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Do natychmiastowego ogłoszenia - 17 lutego 2014r. 
 

Termin Rejestracji do Głosowania upływa we wtorek 18 lutego  
 
 We wtorek (18 lutego) upływa termin rejestracji do głosowania w Prawyborach        

w stanie Illinois, które odbędą się 18 marca br. W tym dniu do północy, urząd Komisji 

Wyborczej miasta Chiacago (Chicago Election Board) pod adresem 69 W. Washington 

St., będzie akceptował rejestracje od nowych wyborców oraz wyborców którzy zmienili 

adres zamieszkania.  

 “Po raz pierwszy w historii stanu Illinois, rejestracja do głosowania jest otwarta dla 

17-latków. Zgodnie z nowym prawem stanowym, obywatele Stanów Zjednoczonych 

urodzeni przed lub w dniu 4 listopada 1996 roku, są upoważnieni do rejestracji                  

i głosowania w Prawyborach 18 maraca nawet jeżeli w dniu prawyborów nadal mają       

17 lat”., oświadczył Przewodniczący Komisji Wyborczej, Langdon D. Neal.  

Przewodniczący Langdon D. Neal oświadczył, iż zarejestrowani wyborcy pod 

aktualnym adresem zamieszkania nie muszą się rejestrować powtórnie. Wyborcy miasta 

Chicago mogą sprawdzić swój status wyborcy na stronie internetowej  

chicagoelections.com. 

Osoby rejestrujące się po raz pierwszy lub potrzebujące zaktualizować nazwisko 

lub adres zamieszkania, powinny odwiedzić urząd Komisji Wyborczej lub zarejestrować 

się drogą pocztową. Formularze rejestracji przesłane drogą pocztą muszą posiadąć 

stempel pocztowy z datą nie później niż 18 lutego. Formularz do rejestracji jest dostępny 

na stronie internetowej chicagoelections.com. 

Aby zarejestrowąć się do głosowania, osoba musi być obywatelem Stanów 

Zjednoczonych, mieć ukończone 18 lat przed lub w dniu wyborów 4 listopada 2014r., oraz 

mieszkać w swoim okręgu wyborczym co najmniej 30 dni przed wyborami.  

W terminie od 19 lutego do 15 marca, Chicagowianie mają dodatkową możliwość 

rejestracji lub zaktualizowania obecnej rejestracji ale tylko osobiście w urzędzie Komisji 

Wyborczej w tzw. okresie “Grace Period. Rejestrując się w tym czasie od wyborców jest 

wymagane przedstawienie dwóch dokumentów tożsamości oraz oddanie głosu tego 

samego dnia. Osoby rejestrujące się w okresie “Grace Period” nie mogą oddać głosu       

w ich placówkach wyborczych w Dniu Wyborów.  
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http://www.chicagoelections.com/voterinfo.php?change_language=po&real_page=
http://www.chicagoelections.com/voterinfo.php?change_language=po&real_page=
http://www.chicagoelections.com/dm/general/document_458.pdf

