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Do natychmiastowego rozpowszechnienia 

18 lipca 2016  

 

Organizacja pozarządowa wysyła formularze 

rejestracji do głosowania  
 

Organizacja pozarządowa o nazwie “Voter Participation Center (VPC)” wysyła miliony listów do 

potencjalnych wyborców w Stanach Zjednoczonych lecz niektórzy odbiorcy nie są uprawnieni do 

rejestracji ponieważ są zbyt młodzi lub nie są jeszcze obywatelami. 

 

Przewodnicząca, Komisji Wyborczej miasta Chicago Marisel A. Hernandez oświadczyła, że           

w liście dołączony jest formularz do rejestracji z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem oraz 

adresem odbiorcy. Przewodnicząca Hernandez oświadczyła, iż formularze są bardzo pomocne dla 

tych osób, które potrzebują się zarejestrować pod nowym adresem zamieszkania. Otrzymaliśmy 

telefony od mieszkańców z pytaniem dlaczego otrzymali list z formularzem do rejestracji, jeżeli 

prawo nie pozwala im się zarejestrować do głosowania lub są już zarejestrowani. 

 

“Jeżeli jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych i ukończysz 18 lat w dniu 8 listopada lub 

wcześniej oraz potrzebujesz się zarejestrować do głosowania, możesz wypełnić i podpisać ten 

formularz a następnie wysłać go do lokalnych władz wyborczych,” oświadczyła przewodnicząca 

Marisel A. Hernandez. “Powinieneś zignorować ten list jeżeli: (1) nie jesteś uprawniony do 

głosowania; (2) jesteś zarejestrowany pod nieco innym imieniem i nazwiskiem, pod aktualnym 

adresem zamieszkania (3) ubiegasz się o prawo do głosowania w innej jurysdykcji.” 

 

Wyborcy miasta Chicago mogą sprawdzić swój status rejestracji na stronie internetowej pod 

adresem chicagoelections.com. Wyborcy miasta Chicago mogą skorzystać z tej strony 

internetowej jeżeli posiadają prawo jazdy stanu Illinois lub stanowy dowód tożsamości (ID) aby 

zarejestrować się do głosowania za pośrednictwem internetu, zmienić adres lub nazwisko. 

Wyborcy zarejestrowani w stanie Illinois mogą sprawdzić status swojej rejestracji tutaj.  
 

Osoby, które mają jakiekolwiek pytania odnośnie korespondencji od VPC mogą zadzwonić na 

numer 202-659-9570 lub napisać do VPC na adres 27 N. Wacker Dr., Suite 710, Chicago IL 60606.  

 

Stanowa Rada Wyborcza poinformowała agencje wyborcze całego stanu, iż VPC działa                    

w organizacji pozarządowej, używając korespondencji stworzonej przez prywatne firmy 

marketingowe.  VPC oraz inne grupy wysyłały podobne listy w ostatnich latach wyborczych do 

osób potencjalnie uprawnionych do głosowania lecz nie zarejestrowanych.  

 
<PRZYKŁAD KORESPONDENCJI NA STRONACH 2-4 TEGO KOMUNIKATU> 

 

#  #  # 

http://www.chicagoelections.com/
https://www.elections.il.gov/infoforvoters.aspx
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