t OBMFȈZNJFǎVLPǩD[POFMBUQS[FELPǩDFNUFHPSPLV
t OJFXPMOPQS[FCZXBǎXXJǗ[JFOJVBOJOB[XPMOJFOJV
warunkowym w związku z wyrokiem skazującym
za przestępstwo
t OJFOBMFȈZTUBSBǎTJǗPQSBXPEPHPTPXBOJB
w innym miejscu

Zadzwoń do okręgowej Komisji Wyborczej
QPEBOFKOBPEXSPDJFUFHPGPSNVMBS[BMVCQPE
OVNFS'03705& 5%%55:XZCJFS[

EPLVNFOUØXUPȈTBNPǴDJOBMFȈZUBǴNǌTLMFJǎCPLJGPSNVMBS[B
Jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować twojej tożsamości
przed dniem wyborów, podczas pierwszego głosowania
zostaniesz poproszony(-a) o okazanie dowodu tożsamości.

Znajdź odpowiedzi lub narzędzia na naszej stronie

www.elections.ny.gov

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA REJESTRACYJNEGO WYBORCÓW W STANIE NOWY JORK
Información en español: si le interesa obtener este
formulario en español, llame al 1-800-367-8683

1-800-367-8683G㦒⪲G㩚䢪G䞮㕃㔲㡺U

1SPT[ǗXZQFOJǎESVLPXBOZNJMJUFSBNJXLPMPS[FOJFCJFTLJNMVCD[BSOZN

6[ZTLBOJFGBT[ZXFKSFKFTUSBDKJMVCQPEBOJFOJFQSBXE[JXZDIJOGPSNBDKJ,PNJTKJ8ZCPSD[FKTUBOPXJQS[FTUǗQTUXP
It is a crime to procure a false registration or to furnish false information to the Board of Elections.

5BL

Czy masz obywatelstwo amerykańskie?

1
Qualifications

2

2

Your name

8

Więcej informacji
1VOLUZ JTǌPQDKPOBMOF
More information
Items 5, 6 & 7 are optional

3

Czy w dniu wyborów lub wcześniej będziesz
miał(a) ukończone co najmniej 18 lat?

5BL

Will you be 18 years of age or older on or before election day?

1

Aby zarejestrować się jako wyborca, musisz
być obywatelem.

3

Twoje imię i nazwisko muszą zgadzać się
z imieniem i nazwiskiem figurującym w Twoim
dowodzie tożsamości.

Nie

Yes

No

Nazwisko

5ZUV

Imię

Inicjał drugiego imienia

Last name

Suffix

Data urodzenia

4

Birth date

6

Phone

Middle Initial

M

M /

%

Numer telefonu

% /

3

3

–

3

5

3

–

7

Płeć

Sex

M
M

,
F

6

E-mail

Adres (nie skrytka pocztowa)

9

7

Address (not P.O. box)

Adres zamieszkania
The address where you live

Nr mieszkania

8

Kod pocztowy

Apt. Number

Zip code

Miasto/miejscowość/wieś

Podanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail
pozwala BOE na skontaktowanie się
w przypadku problemów z formularzem
rejestracji. Nie jest to wymagane.

City/Town/Village

Okręg w stanie Nowy Jork
New York State County

Adres lub skrytka pocztowa
Address or P.O. box

Adres korespondencyjny

Historia głosowania
Voting history

12

9

10

Czy głosowałeś(-aś) już wcześniej?
Have you voted before?

5BL
Yes

Nie

11

No

12

11

Wcześniejszy adres
Your address was

/VNFS%.7XTUBOJF/PXZ+PSL
New York State DMV number

13

$[UFSZPTUBUOJFDZGSZOVNFSVVCF[QJFD[FOJBTQPFD[OFHP

13

x x x – x x –

Last four digits of your Social Security number

/JFNBNQSBXBKB[EZ[FTUBOV/PXZ+PSLBOJOVNFSVVCF[QJFD[FOJBTQPFD[OFHP

I do not have a New York State driver’s license or a Social Security number.

For questions, please refer to Verifying your identity above.

