK&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=AxZKsA9Wd7w&list=PL0B0b34dC_h-ETDqWzLi5rWNSe5OyU6dK&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=q3EqR2noH3o&list=PL0B0b34dC_h-ETDqWzLi5rWNSe5OyU6dK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=5qMU_6JNFlY&list=PL0B0b34dC_h-ETDqWzLi5rWNSe5OyU6dK&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=FTxrd5-cnjw&list=PL0B0b34dC_h-ETDqWzLi5rWNSe5OyU6dK&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=TIVFxAB3LV8
https://www.youtube.com/watch?v=TIVFxAB3LV8
https://f.io/5B5oj6xs
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Absentee Ballot: karta wyborcza do głosowania korespondencyjnego, zazwyczaj wysyłana pocztą, 
jest stosowana do głosowania przez wyborcę, który nie jest w stanie stawić się fizycznie w lokalu 
wyborczym w dniu wyborów. 
 
Borough Presidents: rzecznicy poszczególnych dzielnic. Prezydenci dzielnic mogą przekazać 
fundusze na lokalne inicjatywy, grupy i projekty, takie jak kupno technologii dla szkół publicznych, 
renowacja lokalnych parków lub społecznościowe programy zdrowia. Prezydenci dzielnic 
współpracują z Radą Miasta Nowy Jork i mogą przedstawiać projekty ustaw, choć nie mogą na nie 
głosować. Wspólnie z członkami Rady Miasta Nowy Jork prezydenci dzielnic mianują wszystkich 
członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 
Comptroller: kontroler finansowy, nazywany również dyrektorem finansowym miasta, nadzoruje 
zdrowie finansowe miasta, przeprowadzając kontrole pracy i finansów instytucji miejskich, 
zabezpieczając fundusze emerytalne, egzekwując prawa dotyczące wynagrodzenia obowiązującego 
i wystarczającego na życie, nadzorując budżet i propagując politykę wzmocnienia wydajności, 
rzetelności i efektywności administracji publicznej.
 
District Attorney (DA): główny prokurator gminy, miasta, hrabstwa lub stanu. Prokurator okręgowy 
ma szeroki zakres swobody w tym, przeciwko komu i w jaki sposób wnieść oskarżenie, jak np. 
ustalanie kaucji lub podejmowanie decyzji dotyczących ugody. W mieście Nowy Jork prokuratorzy 
okręgowi są wybierani przez społeczeństwo. 
 
General Election: wybory w regularnych odstępach czasu, w których wyborcy wybierają kandydatów 
we wszystkich lub w większości okręgów wyborczych całego kraju lub stanu.
 
Mayor: burmistrz, nazywany również dyrektorem generalnym miasta, ma władzę usuwania 
ze stanowiska i mianowania komisarzy, mianowania sędziów i ustalania polityki miasta oraz 
priorytetów budżetowych. Burmistrz może odbyć dwie czteroletnie kadencje i zarządza związkami 
z ustawodawcami stanowymi i miejskimi, proponuje, wprowadza w życie i wetuje ustawy oraz 
zarządza decyzjami dotyczącymi zagospodarowania dużych stref, wykorzystania ziem i polityki 
mieszkalnictwa.
 
New York City Council: członkowie Rady Miasta Nowy Jork reprezentują jeden z 51 okręgów miasta. 
Są odpowiedzialni za proponowanie i przegłosowywanie ustaw w różnych dziedzinach polityki, takich 
jak system policyjny, mieszkalnictwo i bezpieczeństwo na ulicach. Członkowie Rady Miasta Nowy 
Jork współpracują z burmistrzem w celu opracowania corocznego budżetu miasta. Co istotne, jeśli 
dwie trzecie członków Rady Miasta jest zgodnych, mogą odrzucić weto burmistrza. Rada Miasta jest 
ważnym mechanizmem kontrolującym urząd burmistrza. 
 
Primary: (Primarie): si tratta di elezioni finalizzate a ridurre il numero di candidati prima delle Elezioni 
generali. Possono essere partitiche (in questo caso gli elettori esprimono un voto per il candidato del 
partito politico di appartenenza dal quale intendono farsi rappresentare alle Elezioni generali) oppure 
apartitiche (in questo caso gli elettori votano per un candidato di uno o dell’altro partito per ridurre il 
numero totale dei candidati prima delle Elezioni generali).
 
Public Advocate: niegłosujący członek Rady Miasta Nowy Jork, który może przedstawiać ustawy i 
patronować im. Rzecznik praw obywatelskich jest pierwszy w linii sukcesji na stanowisko burmistrza 
w razie jego niemożności pełnienia obowiązków. Rzecznik praw obywatelskich nadzoruje instytucje 
miejskie, przeprowadza dochodzenia i przedstawia propozycje w odpowiedzi na skargi obywateli 
dotyczące usług miejskich oraz mianuje członków komitetów i komisji.
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