Polska/Polski

Głosowanie
Wybory dnia 9 września 2018 r.
Sposób głosowania w wyborach
parlamentarnych, samorza˛dowych
i do sejmiku wojewódzkiego.
Kto jest uprawniony do głosowania?
Prawo do głosowania mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły
18 lat. O tym, czy ma Pan(i) prawo do głosowania i do którego okręgu
wyborczego Pan(i) należy, decydują dane z rejestru ewidencji ludności
zarejestrowane na 30 dni przed wyborami.
Prawo do głosowania w wyborach parlamentarnych mają osoby, które:
• posiadają obywatelstwo szwedzkie oraz są lub były zameldowane na terenie
Szwecji.
Prawo do głosowania w wyborach samorządowych mają osoby, które:
• posiadają obywatelstwo szwedzkie i są zameldowane w Szwecji;
• posiadają obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
Islandii lub Norwegii i są zameldowane w Szwecji;
• posiadają obywatelstwo innego państwa i są zameldowane w Szwecji
nieprzerwanie od trzech lat.

Osoby uprawnione do głosowania otrzymaja˛ karta˛ wyborcza˛
Na około trzy tygodnie przed wyborami osoby uprawnione do głosowania
otrzymają drogą pocztową kartę wyborczą. Karta wyborcza zawiera informację
o tym, w jakich wyborach ma Pan(i) prawo głosować, oraz informacje na temat
nazwy, adresu i godzin otwarcia Pana(i) lokalu wyborczego. Karta zawiera
również informacje dotyczące lokali wyborczych, w których można zagłosować
przedterminowo. Osoby, które chcą zagłosować przedterminowo, muszą zabrać
ze sobą kartę wyborczą.
W przypadku nieotrzymania karty wyborczej lub jej zagubienia nowy egzemplarz
można zamówić w urzędzie gminy lub Urzędzie Wyborczym (Valmyndigheten).

Karty do głosowania
Karty do głosowania w wyborach parlamentarnych są koloru żółtego,
w wyborach samorządowych – koloru białego, a w wyborach do sejmiku
wojewódzkiego – koloru niebieskiego. Są one dostępne we wszystkich lokalach
wyborczych oraz w siedzibach partii. W przypadku głosowania z wyprzedzeniem
lub głosowania przez pełnomocnika konieczne może być zamówienie lub
odebranie kart do głosowania z siedziby partii lub swojego urzędu gminy.
Głosowanie na partię
Głos oddawany jest przede wszystkim na konkretną partię. Nazwa partii
umieszczona jest na karcie do głosowania. Jeśli karta z nazwą partii nie
jest dostępna, można wziąć pustą kartę do głosowania i napisać na
niej nazwę partii w możliwie najbardziej wyraźny sposób.
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Głosowanie na osobę
Można również oddać głos na konkretnego kandydata, zaznaczając krzyżykiem
kratkę przed jego nazwiskiem na karcie do głosowania. Można wybrać tylko
jednego kandydata.

Obowia˛zek potwierdzenia toz∙samości
Aby móc oddać głos, należy potwierdzić swoją tożsamość. poprzez okazanie
dokumentu tożsamości, np. prawa jazdy lub paszportu. Jeśli nie posiada Pan(i)
dokumentu tożsamości, możliwe jest potwierdzenie tożsamości przez inną
osobę, która w takim wypadku musi okazać swój dokument tożsamości.

Głosowanie
Głosowanie w swoim lokalu wyborczym w dniu wyborów
Może Pan(i) zagłosować wyłącznie w lokalu wyborczym wskazanym na karcie
wyborczej. Będzie on czynny wyłącznie w dniu wyborów. Pana(i) udział
w głosowaniu w lokalu wyborczym zostanie odnotowany w spisie wyborczym,
a karty do głosowania z oddanym głosem zostaną włożone do urny wyborczej.
Głosowanie przedterminowe w swojej lub w innej gminie
Głosowanie przedterminowe oznacza głosowanie w miejscu innym niż
wyznaczony lokal wyborczy. Głosowanie przedterminowe rozpoczyna się
na około trzy tygodnie przed terminem wyborów i trwa do dnia wyborów
włącznie.
Na głosowanie przedterminowe należy zabrać ze sobą kartę wyborczą,
ponieważ jest ona niezbędna do przesłania głosu do właściwego lokalu
wyborczego. To w tym lokalu Pana(i) głos zostanie wliczony.
Informacje na temat miejsc, w których można głosować przedterminowo,
dostępne są na stronie internetowej www.val.se oraz w urzędzie gminy.
Głosowanie za granicą
Osoby przebywające za granicą mogą zagłosować listownie lub w szwedzkiej
ambasadzie bądź szwedzkim konsulacie. Do przesłania głosu drogą pocztową
potrzebne są materiały, które można zamówić w Urzędzie Wyborczym
(Valmyndigheten). Głosowanie listowne możliwe jest najwcześniej na 45 dni
przed terminem wyborów, a w ambasadach i konsulatach – najwcześniej na
24 dni przez terminem wyborów.
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Osoby uprawnione do głosowania przez pełnomocnika
Głosowanie przez pełnomocnika możliwe jest w przypadku osób, które ze
względu na podeszły wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą same
dotrzeć do lokalu wyborczego lub miejsca głosowania. W takim wypadku
pełnomocnikiem może zostać mąż, żona lub partner wyborcy, dziecko męża,
żony lub partnera wyborcy oraz wnuk, rodzic lub siostra/brat wyborcy.
Pełnomocnikiem może zostać również osoba, która zawodowo lub w podobny
sposób opiekuje się lub pomaga wyborcy. Głosować przez pełnomocnika
mogą również osoby przebywające w areszcie lub zakładzie karnym. W takim
wypadku w głosowaniu pomoże personel tego typu zakładu. W przypadku
osób przebywających na trasie wiejskiej dystrybucji pocztowej (tereny słabo
zaludnione) pełnomocnikiem może zostać listonosz. Jeśli nie zna Pan(i)
nikogo, kto mógłby zostać Pana(i) pełnomocnikiem, właściwy urząd gminy
może zapewnić osobę, która przyjdzie do Pana(i) do domu i odbierze Pana(i)
głos. Głosowanie przez pełnomocnika wymaga posiadania odpowiednich
materiałów, które można zamówić w urzędzie gminy lub Urzędzie Wyborczym
(Valmyndigheten).
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