
W niedzielę 11 września odbywają się w Szwecji wybory powszechne.  
Jeśli przysługuje Ci prawo wyborcze, możesz zagłosować w wyborach  
do parlamentu, rady gminy i rady regionu.

upplandsvasby.se/val2022
08-590 970 00

Wybory 2022 
Pora na głosowanie!

Zagłosuj w dniu wyborów w niedzielę 11 września
Zabierz z sobą swoją kartę wyborcy lub dowód tożsamości. W dniu wyborów 
możesz zagłosować w lokalu wyborczym podanym na Twojej karcie wyborcy. 
Godziny otwarcia: godz. 08.00–20.00.

Od środy 24 sierpnia możesz zagłosować  
przedterminowo 
Väsby Centrum
Lokal: przy recepcji Urzędu Gminy,  
wejście zachodnie
Data: środa 24 sierpnia – niedziela 11 września
Godziny otwarcia:  
Poniedziałek–piątek: godz. 10.00–19.00 
Sobota: godz. 10.00–18.00 
Niedziela: godz. 11.00–18.00
Dzień wyborów, niedziela 11 września:  
godz. 08.00–20.00

Stacja Upplands Väsby
Miejsce: namiot, wejście przy sklepie  
Pressbyrån
Data: środa 24 sierpnia – sobota 10 września
Godziny otwarcia:   
Poniedziałek–piątek: godz. 11.00–19.00 
Sobota i niedziela: godz. 11.00–18.00

Szpital Löwenströmska
Data:  
czwartek 8 września – piątek 9 września
Adres: Löwenströms väg 5 D
Lokal: Budynek 02, psychiatria 
Godziny otwarcia: godz. 13.00–17.00

Pytania i odpowiedzi 

Potrzebny  
jest tylko 

dowód  
tożsamości



Kto może zagłosować?
Aby mieć prawo do głosowania, trzeba  
najpóźniej w dniu wyborów ukończyć 18 lat. 
Ponadto istnieją odrębne zasady dotyczące 
prawa do oddania głosu w trzech różnych 
głosowaniach: w wyborach do parlamentu, 
rady gminy i rady regionu. Głosowania,  
w których masz prawo wziąć udział, są  
podane na Twojej karcie wyborcy.

Gdzie mogę zagłosować?
Na Twojej karcie wyborcy podano obwód 
wyborczy, do którego należysz oraz lokal 
wyborczy, w którym masz głosować w dniu 
wyborów. Możesz także zagłosować w  
lokalu do głosowania przedterminowego.

Czy muszę się wylegitymować?
Aby zagłosować, musisz zawsze potwier
dzić swoją tożsamość. Możesz to zrobić za 
pomocą dowodu tożsamości, na przykład 
dowodu osobistego, prawa jazdy lub  
paszportu. Twoją tożsamość może też  
potwierdzić inna osoba, która ma przy  
sobie dowód tożsamości.

W jaki sposób mogę zagłosować? 
Najczęstsze sposoby głosowania to  
oddanie głosu: 
• W lokalu do głosowania przedtermi

nowego od środy 24 sierpnia. 
• W dniu wyborów w niedzielę 11 września. 

Możesz także zagłosować:
• przez pełnomocnika,
• w domu, jeśli istnieją szczególne powody; 

jest to tak zwane objazdowe odbieranie 
głosów, 

• z innego kraju.

Czy mogę uzyskać pomoc w  
lokalu wyborczym?
Możesz poprosić o pomoc członków  
komisji wyborczej. Są oni zobowiązani do 
zachowania tajemnicy.

Informacje przedwyborcze: upplandsvasby.se/val2022
W przypadku pytań skontaktuj się z Väsby Direkt pod numerem  
telefonu 08590 970 00 i naciśnij przycisk 9 albo wyślij email na adres:  
val@upplandsvasby.se 

Uwaga!  
Aby zagłosować, musisz potwierdzić swoją tożsamość,  
na przykład poprzez okazanie dowodu tożsamości:  
dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.

upplandsvasby.se/val2022
08-590 970 00

Pytania i odpowiedzi


