
To Twój wybór

Demokracja opiera się na wspólnocie decyzji. Korzystanie z prawa 
do głosowania oznacza odpowiedzialną postawę wobec społec-
zeństwa. Głosując w wyborach, pomagasz w wyborze kandydatów 
politycznych. W ten sposób masz wpływ na decyzje, które następ-
nie mają wpływ na Twoje życie. Dlatego w dniu wyborów nie rezyg-
nuj ze swojego prawa do oddania głosu. Twój głos też się liczy!

Wybory lokalne i regionalne:
Możesz głosować w wyborach do władz lokalnych i regionalnych, 
jeśli masz ukończone 18 lat, mieszkasz na stałe w danym obszar-
ze/regionie oraz posiadasz:

•  duńskie obywatelstwo lub
•  obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Islandii lub Norwegii, lub
•  jest obywatelem brytyjskim i 31 stycznia 2020 r. posiadał pra-
wo do stałego zamieszkania w Danii i od tego czasu posiada je w 
sposób nieprzerwany, lub
•    obywatelstwo innego kraju spoza UE, Norwegii lub Islandii i mies-
   zkasz w Danii przez ostatnie 4 lata przed wyborami.

Możesz głosować w wyborach parlamentarnych i referendach, 
jeśli jesteś obywatelem/obywatelką Danii, masz ukończone 18 
lat i posiadasz stałą rezydenturę w Królestwie Danii. Nie możesz 
również być osobą uznaną za niezdolną do głosowania (osoba 
ubezwłasnowolniona bez zdolności do czynności prawnych).

Możesz głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 
Danii, jeśli masz ukończone 18 lat i posiadasz:
•  jest obywatelem duńskim zamieszkałym na stałe w królestwie 
lub mieszka na stałe w innym kraju UE, 
•  jest obywatelem państwa UE i mieszka na stałe w Danii, lub
•  jest obywatelem brytyjskim i 31 stycznia 2020 r. posiadał i nie 
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utracił prawa do stałego zamieszkania w Danii. 

Każda osoba uprawniona do głosowania otrzymuje pocztą kartę 
wyborczą. Na karcie wyborczej wskazano, gdzie i w którym dniu 
można głosować. W lokalu wyborczym są urzędnicy przewod-
niczący i urzędnicy wyborczy. Dbają oni o przestrzeganie wszyst-
kich procedur wyborczych. Jeśli nie masz pewności, jak głosować, 
możesz zapytać urzędnika przewodniczącego lub urzędników wy-
borczych. W lokalu wyborczym należy podejść do stołu wyborc-
zego wskazanego na Twojej karcie wyborczej. Jeśli lokal wyborczy 
korzysta z cyfrowych list do głosowania, możesz wybrać stół wy-
borczy, do którego chcesz podejść. Przekaż swoją kartę wyborczą, 
a urzędnik wyborczy poda Ci arkusz do głosowania z listą partii i 
kandydatów. Zostaniesz poproszony/-a o podanie daty urodzenia, 
aby upewnić się, że jesteś osobą wskazaną na karcie wyborczej.

Weź arkusz do głosowania do kabiny wyborczej, która zapewni 
prywatność podczas głosowania. Umieść krzyżyk (X) ołówkiem 
lub długopisem (tylko jeden krzyżyk) w polu wyboru obok kan-
dydata lub listy kandydatów (partii), na którą chcesz zagłosować. 
Jeśli popełnisz błąd na arkuszu do głosowania, możesz wymienić 
arkusz u urzędnika przewodniczącego lub urzędnika wyborczego, 
ale tylko wtedy, gdy arkusz nie został jeszcze umieszczony w urnie 
wyborczej. Jeśli masz trudności z czytaniem po duńsku, w kabinie 
wyborczej może Ci pomóc urzędnik wyborczy. Kiedy skończysz, 
wyjdź z kabiny wyborczej i włóż arkusz do głosowania do urny wy-
borczej.

Uwaga: Możesz również głosować drogą pocztową przed dniem 
wyborów w urzędzie władz lokalnych. W urzędach władz lokalny-
ch będzie można głosować drogą pocztową w centrach obsługi 
obywateli, a w niektórych przypadkach również w bibliotekach, 
niektórych placówkach oświatowych oraz w mobilnych stacjach 
wyborczych. Zapytaj w urzędzie władz lokalnych, gdzie możesz 
głosować pocztą lub przejdź na stronę internetową urzędu władz 
lokalnych.
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