
Przyjdź i zagłosuj  
na swoich 
przedstawicieli  
i swoje 
przedstawicielki  
w wyborach 
samorządowych. 
Niech Twój głos też 
będzie słyszalny!

Co muszę zrobić,  
żeby móc głosować?

Jesteś obywatelką 
lub obywatelem 
kraju UE i masz 
tymczasowy lub 
stały pobyt  
w Republice 
Czeskiej?

Niedawno 
uzyskałeś/aś 
czeskie 
obywatelstwo?

Zależy Ci 
na mieście, 
w którym 
mieszkasz?

Mam obywatelstwo kraju UE, 
tymczasowy lub stały pobyt w 
Republice Czeskiej i głosuję 
po raz pierwszy:

Niedawno uzyskałam/em 
czeskie obywatelstwo i 
głosuję po raz pierwszy:

1. Poproś w urzędzie dzielnicy, w 
której masz meldunek (úřad 
městské části) o dopisanie do 
listy wyborców (napóźniej do 21 
września 2022 r.). Ze sobą weź 
dowód tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport) i 
potwierdzenie o tymczasowym 
lub stałbym pobycie w Czechach.

1. Aby móc zagłosować nie 
musisz się dodatkowo zapisywać 
do listy wyborców.

2. Adres Twojego lokalu wyborczego jest powiązany z Twoim miejscem 
zameldowania. Adres lokalu znajdziesz na liście opublikowanej na stronie 
internetowej urzędu gminy, miasta lub dzielnicy. Karty do głosowania 
otrzymasz pocztą lub bezpośrednio w lokalu wyborczym.

3. Możesz głosować na przedstawicieli i przedstawicielki gminy, miasta 
lub dzielnicy (np. w Pradze). To zależy od Twojego miejsca 
zameldowania.

Jeśli potrzebujesz pomocy, 
możesz skontaktować się z 
pracownikiem/cą ds. 
międzykulturowych (ich lista 
znajduje się tutaj). 

Jeśli mieszkasz na Pradze 11, 
Pradze 10 lub Pradze 6, możesz 
również głosować w wyborach do 
Senatu. Karty do głosowania w 
wyborach samorządowych są 
szare, a karty do głosowania w 
wyborach do Senatu kolory mają 
żółty kolor.

Głosować mogą osoby powyżej 18 
roku życia posiadające 
obywatelstwo Republiki Czeskiej 
oraz osoby powyżej 18 roku życia z 
obywatelstwem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, 
którym był wydany tymczasowy lub 
stały pobyt w Czechach.

Osoby posiadające obywatelstwo 
innych państw nie mogą wziąć 
udziału w wyborach 
samorządowych.

piątek, 23 
września 2022 
(14.00-22.00)

&

sobota, 24 
września 2022 
(8.00-14.00)

Nie zapomnij zabrać ważnego 
dokumentu tożsamości (dowodu 
osobistego lub paszportu), a jeżeli 
masz obywatelstwo kraju UE, weź 
ze sobą również dokument 
potwierdzający nadanie pobytu w 
Czechach.

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Republiki Czeskiej.
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