
 

 

 

6 MAJA 

2021 r. 

WYBORY BURMISTRZA 
LONDYNU I RADY 
MIEJSKIEJ LONDYNU 

Zaznacz ten dzień 
w kalendarzu. 
Po raz kolejny. 
Londyn głosuje 6 maja 2021 r. Dowiedz się, 
jak możesz wziąć udział na stronie 
londonelects.org.uk 

Oddaj głos.



 

 

 

 

 

 

 

6 maja 2021 r. osoby mieszkające w Londynie będą mogły zagłosować 
na burmistrza Londynu i 25 członków Rady Miejskiej Londynu. 

Zadaniem burmistrza jest doskonalenie Londynu, aby było lepszym 
miejscem dla każdego turysty, mieszkańca i pracownika. 

Obejmuje to opracowywanie zasad, ustalanie budżetów, nadzorowanie 
głównych programów i promowanie Londynu na całym świecie – 
wszystko zgodnie z wizją burmistrza oraz w interesie Londynu i 
londyńczyków. 

Rada Miejska Londynu składa się z 25 członków – 11 reprezentuje całą 
stolicę, a 14 jest wybieranych przez londyńskie okręgi wyborcze. 

Rada Miejska pełni funkcję oczu i uszu londyńczyków w Ratuszu. Jej 
członkowie rozliczają burmistrza z jego pracy, analizując jego kluczowe
strategie, decyzje i działania, aby upewnić się, że leżą one w interesie 
publicznym.

KIEDY GŁOSOWAĆ
6 maja 2021 r. lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7:00–22:00. 
Należy przyjść odpowiednio wcześnie, aby zdążyć oddać głos.

W przypadku głosowania korespondencyjnego, karty do głosowania 
zostaną przekazane przed wyborami. Musisz zwrócić je w terminie 
do 6 maja 2021 r. do godziny 22:00.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ
Możesz głosować, jeśli:
�	 w dniu 6 maja 2021 r. będziesz mieć 18 lat lub więcej
�	 jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii, UE lub kwalifikującym się 

obywatelem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów mieszkającym 
w Londynie

�	 zarejestrowałeś się do głosowania przed 19 kwietnia 2021 r.

Do głosowania możesz zarejestrować się na stronie 
www.gov.uk/register-to-vote lub kontaktując się z lokalną radą.

www.gov.uk/register-to-vote


 

 

 

 

 

GDZIE GŁOSOWAĆ
Można głosować na 3 sposoby.

1 W lokalu wyborczym:
�	 Do 6 maja otrzymasz kartę wyborczą zawierającą informacje 

na temat lokalu wyborczego.
�	 Głosować można tylko w lokalu wyborczym podanym na tej 

karcie.
�	 W razie potrzeby personel lokalu wyborczego może wyjaśnić, 

jak skorzystać z karty do głosowania.
�	 Nie musisz zabierać ze sobą karty wyborczej do lokalu 

wyborczego, ale zabierając ją ze sobą pomożesz personelowi.

Czego można się spodziewać w lokalu wyborczym:
Lokale wyborcze będą bezpiecznymi miejscami do głosowania, 
które odbędzie się 6 maja. W przypadku złego samopoczucia nie 
należy głosować osobiście. Oto, co możesz zrobić, aby zadbać 
o bezpieczeństwo swoje i innych:
�	 noś okrycie twarzy, chyba że jesteś zwolniony z tego obowiązku
�	 umyj ręce – na miejscu dostępny będzie środek do dezynfekcji rąk
�	 zachowuj bezpieczną odległość od innych i przestrzegaj ruchu 

jednokierunkowego
�	 przynieś własny długopis lub ołówek

Aby uzyskać najnowsze informacje na temat COVID-19 i wyborów, 
odwiedź witrynę internetową London Elects pod adresem 
www.londonelects.org.uk/Covid 

Jeśli nie możesz osobiście udać się do lokalu wyborczego, możesz 
złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne lub o głosowanie 
przez pełnomocnika.

www.londonelects.org.uk/Covid


Głosowanie korespondencyjne:2 

�	 Karty do głosowania zostaną wysłane mniej więcej tydzień 
przed dniem wyborów.