I wish to enroll in a political party

1BSUJB%FNPLSBUZD[OB(Democratic party)

Partia polityczna

1BSUJB3FQVCMJLBǩTLB(Republican party)

/BMFȈZXZCSBǎKFEOǌPQDKǗ

1BSUJB,POTFSXBUZXOB(Conservative party)
1BSUJB;JFMPOZDI(Green party)

14

1BSUJB3PE[JO1SBDVKǌDZDI(Working Families party)
Partia Niepodległości (Independence party)
1BSUJB3ØXOPǴDJ,PCJFU(Women’s Equality party)

Political party

1BSUJB3FGPSN(Reform party)

Political party enrollment is optional but that, in order to vote in
a primary election of a political party, a voter must enroll in that
political party, unless state party rules allow otherwise.

Inne (Other)

You must make 1 selection

Nie chcę się zapisać do partii politycznej

I do not wish to enroll in a political party

Żadna partia (No party)

15

t +FTUFNPCZXBUFMFN4UBOØX;KFEOPD[POZDI
t #ǗEǗNJFT[LB B XEBOZNPLSǗHV NJFǴDJFMVCXTJ
QS[F[PLSFTDPOBKNOJFKEOJQS[FEXZCPSBNJ
t 4QFOJBNXT[ZTULJFXZNBHBOJBEP[BSFKFTUSPXBOJB
się do głosowania w stanie Nowy Jork.
t 8QPMVQPOJȈFK[OBKEVKFTJǗNØKQPEQJTMVC[OBL
t 1PXZȈT[FJOGPSNBDKFTǌQSBXE[JXF SP[VNJFN ȈFXQS[ZQBELVQPEBOJB
nieprawdziwych informacji mogę zostać skazany(-a) i ukarany(-a) grzywną
XXZTPLPǴDJEP64%JMVCTLB[BOZ B OBLBSǗXJǗ[JFOJBOBPLSFTEP
czterech lat.
Affidavit: I swear or affirm that
t
t
t
t
t

*BNBDJUJ[FOPGUIF6OJUFE4UBUFT
*XJMMIBWFMJWFEJOUIFDPVOUZ DJUZPSWJMMBHFGPSBUMFBTUEBZTCFGPSFUIFFMFDUJPO
*NFFUBMMSFRVJSFNFOUTUPSFHJTUFSUPWPUFJO/FX:PSL4UBUF
ćJTJTNZTJHOBUVSFPSNBSLJOUIFCPYCFMPX
ćFBCPWFJOGPSNBUJPOJTUSVF *VOEFSTUBOEUIBUJGJUJTOPUUSVF *DBOCF
DPOWJDUFEBOEĕOFEVQUP BOEPSKBJMFEGPSVQUPGPVSZFBST

Podpis

;HBT[BNTJǗOBPDIPUOJLBEPQSBDZXEOJVXZCPSØX

Sign

$IDJB B CZNQSBDPXBǎQS[ZXZCPSBDI

Data

I need to apply for an Absentee ballot.

I would like to be an Election Day worker.

Date

16
Rev. Polish 9 7/16

15

16

Podaj numer dowodu tożsamości wydanego
przez Stan Nowy Jork albo ostatnie 4 cyfry
swojego numeru ubezpieczenia społecznego.
Jeśli nie posiadasz żadnego z nich, zaznacz
trzecie pole. Głosując po raz pierwszy w lokalu
wyborczym, musisz okazać dowód tożsamości:
(1) dowód tożsamości ze zdjęciem lub (2)
potwierdzenie adresu, na przykład rachunek za
energię elektryczną lub za gaz, który zawiera
Twoje imię, nazwisko i adres.

Oświadczenie: Składam oświadczenie pod
przysięgą lub potwierdzam, że

Chcę się zapisać do partii politycznej

Optional questions

Jeśli aktualizujesz dane rejestracji wyborcy,
informacje te pomogą BOE znaleźć Twoją
historię głosowania. Nie jest to wymagane.

Your previous state or New York State County was

You must make 1 selection

Pytania opcjonalne

10

Wcześniejszy stan zamieszkania lub okręg w Nowym Jorku

/BMFȈZXZCSBǎKFEOǌPQDKǗ

;BQJTBOJFTJǗEPQBSUJJQPMJUZD[OFKKFTU
PQDKPOBMOF KFEOBLBCZNØDHPTPXBǎ
XQSBXZCPSBDIEBOFKQBSUJJQPMJUZD[OFK
XZCPSDBNVTJ[BQJTBǎTJǗEPUFKQBSUJJ 
DIZCBȈFTUBOPXF[BTBEZEPUZD[ǌDFQBSUJJ
mówią inaczej.

