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POZNAJ SWOJE PRAWA 
 
Masz prawo do głosowania w wyborach powszechnych, jeśli: 

 Jesteś zarejestrowanym wyborcą. 
 Znajdziesz się wewnątrz lokalu wyborczego między godziną 6.00 a 21.00 w dniu wyborów lub w okresie wczesnego 

głosowania (dni i godziny można znaleźć na stronie voting.nyc). 

 
W tym roku po raz pierwszy masz prawo do wcześniejszego głosowania. Wczesne głosowanie zostanie przeprowadzone od 

26 października do 3 listopada. Można też głosować w dniu wyborów 5 listopada. Aby się dowiedzieć, gdzie głosować wcześniej 

lub w dniu wyborów, odwiedź stronę voting.nyc. 

 
Podczas każdych wyborów masz prawo: 

 Jeżeli potrzebujesz pomocy w głosowaniu – do skorzystania z pomocy dowolnej wybranej przez Ciebie osoby (z wyjątkiem 
pracodawcy lub przedstawiciela związku zawodowego), w tym przeszkolonego pracownika lokalu wyborczego. 
W razie potrzeby w wybranych lokalach można skorzystać z usług tłumaczy, którzy zapewniają wyborcom wsparcie.  

o Pod numerem telefonu 866-VOTE-NYC można uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, w których lokalach 
wyborczych dostępni są tłumacze języka hiszpańskiego, chińskiego (kantońskiego i mandaryńskiego), 
koreańskiego, bengalskiego, pendżabskiego i hindi. 

o Odwiedź stronę nyc.gov/ImmigrantsVote, aby sprawdzić, gdzie są dostępni tłumacze innych języków. 
 Wejść z tłumaczem do kabiny do głosowania. 
 Zapytać pracownika lokalu wyborczego, w jaki sposób głosować. 
 Przynieść ze sobą materiały o kandydatach oraz pytania związane z głosowaniem, takie jak Przewodnik po głosowaniu CFB. 

(Po oddaniu głosu należy zabrać ze sobą te materiały). Głosować, nawet jeśli maszyna do głosowania jest uszkodzona. 
 Jeżeli na liście głosujących w danym lokalu wyborczym brakuje Twojego nazwiska, należy głosować przy użyciu warunkowej 

karty do głosowania (affidavit ballot). 

 Zgodnie z prawem federalnym i stanowym osobom niezbyt dobrze znającym język angielski lub niepełnosprawnym 
przysługuje pomoc w rejestracji wyborcy oraz głosowaniu, a także możliwość skorzystania z lokalu wyborczego 
z ułatwieniami dostępu dla niepełnosprawnych. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i uważasz, że odmówiono Ci pomocy 
podczas głosowania lub rejestracji do głosowania, zadzwoń pod numer 311. 

 
Jeżeli głosujesz po raz pierwszy, być może trzeba będzie okazać dowód tożsamości, aby zagłosować w tych wyborach. 

 Akceptowalne rodzaje dowodów tożsamości obejmują ważny dokument tożsamości lub bieżący rachunek za media, wyciąg 
bankowy, czek urzędowy lub czek z wynagrodzeniem albo dokument urzędowy z imieniem i nazwiskiem oraz adresem. 

 Jeżeli nie możesz lub zdecydujesz się nie okazywać dowodu tożsamości, wówczas przysługuje Ci prawo do głosowania przy 
użyciu warunkowej karty do głosowania (affidavit ballot). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voting.nyc/
http://www.voting.nyc/
file:///C:/Users/XMHestermann/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/87U4U5X6/nyc.gov/ImmigrantsVote
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ODDAWANIE GŁOSÓW NA KARCIE DO GŁOSOWANIA 
 

Aby oddać głos na karcie do głosowania w dniu wyborów lub w okresie wczesnego głosowania wystarczy wykonać trzy proste 
czynności. Jeżeli potrzebujesz pomocy podczas oddawania głosu, poproś o możliwość skorzystania z urządzenia do znakowania kart 
do głosowania (BMD). 
1 | Uzyskanie karty do głosowania 

 Udaj się do wskazanego lokalu wyborczego i znajdź odpowiedni stolik dla danego zgromadzenia okręgowego / okręgu 
wyborczego (numery te są wydrukowane na powiadomieniu otrzymanym z Komisji Wyborczej (Board of Elections) oraz na 
etykiecie wysyłkowej na przewodniku wyborcy) lub na stronie internetowej https://nyc.pollsitelocator.com/search. 

 Podpisz się i odbierz papierową kartę do głosowania od pracownika lokalu wyborczego. Do zasłonięcia wypełnionej karty do 
głosowania można użyć koperty ochronnej. 

 Udaj się do kabiny do głosowania lub poproś o możliwość skorzystania z urządzenia do znakowania kart do głosowania 
(BMD). 

2 | Wypełnienie karty do głosowania  

 Wypełnij kartę do głosowania, całkowicie zamazując dostępnym na miejscu długopisem owalne pole obok wybranej opcji. 

 
 NIE używaj znaku „x” ani „✓”, nie zakreślaj owalnego pola ani nie umieszczaj przypadkowych znaków na karcie do 

głosowania. 
 W przypadku kandydatów, których nazwisko nie znajduje się na karcie, zamaż odpowiednie owalne pole i wpisz imię oraz 

nazwisko kandydata. 
 Odwróć kartę do głosowania, aby sprawdzić, czy po drugiej stronie należy coś zaznaczyć. 
 NIE składaj karty do głosowania. NIE podpisuj karty do głosowania ani nie wpisuj na niej swojego nazwiska.  

