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Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Mając na uwadze fakt, że w roku bieżącym mają być przeprowadzone wybory do rad gmin, powiatów,
sejmików województw, oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Krajowe Biuro Wyborcze
postanowiło przeprowadzić internetową kampanię informacyjną, której celem jest upowszechnienie
wiedzy o istnieniu i roli rejestru wyborców w kontekście prawa do głosowania potwierdzonego
figurowaniem w tym rejestrze.

W związku z powyższym zostały wyprodukowane filmy przybliżające tę problematykę. Filmy (w wersji dla
osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) znajdują się na kanale PKW i KBW na Youtube.
Poniżej zamieszczamy informację prasową oraz linki do filmu informacyjnego dotyczącego rejestru
wyborców:
- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208
- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?
Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców
tam, gdzie teraz mieszkasz!
Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących
wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w
której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w
rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.
Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i
Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.
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