
Wybory
W niedzielę dnia 26 maja 2019 r. odbędą 
się wybory do Parlamentu Europejskiego. 

Kto może głosować?
Swój głos w wyborach mogą oddać osoby posiadające obywatelstwo szwedzkie, 
które są lub były zarejestrowane w ewidencji ludności w Szwecji. Zagłosować mogą 
również obywatele innych państw członkowskich UE, którzy są zarejestrowani w 
ewidencji ludności w Szwecji i którzy zarejestrowali się na lokalnej liście wyborczej. 
Aby móc zagłosować, należy mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wyborów.

Osoby uprawnione do głosowania otrzymają kartę wyborczą
Trzy tygodnie przed wyborami osoby uprawnione do głosowania otrzymają 
kartę wyborczą. Na karcie wyborczej podano nazwę, adres i godziny otwarcia 
Twojego lokalu wyborczego. Znajdują się w niej również przykładowe lokale 
przedterminowego głosowania. Jeśli nie otrzymałe(a)ś karty wyborczej, możesz ją 
zamówić ponownie w urzędzie gminy lub Urzędzie Wyborczym.

Karty do głosowania
Karty do głosowania dostępne są we wszystkich miejscach, w których można oddać 
swój głos, a także u partii politycznych.

Głosowanie na partię
Głos oddaje się w pierwszym rzędzie na partię. Nazwę partii umieszczono na karcie 
do głosowania. Jeśli na karcie do głosowania nie znajdziesz nazwy wybranej przez 
siebie partii, możesz ją napisać na pustej karcie do głosowania. Pamiętaj, aby pisać 
wyraźnie.

Głosowanie na osobę
Jeśli chcesz, aby wybrany został konkretny kandydat, możesz postawić krzyżyk w 
kratce obok imienia i nazwiska danego kandydata na karcie do głosowania. Można 
postawić krzyżyk wyłącznie przy jednym kandydacie. Zagłosować na osobę można 
również poprzez napisanie nazwy partii oraz imienia i nazwiska kandydata na pustej 
karcie do głosowania.

Głosowanie
Głosowanie w swoim lokalu wyborczym w dniu wyborów 26 maja
Swój głos możesz oddać wyłącznie w lokalu wyborczym, który widnieje na Twojej 
karcie wyborczej. Lokal wyborczy otwarty jest tylko w dniu wyborów. Oddając głos 
w swoim lokalu wyborczym, zostaniesz odznaczony na lokalnej liście wyborczej, a 
Twój głos zostanie włożony do urny wyborczej.

Głosowanie przedterminowe w swojej lub innej gminie
Zagłosować przedterminowo można w dowolnym lokalu wyborczym na terenie 
całego kraju.. Głosowanie przedterminowe rozpoczyna się na około trzy tygodnie 
przed dniem wyborów i trwa do dnia wyborów włącznie. Informacje na temat tego, 
gdzie można zagłosować przedterminowo, znajdziesz w swoim urzędzie gminy lub 
na stronie www.val.se.
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Mer information 

På Valmyndighetens webbplats www.val.se hittar du mer information 
om valet och hur du kan rösta. Där kan du också beställa material för 
att brevrösta från utlandet. 

Du är välkommen att kontakta Valupplysningen om du har frågor. 
 
www.val.se
Valupplysningen 020 - 825 825

Röstkort och information från Valmyndigheten

Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet

Innehåller ditt

RÖSTKORT
till valet till Europaparlamentet den 
26 maj 2019

107 91 Stockholm
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VALMYNDIGHETEN

www.val.se

W przypadku głosowania przedterminowego należy mieć ze sobą swoją kartę 
wyborczą.

Głosowanie z zagranicy
Jeśli przebywasz za granicą, możesz zagłosować listownie lub oddać swój głos 
w wielu szwedzkich ambasadach i konsulatach. W celu głosowania listownego 
należy skorzystać ze specjalnych materiałów, które można zamówić w Urzędzie 
Wyborczym, urzędzie gminy, ambasadzie lub konsulacie.

Pomoc w głosowaniu
Głosowanie przez posłańca
Jeśli ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub podeszły wiek nie możesz 
dotrzeć do swojego lokalu wyborczego, możesz oddać swój głos przez posłańca. 
Głosowanie przez posłańca możliwe jest również w przypadku osób przebywających 
w areszcie lub zakładzie karnym. W celu zagłosowania przez posłańca należy 
skorzystać ze specjalnych materiałów, które można zamówić w urzędzie gminy lub 
Urzędzie Wyborczym.

Następujące osoby mogą pełnić funkcję posłańca:

• mąż, żona, konkubent, konkubina
• dzieci, wnuki, rodzice lub rodzeństwo męża, żony, konkubenta lub konkubiny
• osoby, które opiekują się Tobą w ramach pracy zawodowej lub które pomagają Ci 

w załatwianiu osobistych spraw
• pracownicy aresztu lub zakładu karnego

Posłaniec musi mieć ukończone 18 lat i posiadać przy sobie dokument tożsamości.

Dojeżdżający odbiorcy głosów
Jeśli nie znasz nikogo, kto mógłby być Twoim posłańcem, Twój urząd gminy może 
zapewnić osobę, która odbierze Twój głos u Ciebie w domu. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji skontaktuj się ze swoim urzędem gminy.

Należy potwierdzić swoją tożsamość
W celu oddania głosu należy potwierdzić swoją tożsamość. Jeśli osoby odbierające 
głosy nie znają Cię osobiście, będziesz musiał(a) okazać dokument tożsamości, np. 
prawo jazdy lub paszport. Jeśli nie posiadasz dokumentu tożsamości, inna osoba 
może potwierdzić Twoją tożsamość, wtedy jednak to ta osoba musi okazać swój 
dokument tożsamości.

Kalendarz wyborów do Europarlamentu 2019

11 kwietnia Od tej daty można głosować listownie z zagranicy.

26 kwietnia Twoje uprawnienia do głosowania ustalane są w ewidencji ludności 
prowadzonej przez urząd skarbowy Skatteverket.

2 maja Od tej daty można głosować w szwedzkich ambasadach i 
konsulatach za granicą.

8 maja Rozpoczęcie głosowania przedterminowego w Szwecji.

26 maja Dzień wyborów.