3 | Skanowanie karty do głosowania 

 Zabierz wypełnioną kartę do głosowania w kopercie ochronnej do obszaru skanowania. 
 Wybierz język, dotykając odpowiedniego przycisku na ekranie. 
 Umieść wypełnioną kartę do głosowania w skanerze, aby oddać głos. Skaner przyjmuje karty włożone w dowolnym kierunku 

i odczytuje obydwie strony. Skaner poinformuje, gdy głos zostanie oddany. 

 
Głosowanie na kandydatów nieznajdujących się na liście 
Aby oddać głos na kandydata, który nie jest wymieniony na karcie do głosowania, należy: 

 Całkowicie zamazać owalne pole w miejscu wskazanym dla kandydatów nieznajdujących się na liście oraz 
 Wpisać lub odbić nazwisko kandydata w tym samym polu. 

 
Sposób korzystania z urządzenia do znakowania kart do głosowania (BMD)
Urządzenie do znakowania kart do głosowania (BMD) umożliwia dostęp do karty do głosowania na dwa sposoby: 

 Wyświetlenie karty do głosowania na ekranie 
 Odsłuchanie karty do głosowania przez słuchawki 

Urządzenie do wypełniania karty do głosowania umożliwia wypełnienie karty do głosowania na cztery sposoby: 

 Ekran dotykowy 
 Klawiatura (pismo Braille’a) 
 Włącznik pneumatyczny 
 Przełącznik dwupozycyjny 

Aby wypełnić kartę do głosowania przy użyciu urządzenia do znakowania kart do głosowania (BMD), należy: 

 Wybrać sposób uzyskania dostępu i wypełnić kartę do głosowania. 
 Umieścić kartę do głosowania na tacy podajnika. 
 Wybrać preferowany język. 

Prawidłowo Nieprawidłowo 
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 Urządzenie do znakowania kart do głosowania (BMD) poprowadzi przez proces dokonywania wyboru i sprawdzania wybranych 
opcji. 

 Aby zmienić wybór, zaznaczyć kandydata lub kwestię, które chce się zmienić, i ponownie dokonać prawidłowego wyboru. 
Wybrać „NEXT” (Dalej), aby wrócić do ekranu podsumowania. 

 Wybrać opcję „Mark Ballot” (Oznacz kartę do głosowania) w celu wydrukowania wypełnionej karty. 
 Zabrać wydrukowaną kartę do głosowania i kartę wyborcy do obszaru skanowania. 
 Aby uzyskać pomoc podczas umieszczania karty do głosowania w skanerze, należy zwrócić się do pracownika lokalu 

wyborczego. 

 
Ważne! 
Należy odwrócić kartę do głosowania! Na drugiej stronie karty do głosowania mogą znajdować się instrukcje lub wnioski poddane 
pod głosowanie. 
 
Należy całkowicie wypełnić owalne pole. Nie należy stosować znaków „x”, „✓” ani zakreślać owalnego pola. 
 
Należy oddać głos tylko na jedną osobę, chyba że w instrukcji określono to inaczej. W pierwszej kolumnie każdego wiersza karta do 
głosowania zawiera informacje dotyczące liczby możliwych wyborów. W większości przypadków będzie tam znajdować się 
informacja „Vote for ONE ” (Oddaj głos na JEDNĄ osobę), w niektórych przypadkach może tam pojawić się treść „Vote for any TWO” 
(Oddaj głos na dowolne DWIE osoby), „Vote for any THREE” (Oddaj głos na dowolne TRZY osoby) itd. Oznacza to, że można oddać 
głos na maksymalnie tylu kandydatów. Należy uważnie przeczytać kartę do głosowania, aby nie oddać zbyt małej lub dużej liczby 
głosów. 
 
Istnieje możliwość oddania głosu na kandydata nieznajdującego się na liście. Aby oddać głos na kandydata, który nie jest 
wymieniony na liście, należy zamazać owalne pole i podać imię oraz nazwisko kandydata we wskazanym miejscu. 
 
Należy oddać głos na każdy urząd i udzielić odpowiedzi na każde pytanie karty do głosowania. Dokładnie obejrzyj kartę do 
głosowania przed jej zeskanowaniem. Oddaj głos w wyborach na każdy urząd i na każdy wniosek poddany pod głosowanie. Skaner 
powiadomi w przypadku niezaznaczenia owalnego pola w wyborach na jeden lub więcej urzędów lub w pytaniach na karcie albo 
zaznaczenia zbyt dużej liczby owalnych pól i umożliwi odzyskanie karty w celu jej poprawienia. Jeżeli pomimo tego zdecydujesz się 
oddać głos, nie będziesz już mieć kolejnej możliwości. 
 
Problemy i rozwiązania 
Błąd podczas wypełniania karty do głosowania. 
Nie należy wymazywać ani zmieniać karty do głosowania. Należy poprosić pracownika lokalu wyborczego o nową kartę do 
głosowania. Każdy wyborca może poprosić łącznie o 3 karty do głosowania. 
 
Tekst jest zbyt mały; nie mogę odczytać papierowej karty do głosowania. 
Dostępne będzie urządzenie powiększające. Można także skorzystać z urządzenia do znakowania kart do głosowania (BMD). 


