Głosowanie listowne

www.spd-hessen.de

Na jmn i ejsza

• Aby móc wygodnie i w spokoju oddać swój głos z domu
za pośrednictwem poczty, należy złożyć wniosek o
otrzymanie dokumentów potrzebnych do głosowania
listownego. W tym celu można wypełnić formularz na
tylnej stronie zawiadomienia o wyborach i wysłać na
podany adres. Jeśli nie macie Państwo formularza, możecie
złożyć stosowny wniosek bez konkretnej formy, np. za
pomocą kartki pocztowej, faksem, pocztą elektroniczną
(podać nazwisko, adres i datę urodzin) lub osobiście,
legitymując się dowodem, w komisji wyborczej w Państwa
gminie/mieście. Adres lub numer faksu Państwa komisji
wyborczej możecie Państwo uzyskać w swojej gminie.

Datum/Unterschrift

PLZ/Ort

Straße

• Wcześniejsze wybory w komisji wyborczej: Każdy, kto złoży
od 19. sierpnia 2013 osobiście w komisji wyborczej wniosek,
może oddać tam także swój głos. Kabina wyborcza będzie
dostępna.
• Także przy dłuższym pobycie za granicą z reguły możliwe
jest głosowanie listowne.
• W wielu miejscach wniosek o głosowanie listowne można
złożyć przez stronę internetową swojej gminy.

Za pomocą dołączonej kartki pocztowej możecie Państwo
szybko i wygodnie złożyć wniosek o głosowanie listowne.
Wystarczy odciąć, wypełnić i wysłać na poczcie.
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• W razie nagłej choroby karty do głosowania listowego
można oddać do dnia wyborów, najpóźniej do godziny
15:00, przez uprawomocnioną osobę.
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• Terminowa wysyłka: Największe znaczenie ma wysłanie
pocztą lub dostarczenie do właściwej komisji wyborczej
w odpowiednim czasie koperty z kartami do głosowania.
Karty do głosowania, które dotrą po 22. września, po
godzinie 18:00 do komisji wyborczej, nie będą liczone. Jeśli
wysyłacie Państwo karty do głosowania pocztą, należy
je wysłać najpóźniej do środy, 18. września; w przypadku
wysyłki z zagranicy należy to uczynić odpowiednio
wcześniej.

Name, Vorname

Da ich am Tag der Landtags- und Bundestagswahl das Wahllokal aus wichtigem Grund nicht
aufsuchen kann, bitte ich um Zusendung der Briefwahlunterlagen an folgende Adresse:

Jeśli w dniu wyborów do Bundestagu i Landtagu 22. września
2013 będziecie Państwo poza domem lub nie wiecie jeszcze,
czy będziecie mieć wówczas czas, możecie w prosty sposób
oddać swój głos wcześniej za pośrednictwem poczty.

Sprawiedliwość
daje siłę.

Hesja potrafi lepiej. O to chcę pracować z całych sił.
Proszę Państwa o oddanie głosu na SPD. Jeśli nie możecie
Państwo zagłosować osobiście w dniu 22. września, proszę
pomyśleć o możliwości głosowania listowego.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Wasz

W Hesji ponad 200 000 młodych ludzi nie ma wykształcenia. Zapewnimy każdemu z nich ofertę zdobycia zawodowych kwalifikacji. Z gwarancją!

O LEPSZY
SYSTEM ZDROWOTNY.

Staramy się zapewnić powszechną opiekę zdrowotną
oraz większą samodzielność i lepszą opiekę dla starszych osób.

O DOBRĄ PRACĘ,
KTÓRA JEST COŚ WARTA.

Konsekwentnie walczymy z zaniżaniem płac i walczymy o miejsca pracy, które zapewniają dobre i bezpieczne życie.

O TANIE MIESZKANIA.
Thorsten Schäfer-Gümbel

(PLZ*)

(Straße*)

(Ort*)

bitte im
wahlamt
abgeben
oder
ausreichend
frankieren.

WYKSZTAŁCENIE DLA WSZYSTKICH
MŁODYCH.

Mieszkanie do prawo podstawowe i dla każdego musi
ono być osiągalne. Wspieramy budownictwo mieszkaniowe i hamujemy wzrost cen najmu.

*Die Adresse Ihres Wahlamtes erfragen Sie bitte bei
Ihrer Stadt/Gemeinde.

Zbyt wielu ludzi pracuje za niskie stawki. Dlatego
walczymy o ustawowe określanie minimalnej płacy. Aby
gospodarka Hesji pozostała silna także w przyszłości,
potrzebujemy dobrze opłacanych i zmotywowanych
pracowników. Nie chcemy wygrywać zawodów w
obniżaniu pensji. Chcemy, aby w Hesji żyło się dobrze
- zarówno w mieście, jak i na wsi. Do tego zaliczają się
zarówno niewygórowane ceny mieszkań, jak i powszechna
opieka zdrowotna.

Zapewnimy dobre przedszkola, więcej całodziennych
szkół i zrezygnujemy z G8. Każde dziecko otrzyma
indywidualne wsparcie - niezależnie od swojego
pochodzenia.

Geburtsdatum

Jestem przekonany, że wszystkie dzieci muszą otrzymać
takie same szanse na wykształcenie, niezależnie od
pochodzenia i dochodów ich rodziców. Dlatego będę silniej
wspierał rodziny oraz rozbudowywał system opieki nad
dziećmi i szkoły.

An das Wahlamt
der Stadt/Gemeinde

22. września zostaniecie powołani do wybrania nowego
Landtagu Hesji. To Państwo zdecydujecie, czy możliwa jest
nowa polityka w naszym landzie.

WIĘCEJ NA KSZTAŁCENIE I
ZDROWIE.

ABSENDER

DRODZY MIESZKAŃCY HESJI,

5 powodÓw
dla wyborU Spd:

Hier den angemeldeten (Erst-)Wohnsitz und Ihr Geburtsdatum angeben.

heSja potraFi
lepiej.

