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Komisja Wyborcza miasta Chicago prezentuje nowy automatyczny 
sposób rejestracji do wyborów 
 
Zgodnie z nowym prawem, podpisanym w poniedziałek przez gubernatora Bruce Rauner, stan Illinois 
został dziesiątym stanem z Automatyczną Rejestracją do Głosowania (Automatic Voter Registration AVR). 
W chwili obecnej wnioski obywateli Stanów Zjednoczonych o standardowe prawo jazdy i stanowy dowód 
tożsamości będą używane podwójnie, jako formularze rejestracji do głosowania po raz pierwszy lub 
odnowienia adresu zamieszkania jeżeli wnioskodawcy zmienili adres. 
 
Sekretarz Stanu przekaże formularze rejestracji do głosowania do Stanowej Rady Wyborczej. Stanowa 
Rada Wyborcza z kolei przekaże formularze rejestracji do lokalnych władz wyborczych, które następnie 
bedą musiały wysłać pocztą kartę do głosowania w celu weryfikacji adresu zamieszkania wnioskodawców. 
 
“Będziemy mieć więcej osób zarejestrowanych w całym stanie Illinois, a tym samym unikniemy 
papierowych formularzy rejestracji. W ostatnich tygodniach przed wyborami będziemy mieć mniej osób 
próbujących znaleźć sposób rejestracji do głosowania w ostatniej chwili. Będziemy mogli zweryfikować 
adresy pocztą. Co najważniejsze, będziemy mieć więcej zainteresowanych. Wszyscy wygrywają z tym 
systemem. System ten reprezentuje wolne  
i otwarte wybory," oświadczyła Przewodnicząca Komisji Wyborcze, Marisel A. Hernandez.  
"W naszej agencji oznacza to mniej nacisku na nasze systemy wyborcze. Z Automatyczną Rejestracją do 
Głosowania (AVR) spodziewamy się ciągłego przypływu rejestracji do głosowania przez cały rok, zamiast 
setek tysięcy rejestracji w ostatnich 45 dniach przed każdymi wyborami. 
 
Inne agencje, które bedą uczestniczyć w nowym programie Automatycznej Rejestracji do Głosowania 
(AVR) to Wydział Usług Społecznych (Department of Human Services); Wydział Bezpieczeństwa Spraw 
Zatrudnienia (Department of Employment Security); Wydział Regulacji Finansowych i Profesjonalnych 
(Department of Financial and Professional Regulation); oraz  Wydział Środków Naturalnych (Department 
of Natural Resources). Stanowa Rada Wyborcza będzie rownież miała możliwość wprowadzenia 
kontraktów międzyagencyjnych celem gromadzenia danych Automatycznej Rejestracji do Głosowania 
(AVR) z innych agencji stanowych i federalnych, które mogą udostępnić wiarygodne informacje osobowe. 
 
Nowa ustawa Automatycznej Rejestracji do Głosowania (AVR) została przyjęta 48-0  
w Stanowym Senacie i 115-0 w Stanowej Izbie Reprezentantów. 
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