�	 Oddaj głos i odeślij kartę, aby została dostarczona w terminie 
do 6 maja 2021 r. do godziny 22:00.

�	 Należy pamiętać o opatrzeniu oświadczenia o bezpieczeństwie 
swoim podpisem i datą urodzenia.

�	 Jeśli nie dostarczysz głosów na czas, nie zostaną one 
uwzględnione.

�	 Jeśli zapomniałeś ich wysłać, możesz zanieść wypełnioną kartę 
do głosowania korespondencyjnego w załączonej kopercie do 
lokalu wyborczego.

Termin składania nowych wniosków o głosowanie 
korespondencyjne i o zmiany w istniejących ustaleniach 
dotyczących głosowania korespondencyjnego lub przez 
pełnomocnika upływa 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 17:00.



 

 
 

Głosowanie przez pełnomocnika3 

�	 Jeśli nie możesz dostać się do lokalu wyborczego, możesz 
poprosić zaufaną osobę o wystąpienie w roli pełnomocnika.

�	 Oznacza to, że będzie mogła zagłosować w Twoim imieniu, 
ale musisz jej powiedzieć, na kogo chcesz głosować.

Termin przyjmowania nowych wniosków o głosowanie przez 
pełnomocnika (nie pełnomocnika korespondencyjnego ani nie 
pełnomocnika doraźnego) upływa 27 kwietnia 2021 r. o godzinie 
17:00. 

Termin przyjmowania wniosków o pełnomocnictwo w nagłych 
przypadkach upływa 6 maja 2021 r. o godzinie 17:00.

Dowiedz się więcej na londonelects.org.uk
@LondonElects
#LondonVotes



 

 

 

 

 

JAK GŁOSOWAĆ
Otrzymasz następujące 3 karty do głosowania:

Burmistrz Londynu 
(różowa karta do głosowania):

�	 Możesz oddać głos na dwóch kandydatów 
na burmistrza Londynu.

�	 Zaznacz [X] pierwszego wybranego 
kandydata w kolumnie A.

�	 Zaznacz [X] drugiego (innego) kandydata 
w kolumnie B.

�	 Musisz zaznaczyć pierwszego wybranego 
kandydata. W przeciwnym razie Twój głos 
nie zostanie uwzględniony.

�	 Każdy głos musi zostać oddany na innego 
kandydata.

Członek Rady Miejskiej Londynu 
reprezentujący dany okręg wyborczy 
(żółta karta do głosowania):

�	 Wybierz, kto według Ciebie powinien 
reprezentować Twój region w Radzie 
Miejskiej Londynu.

�	 Oddaj głos na tylko jednego kandydata. 
�	 Postaw [X] obok wybranego kandydata.

Członek Rady Miejskiej reprezentujący cały 
Londyn (pomarańczowa karta do głosowania):

�	 Wybierz, kto według Ciebie powinien 
reprezentować cały Londyn w Radzie 
Miejskiej.

�	 Możesz oddać tylko jeden głos. 
�	 Postaw [X] obok wybranego kandydata.



 

WIĘCEJ INFORMACJI

W kwietniu 2021 roku każda osoba zarejestrowana do głosowania 
w Londynie otrzyma broszurę wyborczą. Będzie ona zawierać 
listę wszystkich kandydatów na członków Rady Miejskiej Londynu, 
skrócone programy wyborcze kandydatów na stanowisko burmistrza, 
którzy zdecydowali się je opublikować, oraz informacje na temat tego, 
gdzie i jak głosować. Broszura zostanie doręczona na Twój domowy 
adres.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
info@londonelects.org.uk

Aby uzyskać najnowsze informacje na temat COVID-19 i wyborów, 
odwiedź witrynę internetową London Elects pod adresem 
www.londonelects.org.uk/Covid

www.londonelects.org.uk/Covid



