INSTRUKCJE DLA WYBORCY
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYBORCZEJ PROWINCJI QUÉBEC INFORMUJE O PRAWACH WYBORCY.

CZY MOGĘ GŁOSOWAĆ?
Aby wziąć udział w głosowaniu, należy być wpisanym do spisu
wyborców i spełniać w dniu wyborów następujące warunki:
• ukończone 18 lat;
• obywatelstwo kanadyjskie;
• stałe zamieszkanie w prowincji Québec od co najmniej sześciu
miesięcy.
CZY MOJE NAZWISKO ZNAJDUJE SIĘ W SPISIE WYBORCÓW?
Można to sprawdzić w powiadomieniu o wpisie, wysłanym na
Państwa adres domowy.
CO ZROBIĆ, ŻEBY MOJE NAZWISKO ZNALAZŁO SIĘ W SPISIE
WYBORCÓW?
Należy udać się do biura prowadzącego spis wyborców (bureau de
révision), w celu złożenia wniosku o umieszczenie w spisie wyborców
lub korektę wpisu. Może to uczynić w Państwa imieniu rodzic,
współmałżonek lub współmieszkaniec.
Wraz z wnioskiem należy przedstawić dwa dokumenty tożsamości,
w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.
Pierwszy dokument
Powinien zawierać imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby
wnioskującej o wpis.
Przykłady: A
 kt urodzenia, Karta ubezpieczenia zdrowotnego prowincji
Quebek, paszport kanadyjski
Drugi dokument
Powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby wnioskującej o wpis.
Przykłady: P
 rawo jazdy prowincji Quebek, rachunek za telefon lub
energię elektryczną
GDZIE ZNAJDUJE SIĘ BIURO PROWADZĄCE SPIS WYBORCÓW?
Adres biura oraz daty i godziny otwarcia podane są w powiadomieniu
o wpisie wysłanym na Państwa adres domowy.
DODATKOWA ZWŁOKA
Co należy zrobić, jeżeli skończył się okres wpisu, a chcieliby Państwo
złożyć wniosek o umieszczenie w spisie wyborców lub o korektę
wpisu? Należy skontaktować się z dyrektorem delegatury biura
wyborczego. Uzyskają Państwo informację o nadzwyczajnym okresie
uzupełniania spisu wyborców i miejscu, gdzie można dokonać wpisu.
W tym okresie wyborca składa wniosek wyłącznie osobiście.
Ważne! Wpis na listę wyborczą zrealizowany podczas nadzwyczajnego
okresu uzupełniania spisu wyborców nie wpływa na prawo do
głosowania w wyborach w przedterminie, jednak tylko w dniach do
tego wyznaczonych w lokalu wyborczym i w dniu wyborów.
KIEDY I GDZIE GŁOSOWAĆ?
Kilka dni przed wyborami otrzymasz pocztówkę z przypomnieniem
zawierającą wszystkie informacje wymagane do zagłosowania w dniu
wyborów. Znajdziesz na niej także nazwiska kandydatów z twojego
okręgu wyborczego.
CZY NIE JESTEŚ W STANIE GŁOSOWAĆ W DNIU WYBORÓW?
DOSTĘPNYCH JEST KILKA INNYCH OPCJI!
• Możesz zagłosować w wyborach przedterminowych. Sprawdź
w zawiadomieniu wysłanym do twojego domu, jaki jest adres
przedterminowych lokali wyborczych i w jakich dniach i
godzinach będą one otwarte.

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą dzwonić bezpłatnie na następujący
numer, za pomocą specjalnego urządzenia telekomunikacyjnego: 1 800 537-0644.
Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.

• Możesz zagłosować w biurze przewodniczącego komisji wyborczej
lub w jednym z wyznaczonych biur w dniach przeznaczonych
specjalnie na ten cel. Dowiedz się więcej od przewodniczącego
komisji wyborczej lub odwiedź naszą stronę internetową, aby
znaleźć biuro wyznaczone dla ciebie.
• Jeśli mieszkasz tymczasowo w innym okręgu wyborczym niż ten,
w którym znajduje się miejsce twojego stałego pobytu podczas
trwania wyborów, możesz zagłosować w biurze przewodniczącego
komisji wyborczej w tym okręgu w dniach przeznaczonych specjalnie
na ten cel. Będziesz oddawał głos na kandydata z okręgu
wyborczego, w którym znajduje się miejsce twojego stałego pobytu.
• Lokale wyborcze będą się także znajdować w większości
uniwersytetów i wyższych uczelni.
JAK GŁOSOWAĆ?
Pierwszy etap	Członkowie komisji wyborczej sprawdzają, czy znajdują
się Państwo w spisie wyborców.
Drugi etap
Należy podać imię i nazwisko oraz przedstawić
dowód tożsamości.
Trzeci etap
Komisja przekazuje Państwu kartę do głosowania.
Czwarty etap Kierują się Państwo do kabiny wyborczej zapewniającej
tajność głosowania. Na karcie do głosowania należy
postawić znak w jednym z kółek, wyłącznie za pomocą
przyboru do pisania przekazanego przez członka
komisji wyborczej.
Piąty etap
Po oddaniu głosu należy wrócić do stolika komisji.
Szósty etap Należy własnoręcznie umieścić kartę do głosowania
w urnie wyborczej.
WAŻNE!
Aby móc oddać głos, należy potwierdzić swoją tożsamość,
przedstawiając jeden z następujących dokumentów:
• Karta ubezpieczenia zdrowotnego prowincji Quebek,
• Prawo jazdy prowincji Quebek;
• Paszport kanadyjski;
• Zaświadczenie o posiadaniu statusu Indianina;
• Kanadyjska Legitymacja Wojskowa.
CZY SĄ INNE SPOSOBY SKORZYSTANIA Z TWOJEGO
PRAWA WYBORCZEGO?
Tak, są inne rozwiązania dla osób, które:
• są tymczasowo nieobecne w Quebek;
•n
 ie są w stanie opuścić swojego miejsca zamieszkania z powodów
zdrowotnych albo są opiekunami takich osób mającymi taki sam
adres zamieszkania;
•p
 rzebywają lub zamieszkują w szpitalu, domach lub ośrodkach
długotrwałej opieki, ośrodkach rehabilitacyjnych, lub niektórych
domach seniorów.
Czy znasz jakąkolwiek osobę, która jest w jednej z tych sytuacji?
Poinformuj ją jak najszybciej ponieważ podania o rejestrację muszą
być otrzymane we wczesnym stadium okresu wyborczego.
WIĘCEJ INFORMACJI:
•N
 a stronie internetowej Biura Wyborczego:
www.elections.quebec.
•K
 ontakt telefoniczny z Biurem Wyborczym pod
bezpłatnym numerem: 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).
• Adres poczty elektronicznej Biura Wyborczego:
info@electionsquebec.qc.ca.
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