W którym roku?

What year?

Your name was

Identyfikacja

14

Zip code

Wcześniejsze imię i nazwisko

Skip if this has not changed or you have not voted before

8QS[ZQBELVQZUBǩQSPT[Ǘ[BQP[OBǎ
się z powyższą częścią
Weryfikacja tożsamości .
Identification

Kod pocztowy

P.O. Box

City/Town/Village

Informacje dotyczące
głosowania, które uległy zmianie
1PNJǩ KFǴMJJOGPSNBDKFOJFVMFHZ
[NJBOJFMVCKFǴMJXD[FǴOJFKOJF
głosowałeś(-aś)

Skrytka pocztowa
Miasto/miejscowość/wieś

Voting information that has changed

Partię możesz zmienić raz w roku, wypełniając
nowy formularz rejestracji i składając go nie
później niż 25 dni przed wyborami
powszechnymi. Zmiana ta wejdzie w życie 7 dni
po wyborach.
Jeśli nie jesteś w stanie zagłosować w swoim
lokalu wyborczym w dniu wyborów, zaznacz to
pole, aby otrzymać wniosek o kartę do
głosowania korespondencyjnego. Możesz
poprosić BOE o kartę do głosowania
korespondencyjnego po zarejestrowaniu się jako
wyborca niezależnie od tego, czy zaznaczysz to
pole czy nie.

For board use only

+FǴMJPEQPXJFEȇCS[NJNie, nie możesz zarejestrować się do głosowania.

First name

Skip if same as above

Wybierz jedną z wymienionych partii, wpisz
nazwę partii lub nie zapisuj się do żadnej partii.
Musisz zapisać się do jednej z wymienionych
partii, aby głosować w prawyborach tej partii,
o ile zasady stanowe nie mówią inaczej.

5ZMLPEPXZLPS[ZTUBOJBQS[F[LPNJTKǗ

No

+FǴMJPEQPXJFEȇCS[NJNie OJFNPȈFT[[BSFKFTUSPXBǎTJǗEPHPTPXBOJBKFǴMJEPLPǩDBSPLVOJFVLPǩD[ZT[MBU

1PNJǩ KFǴMJUBLJTBNKBLXZȈFK
The address where
you receive mail

W przypadku aktualizowania danych wyborcy
wpisz poprzednie nazwisko, adres lub
hrabstwo/stan, aby pomóc BOE w znalezieniu
dotychczasowego formularza rejestracyjnego.

Nie

Yes

If you answer No, you cannot register to vote unless you will be 18 by the end of the year.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania wpisz w polu 8.
Aby otrzymywać korespondencję na inny adres,
wpisz go w polu 9.
Jeśli jesteś osobą bezdomną:
• w polu 8 podaj miejsce, gdzie można Cię
znaleźć, np. „Bench in Central Park on
86th Street”.
• w polu 9 podaj adres, pod jakim możesz
odbierać korespondencję, np. adres schroniska
lub numer skrytki pocztowej.

Are you a citizen of the U.S.?

Please print in blue or black ink.

If you answer No, you cannot register to vote.

Wymagania

Dozwolona jest rejestracja wyborcy mającego
17 lat, jeśli skończy on 18 lat przed końcem roku.

ĈĒĀäăĒĂëåĄćŪǅąđáĊđĘþĺăĘþôđĂþđĎĘĊ
1-800-367-8683Ă˘ĘĉĺĄđĂïĉĔĂ

䞲ῃ㠊aG䞲ῃ㠊G㟧㔳㦚G㤦䞮㔲Ⳋ

ѝ᮷䋷ᯉ㤕ᛘᴹ㠸䏓㍒ਆѝ᮷䋷ᯉ㺘Ṭ
䃻䴫1-800-367-8683

PASEK KLEJU W KOLORZE NIEBIESKIM LUB CZARNYM!
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
glue strip
FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM

W wypełnieniu reszty formularza możesz
skorzystać z pomocy innej osoby, ale musisz
go osobiście podpisać.
Inna osoba może pomóc Ci w wypełnieniu
reszty formularza, ale podpis musisz złożyć
samodzielnie.

