
GŁOSOWANIE — REJESTR WYBORCÓW 

 Ogólne uprawnienie 

   

● Osoby wszystkich narodowości mogą głosować (i kandydować)   w wyborach 
lokalnych 

 ● Wszyscy obywatele UE mogą głosować w wyborach europejskich 
 ● Obywatele brytyjscy i irlandzcy mogą głosować w wyborach powszechnych 
 ● Obywatele Irlandii mogą głosować w wyborach prezydenckich i referendach 

  

 Aby głosować należy być wpisanym do Rejestru Wyborców na obszarze swojego 

zwykłego miejsca zamieszkania. Każdy mieszkaniec, który ukończył 18 lat ma prawo się 

zarejestrować.  

  

 Można się rejestrować przez cały rok 

 Aby zostać wpisanym do rejestru, należy złożyć wniosek do Rady Miasta / Rady 

Hrabstwa. Rejestr jest odnawiany co roku. W trybie normalnym wniosek składa się 

(w terminie od 16 lutego do 25 listopada) na formularzu „RFA,” do uwzględnienia 

w kolejnym rejestrze, który wejdzie w życie w dniu 15 lutego. Jeśli jednak wydarzenie 

wyborcze, w którym mają Państwo prawo głosować, nastąpi wkrótce, należy na 

formularzu „RFA 2” złożyć wniosek o wpis do „Suplementu rejestru,” co umożliwi 

Państwu zagłosowanie w tym wydarzeniu wyborczym. 

 

 Zmiana adresu 

Jeśli po rejestracji przeprowadzą się Państwo pod inny adres, należy do miejscowej 

Rady Miejskiej / Rady Hrabstwa przesłać wypełniony formularz „RFA 3,” aby umieściła 

wpis w Suplemencie do Rejestru pod nowym adresem. 

 

Nabyte obywatelstwo irlandzkie 

 Jeśli po zarejestrowaniu się uzyskają Państwo obywatelstwo irlandzkie i pragną 

Państwo zmienić podstawę prawa do głosowania, aby umożliwić Państwu głosowanie 

we wszystkich wyborach i referendach, należy przesłać wypełniony formularz „RFA 5” 

do miejscowej Rady Miasta / Rady Hrabstwa, aby umieściła wpis w Suplemencie do 

Rejestru na nowej podstawie. 

 Dodatkowe informacje 

 Szczegółowe informacje na temat przygotowania rejestru wyborców, kryteriów 

kwalifikacyjnych, warunków odnoszących się do każdego rodzaju wyborcy oraz inne 

istotne informacje można znaleźć w ulotce informacyjnej „Rejestr wyborców” 

udostępnionej na witrynie internetowej Departamentu Mieszkalnictwa, Gospodarki 

Przestrzennej i Samorządu Lokalny pod adresem www.housing.gov.ie.  Dodatkowe 

informacje i formularze można uzyskać od Rady Miasta / Rady Hrabstwa oraz na 

witrynie internetowej www.checktheregister.ie  

http://www.housing.gov.ie/
http://www.checktheregister.ie/



