
WYBÓR NALEŻY
DO CIEBIE!
Wybory do dzielnicowych  
przedstawicielstw seniorów 2022



Droga Czytelniczko!
Drogi Czytelniku!

W dniach od 14 do 18 marca 2022 r. w 
Berlinie odbędą się wybory do dzielnico-
wych przedstawicielstw seniorów. Czy masz 
60 lat lub więcej? Jeśli tak, weź udział w 
wyborach!

Kto może głosować?
Każda osoba powyżej 60 roku życia, której 
głównym miejscem zamieszkania jest Berlin. 
Obywatelstwo niemieckie nie jest 
wymagane.

Jak odbywa się 
głosowanie?

W drodze korespondencyjnej lub w lokalach 
wyborczych. Uprawnieni wyborcy otrzymają 
dokumenty do głosowania w stosownym 
czasie poczynając od 14 stycznia 2022 r. 
Wraz z dokumentami wyborczymi wyborcy 
otrzymają również wszystkie istotne infor-
macje:

• jakie kandydatki i kandydaci startują w 
wyborach,

• kiedy i gdzie kandydatki i kandydaci 
zaprezentują się publicznie,

• kiedy i gdzie można oddać głos,
• jakie dokumenty należy zabrać ze sobą,
• jakie terminy obowiązują w głosowaniu 

korespondencyjnym.

Wnioski o głosowanie korespondencyjne 
należy złożyć do 28 lutego 2022 r., a karty 
do głosowania korespondencyjnego muszą 
wpłynąć do urzędu dzielnicowego do 12 
marca 2022 r.

Dlaczego warto wziąć 
udział w wyborach?

Dzielnicowe przedstawicielstwa seniorów 
− być może słyszysz o tym po raz pierws-
zy. Przedstawicielstwa seniorów, które są 
rzecznikami starszych mieszkańców Berli-
na, dbają o to, aby potrzeby i interesy tej 
grupy ludności były włączane do polityc-
znych procesów decyzyjnych i brane pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Dzielnicowe przedstawicielstwa senio-
rów mają możliwość doradzania radnym 
w komisjach rad dzielnic we wszystkich 
sprawach dotyczących osób starszych. 

28.02.2022 r.

Koniec terminu składania 
wniosków o głosowanie 
korespondencyjne

12.03.2022 r., godz. 18

Termin wpływu kart 
do głosowania kore-
spondencyjnego

koniec lutego

Prezentacja 
kandydatek i 
kandydatów

14.01.2022 r.

Wysyłka 
zawiadomień 
o wyborach

28.03.2022 r. 

Publiczne ogłoszenie 
wyników wyborów

14-18.03.2022 r.

Głosowanie w lokalach 
wyborczych (co najmniej 
5 w każdej dzielnicy)

01.04.2022 r.

Powołanie członków 
przedstawicielstwa 
seniorów

Przedstawicielstwa dzielnicowe delegują 
swoich członków zarządu do Krajowej 
Rady Doradczej Seniorów, która z kolei 
doradza Izbie Deputowanych Berlina oraz 
właściwemu zarządowi Senatu w kwesti-
ach polityki senioralnej.

Zakres tematów, którymi mogą się 
zajmować gremia reprezentujące senio-
rów, sięga od bardzo praktycznych drob-
nych spraw, takich jak na przykład stwor-
zenie miejsc do siedzenia na osiedlu lub 
wydłużenie zielonego światła dla pieszych, 
aż po sprawy ważne dla całego miasta. 
Tutaj przedstawicielstwa seniorów mogą 
na przykład uczestniczyć w opracowywa-
niu programu ochrony przed upałami lub 
angażować się na rzecz ochrony klimatu w 
interesie starszych mieszkańców Berlina.

Reasumując: Biorąc udział w wyborach 
sprawisz, że interesy osób starszych będą 
uwzględniane, a ich głos będzie słyszalny.
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