
WYBORY 23 CZERWCA I JAK GŁOSUJEMY 

Czy 23 czerwca odbędą się wybory? Podobno prawybory w Nowym Jorku zostały anulowane. 

Tak, 23 czerwca odbędą się wybory! Zostaną przeprowadzone uprzednio zaplanowane 

prawybory do Kongresu, a także izby niższej (Assembly) i wyższej (Senatu) parlamentu 

stanowego. Ponadto odbędą się prawybory na jeden urząd miejski: prezydenta dzielnicy 

Queens. 23 czerwca w znacznej większości okręgów miasta Nowy Jork odbędą się co najmniej 

jedne prawybory. 

Prawybory na prezydenta z ramienia Partii Demokratycznej odbędą się 23 czerwca. 

Jak sprawdzić, czy w mojej okolicy odbywają się wybory? 

Aby sprawdzić, jakie wybory odbywają się w okolicy i kto w nich kandyduje, należy wprowadzić 

swój adres na stronie nyc.pollsitelocator.com, która wkrótce będzie dostępna. Jeżeli w danym 

okręgu o urząd walczą kandydaci z tej samej partii, oznacza to, że odbędą się prawybory! 

JAK GŁOSOWAĆ DROGĄ POCZTOWĄ 

Czy można głosować korespondencyjnie? 

Tak, w odniesieniu do prawyborów w czerwcu gubernator Cuomo wydał zarządzenie 

zezwalające wszystkim uprawnionym wyborcom na oddanie głosu korespondencyjnie lub poza 

miejscem zamieszkania. Należy jednak wypełnić i złożyć wniosek o kartę do głosowania 

korespondencyjnego! Wypełniony formularz wniosku należy przesłać do 16 czerwca. Data 

stempla pocztowego na kopercie z wypełnioną kartą do głosowania nie może być późniejsza niż 

23 czerwca. 

Jak wygląda głosowanie korespondencyjne? 

Aby korespondencyjnie zagłosować w czerwcowych wyborach, należy wykonać kilka czynności: 

1. Wypełnić i złożyć wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego do 16 czerwca. 

[Ten pierwszy krok jest wymagany, aby umożliwić Komisji Wyborczej (Board of Elections, 

BOE) przesłanie karty do głosowania. Ale to jeszcze nie wszystko!] 

2. Odebrać kartę do głosowania korespondencyjnego pod adresem podanym na 

formularzu wniosku. 

3. Wypełnić kartę do głosowania w domu niebieskim lub czarnym długopisem. 

4. Wysłać pocztą wypełnioną kartę do głosowania do 23 czerwca do Komisji Wyborczej 

swojego hrabstwa (county) w odebranej wraz z kartą kopercie z nadrukowanym 

https://nyc.pollsitelocator.com/search


dowodem opłaty pocztowej. Odwrotną stronę koperty należy podpisać zgodnie z 

instrukcją. 

Kartę do głosowania korespondencyjnego można także przynieść osobiście do biura Komisji 

Wyborczej w swojej dzielnicy (borough) do 23 czerwca, ale zalecamy korzystanie z poczty, aby 

można było pozostać w domu i zminimalizować kontakt z innymi osobami. 

Jak złożyć wniosek o kartę do głosowania poza domem (lub korespondencyjnego)? 

Jest to jeszcze łatwiejsze niż dotychczas. W tym roku Komisja Wyborcza wysyła wszystkim 

zarejestrowanym wyborcom wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego lub poza 

miejscem zamieszkania, który można wypełnić i odesłać, aby wystąpić o taką kartę. (Wraz z 

wnioskiem wysyłana jest także koperta zwrotna z nadrukowanym dowodem opłaty pocztowej).  

Wniosek zostanie wysłany na adres wskazany w danych rejestracyjnych wyborcy. Wyborcy 

przebywający poza domem mogą wystąpić o wysłanie karty do głosowania poza miejscem 

zamieszkania pod obecnym adresem. 

