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Do natychmiastowego rozpowszechnienia – Narodowy Dzień Rejestracji Wyborców – 

Wtorek, 26 Września 2017r. 
 

Automatyczna Rejestracja do 

Głosowania?  

Jest w trakcie budowy 
Komisja Wyborcza miasta Chicago wydała oświadczenie dla 

wyborców i kandydatów, w którym przypomina: za ponad rok          

                                                     będzie dostępna “Automatyczna” Rejestracja do Głosowania. 

 

“26 września obchodzimy Narodowy Dzień Rejestracji Wyborców.  Kandydaci rozpoczeli 

zbieranie podpisów pod petycjami aby ich nazwiska znalazły się na karcie do głosowania                  

w marcowych wyborach. Chcemy wszystkim przypomnieć, że nowe prawo stanowe 

Automatycznej Rejestracji do Głosowania (Automatic Voter Registration) w Illinois nie jest 

jeszcze dostępne,” oświadczyła Przewodnicząca Komisji Wyborczej miasta Chicago, Marisel A. 

Hernandez. 

 

“Automatyczna Rejestracja do Głosowania doda setki tysięcy obywateli do spisu wyborców oraz 

aktualizuje rejestracje setek tysięcy wyborców, którzy zmienili adres zamieszkania.” oświadczyła 

Przewodnicząca Hernandez. “W chwili obecnej Automatyczna Rejestracja do Głosowania jest      

w trakcie budowy.” 

 

Nawet wtedy gdy system Automatycznej Rejestracji do Głosowania w Illinois wejdzie w życie na 

początku 2019 roku, obywatele będą “automatycznie” zarejestrowani do głosowania gdy będą się 

ubiegać o stanowe prawo jazdy lub dowód tożsamości (ID) lub odnawiać ich ważność.  Korzyści 

płynące z Automatycznej Rejestracji do Głosowania będą realizowane w następnych latach, a nie 

w chwili obecnej.  

  

“Dla naszych wyborców: Wyborca może się zarejestrować po raz pierwszy lub odnowić swoją 

rejestrację za pomocą elektronicznego systemu rejestracji lub wysłać formlurz rejestracji drogą 

pocztową. Wyborcy mogą również odwiedzić lokalne biuro wyborcze lub zarejestrować się 

poprzez upoważnionych wolontariuszy,” oświadczyła Przewodnicząca Hernandez. “Jeżeli 

wyborca mieszka w Chicago i chce sprawdzić czy jest zarejestrowany do głosowania pod obecnym 

adresem zamieszkania może to zrobić używając strony internetowej pod adresem 

chicagoelections.com.” 

 

“Dla kandydatów, którzy planują ubiegać się o urząd: Kandydaci muszą sprawdzić czy osoby 

podpisujące ich petycje są zarejestrowane do głosowania pod adresem wyszczególnionym obok 

ich nazwiska na petycji.” 
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