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Najczęściej pojawiające się pytania na temat rejestracji 
wyborcy (FAQ) 
 
 
   
 
 
Jak zarejestrować się jako wyborca?  
Wypełnij formularz rejestracyjny wyborcy i złóż go osobiście lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej w Komisji Wyborczej (BOE) Stanu Nowy Jork. Formularz rejestracji możesz 
pobrać z witryny BOE (www.vote.nyc.ny.us), otrzymać w lokalnym biurze BOE, w wielu 
placówkach obsługi klienta miasta Nowy Jork lub możesz zadzwonić pod numer telefonu 866-
VOTE-NYC (212-487-5496 dla osób słabosłyszących), aby poprosić o wysłanie formularza 
pocztą. Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą również zarejestrować się przez Internet (patrz 
niżej). Ostateczny termin składania wniosków rejestracyjnych osobiście lub składania wniosków 
rejestracyjnych opatrzonych stemplem pocztowym upływa 25 dni przed wyborami, w których 
chcesz zagłosować. 

Czy mogę zarejestrować się jako wyborca przez Internet?  
Rejestracja wyborcy przez Internet jest możliwa za pośrednictwem Wydziału Komunikacji 
(DMV), ale wymaga to ważnego dowodu tożsamości wydanego przez Stan Nowy Jork. Aby 
skonfigurować profil i zarejestrować się przez Internet, odwiedź witrynę Wydziału Komunikacji 
(DMV): http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application. 

Nie wiem, czy jestem zarejestrowany/-a jako wyborca – jak mogę to sprawdzić? 
Aby sprawdzić status rejestracji przez Internet, użyj witryny Voter Registration Look-
up(http://voterlookup.elections.state.ny.us), albo zadzwoń pod numer 866-VOTE-NYC, aby 
otrzymać pomoc.   

Czy moja rejestracja mogła wygasnąć?  
Twoja rejestracja nie ma daty wygaśnięcia, ale może zostać uznana za nieaktywną, jeśli nie 
brałeś/-aś udziału w ostatnich dwóch wyborach na szczeblu federalnym lub jeśli 
przeprowadziłeś/-aś się i nie zaktualizowałeś/-aś adresu w BOE.   

Co, jeśli od ostatnich wyborów przeprowadziłem/-am się w obrębie miasta Nowy Jork?  
Zgodnie z prawem Stanu Nowy Jork w ciągu 25 dni od przeprowadzki należy podać BOE swój 
nowy adres. Robi się to przez przedłożenie nowego formularza rejestracyjnego wyborcy, podając 
tam nowe informacje i wypełniając pole „Informacje dotyczące głosowania, które uległy 
zmianie”. Podaj swój nowy i stary adres, wybierz pole dla partii, do której chcesz być zapisany/-
a (jeśli pod poprzednim adresem byłeś zapisany/byłaś zapisana do partii) i podaj inne wymagane 
informacje. Jeśli przeprowadziłeś/-aś się i nie zmieniłeś/-aś swojego adresu w BOE w 
wymaganym terminie, udaj się do swojego nowego lokalu wyborczego i głosuj przy użyciu karty 
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do głosowania warunkowego. Aby dowiedzieć się, czy zmiana Twojego adresu została 
wprowadzona, zadzwoń pod numer 866-VOTE-NYC.   

Czy wyrok skazujący za przestępstwo wpływa na moje prawdo do rejestracji i głosowania?  
Nie możesz rejestrować się i głosować, jeśli ciąży na Tobie wyrok skazujący za przestępstwo i w 
związku z nim: 

• odbywasz obecnie karę pozbawienia wolności; lub 
• przebywasz na zwolnieniu warunkowym pod nadzorem kuratora.  

Możesz rejestrować się i głosować, jeśli ciąży na Tobie wyrok skazujący za przestępstwo i w 
związku z nim: 

• orzeczono karę w zawieszeniu; 
• nie wydano wyroku pozbawienia wolności lub wyrok pozbawienia wolności został 

zawieszony; 
• odbyłeś/-aś maksymalną karę pozbawienia wolności, w którym to przypadku możesz 

ponownie zarejestrować się jako wyborca; 
• zakończyłeś/-aś okres zwolnienia warunkowego, w którym to przypadku możesz 

ponownie zarejestrować się jako wyborca; lub 
• otrzymałeś/-aś ułaskawienie. 

 
Czy wyrok skazujący za wykroczenie wpływa na moje prawdo do rejestracji i głosowania?  
W razie otrzymania wyroku skazującego jedynie za wykroczenie, możesz rejestrować się i 
głosować, nawet z aresztu. Te same zasady mają zastosowanie niezależnie od tego, czy wyrok 
wydał sąd stanu Nowy Jork, sąd innego stanu czy sąd federalny. Aby zarejestrować się i 
głosować nie musisz przedstawiać żadnej dokumentacji dotyczącej uprzedniej karalności.  

Jestem obecnie bezdomny/-a, czy mogę rejestrować się i głosować?  
Tak, masz prawo zarejestrować się i głosować. Wypełnij formularz rejestracji wyborcy i wpisz 
miejsce, w którym można Cię znaleźć, np. „Ławka w Central Parku na 86th Street” jako adres 
zamieszkania. Na podstawie tego adresu zostanie Ci przydzielony lokal wyborczy. Jako adres 
korespondencyjny podaj adres schroniska, numer skrzynki pocztowej lub adres członka rodziny. 
Twoja karta wyborcy zostanie wysłana na podany adres.   