O kartę do głosowania korespondencyjnego lub poza miejscem zamieszkania można też łatwo 

wystąpić następującymi sposobami: 

● Przez Internet pod adresem nycabsentee.com 

● Wysyłając pocztą e-mail wypełniony wniosek na adres AbsenteeJune2020@boe.nyc 

● Telefonując pod numer 1-866-VOTE-NYC (1-866-868-3692) i prosząc o kartę do 

głosowania korespondencyjnego lub poza miejscem zamieszkania  

● Wysyłając pocztą wypełniony wniosek do biura BOE w swojej dzielnicy 

● Wysyłając faksem wypełniony wniosek pod numer 212-487-5349 

O kartę do głosowania korespondencyjnego lub poza miejscem zamieszkania wystarczy 

wystąpić raz — na jeden z powyższych sposobów.  

Jak wypełnić formularz wniosku o kartę do głosowania korespondencyjnego lub poza 

miejscem zamieszkania? 

Wniosek należy wypełnić niebieskim lub czarnym długopisem. Aby głosować korespondencyjnie 

ze względu na pandemię koronawirusa, należy wskazać powód „temporary illness” (przejściowa 

choroba), którego definicja została rozszerzona o ryzyko zakażenia koronawirusem. 

https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
https://nycabsentee.com/
https://www.vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/absenteevoting/absenglish.pdf
https://www.vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/absenteevoting/absenglish.pdf
https://vote.nyc/page/contact-us
https://www.vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/absenteevoting/absenglish.pdf


Można poprosić o wysłanie karty do głosowania korespondencyjnego lub poza miejscem 

zamieszkania pod adresem innym niż domowy. 

O kartę do głosowania korespondencyjnego lub poza miejscem zamieszkania można 

wnioskować do 16 czerwca. 

Czy podczas wysyłania wniosku albo karty do głosowania korespondencyjnego lub poza 

miejscem zamieszkania należy uiścić opłatę pocztową? 

Nie. Zgodnie z zarządzeniem gubernatora Cuomo w przypadku wyborów 23 czerwca wszystkie 

karty do głosowania korespondencyjnego i poza miejscem zamieszkania będą miały opłacone 

koszty wysyłki pocztą. 

Jak oddać głos na karcie do głosowania korespondencyjnego i poza miejscem zamieszkania? 

Kartę do głosowania korespondencyjnego i poza miejscem zamieszkania należy wypełnić 

ołówkiem albo niebieskim lub czarnym długopisem, uważnie przestrzegając podanych instrukcji. 

Należy obowiązkowo użyć odebranej wraz z kartą koperty z nadrukowanym dowodem opłaty 

pocztowej, a odwrotną stronę koperty podpisać zgodnie z instrukcją. 

Kiedy należy wysłać kartę do głosowania korespondencyjnego i poza miejscem zamieszkania? 

Data stempla pocztowego na kopercie z kartą do głosowania nie może być późniejsza niż 23 

czerwca. Karta do głosowania przesłana przez Komisję Wyborczą będzie zawierać kopertę z 

nadrukowanym dowodem opłaty pocztowej. 

Czy głosowanie korespondencyjne jest wiarygodne? 

Głosowanie korespondencyjne jest bezpieczne. Wszystkie stany umożliwiają wyborcom 

głosowanie korespondencyjne, jeżeli nie mogą oni głosować osobiście w dniu wyborów, a 

nowojorczycy głosują korespondencyjnie już od kilkudziesięciu lat.  

Naturalnie, nadal można głosować osobiście — zarówno w okresie głosowania 

przedterminowego, jak i w dniu wyborów. W okresie pandemii głosowanie korespondencyjne 

to najlepszy sposób udziału w wyborach bez narażania swojego zdrowia. 

Czy będzie można głosować korespondencyjnie w listopadzie? 

Zgodnie ze stanem obecnym korespondencyjnie będą mogli głosować tylko wyborcy mający do 

tego zasadny powód. Zasadne powody są wymienione na formularzu wniosku i obejmują 

chorobę, niepełnosprawność, zamieszkanie w ośrodku opieki długoterminowej oraz pobyt poza 

miejscem zamieszkania. W przypadku wyborów czerwcowych gubernator uznał COVID-19 za 



zasadny powód. Może tak być również w listopadzie — w przypadku zmian w tym względzie 

zaktualizujemy tę stronę.  

GŁOSOWANIE OSOBISTE 

Czy można nadal głosować osobiście? 

Tak. Głosowanie osobiste jest nadal możliwe — zarówno w okresie głosowania 

przedterminowego (13–21 czerwca), jak i w dniu wyborów (23 czerwca). Swój lokal wyborczy 

(który może być inny w wyborach przedterminowych i w dniu wyborów) można znaleźć w 

wyszukiwarce lokali wyborczych Poll Site Locator. Urządzenia do oznaczania kart do głosowania 

(patrz poniżej) będą dostępne we wszystkich lokalach wyborczych oraz biurach Komisji 

Wyborczej. 

W celu głosowania osobistego zalecamy w miarę możliwości głosowanie przedterminowe, 

ponieważ wtedy można się spodziewać krótszego oczekiwania i mniejszej liczby osób.  

POMOC DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Co zrobić, jeżeli wskutek niepełnosprawności nie mogę odczytać lub podpisać karty do 

głosowania korespondencyjnego i poza miejscem zamieszkania?  

W prawyborach 23 czerwca wyborcy z niepełnosprawnościami mogą wnioskować o kartę do 

głosowania korespondencyjnego przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Formularz wniosku o kartę do głosowania korespondencyjnego dla osób z 

niepełnosprawnościami można przesłać pocztą e-mail do Komisji Wyborczej NYC. Wyborcy 

muszą użyć tego formularza i przesłać wniosek o kartę do głosowania przystosowaną do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami do 16 czerwca. Formularz wniosku można podpisać, 

wprowadzając tekst podpisu lub przy użyciu podpisu elektronicznego.  

Komisja Wyborcza wyśle wyborcy kartę do głosowania korespondencyjnego przystosowaną do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami jak najszybciej po odebraniu wniosku. Komisja wyśle 

także wyborcy kopertę zwrotną z uiszczoną opłatą pocztową oraz kopertę z tekstem przysięgi. 

Wyborca może dokonać wyborów na komputerze, a następnie wydrukować wypełnioną kartę 

do głosowania. Wyborca musi podpisać kopertę z tekstem przysięgi i umieścić wypełnioną kartę 

do głosowania w kopercie z tekstem przysięgi. Następnie wyborca musi włożyć kopertę z 

tekstem przysięgi do większej koperty zwrotnej z uiszczoną opłatą pocztową i wysłać ją do 23 

czerwca. 
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Wyborcy z niepełnosprawnościami mogą też skorzystać z urządzeń do oznaczania kart do 

głosowania w miejscowym lokalu wyborczym, wyznaczonym lokalu do głosowania 

przedterminowego lub w biurze BOE. 

CZY MOGĘ GŁOSOWAĆ? 

Jak sprawdzić, czy moja rejestracja wyborcy jest aktualna?  

Komisja Wyborcza Stanu Nowy Jork (New York State Board of Elections) ma przydatne 

narzędzie internetowe do sprawdzania statusu rejestracji wyborców: 

voterlookup.elections.ny.gov. Narzędzie to udostępnia takie informacje jak aktualny 

zarejestrowany adres, przynależność partyjna i okręgi wyborcze. 

Czy mogę się jeszcze zarejestrować, aby głosować 23 czerwca? 

Ostateczny termin rejestracji wyborców na prawybory 23 czerwca przypada 29 maja. Aby móc 

głosować w prawyborach partii politycznej w czerwcu, nowi wyborcy muszą się zapisać do danej 

partii podczas rejestracji. 

Jak sprawdzić swoje uprawnienia do głosowania 23 czerwca? 

Wyborca może wziąć udział w prawyborach, jeżeli odbywają się w jego okręgu i organizuje je 

partia polityczna, do której jest zapisany. Swój status rejestracji wyborcy i przynależność 

partyjną można sprawdzić w narzędziu do wyszukiwania wyborców Komisji Wyborczej Stanu 

Nowy Jork. Następnie należy użyć wyszukiwarki lokali wyborczych, aby sprawdzić, jakie wybory 

będą się odbywać w danej okolicy. W prawyborach mogą uczestniczyć tylko wyborcy 

zarejestrowani w danej partii. 
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