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GŁOSOWANIE ? 



Głosowanie – czym jest ? 

Głosowanie w społecznościach jest metodą podejmowania 

decyzji za pośrednictwem oddania głosów.   

 

Tak naprawdę już od najmłodszych lat 

podejmujemy decyzję w formie głosowania, 

np. podczas wyboru filmu, który chcemy 

obejrzeć wspólnie z rodziną czy 

koleżankami/kolegami. 



Podstawowe  
sposoby głosowania 

JAWNE  
 



Podstawowe  
sposoby głosowania 



Podstawowe  
sposoby głosowanie 

 Wybór z listy osób czy innych opcji (np. różnych filmów). Głosowanie 
następuje poprzez wskazanie konkretnej osoby/opcji.   

 
 
 
 
 
 Oddanie głosu na konkretną osobę, konkretną opcję poprzez wybranie 

jednej z odpowiedzi:  
„TAK”  
„NIE” 

„wstrzymuje się od głosu/nie mam zdania” 



W małych społecznościach  
(np. w rodzinie, wśród znajomych 
itp.) głosowanie jest sprawą 
stosunkowo prostą. Mamy niewielką 
liczbę osób głosujących a tym samym 
liczenie głosów jest szybkie, a podjęte 
decyzje jednoznaczne. 

 Głosowanie w małych 
społecznościach 



W dużych społecznościach np. w Twojej 
gminie, w Województwie Podkarpackim czy 
całym kraju potrzebne jest przeprowadzenie 
bardziej skomplikowanej formy 
podejmowania decyzji. Tutaj głosowanie 
przebiega w sposób tajny. 
 

 Głosowanie w dużych 
społecznościach 

Mamy tutaj z dwoma podstawowymi formami: 
- wyborami dotyczącymi konkretnej osoby (np. 
głosowania na Prezydenta M. Rzeszowa) 
- referendum (np. w przypadku podejmowania 
ważnych decyzji w jakieś kwestii) 



 Głosowanie w ujęciu 
historycznym 

Możliwość głosowania w wyborach nie zawsze była 
dostępna dla wszystkich. W tej kwestii jeszcze w 
pierwszej połowie poprzedniego wieku kobiety nie 
miały zagwarantowanego równego udziału w 
głosowaniu w wyborach, w tym lokalnych.  
W Europie pierwszym państwem, które pozwoliło 
kobietom głosować była to Finlandia, które prawo 
takie nadała już od 1906 roku, następnie w 1913 r. 
Norwegia, a w 1915 r. Islandia i Dania, a dwa lata 
później Holandia. W Polsce panie uzyskały takie 
prawo w 1918 roku. , a np. we Francji dopiero w 1944 
roku. 
 
 



Prawo wyborcze 

Jest to ogół przepisów i norma prawnych, które precyzują zasady i proces 
wyborów. Składaj się na to m.in. regulacje dotyczące ordynacji wyborczej np. 
tryb przeprowadzenia wyborów czy zgłaszania kandydatów czy zasady 
finansowania kampanii wyborczych.  
 
Od 1 sierpnia 2011 roku prawo wyborcze w Polsce regulowane jest przez 
Kodeks wyborczy, który zawiera tryb przeprowadzania wyborów: 
 do Parlamentu Europejskiego 
 na Prezydenta RP 
 na Posła i Senatora 
 na radnego gminy, powiatu oraz sejmiku  
 na wójta/burmistrza/prezydenta gminy (szefa gminy) 



Rodzaje prawa wyborczego 

• czynne prawo wyborcze 

• bierne prawo wyborcze 



Czynne prawo wyborcze 

Jest to inaczej mówiąc prawo, które przysługuje obywatelowi udział do 
głosowaniu w wyborach do organów państwa czy samorządu 
terytorialnego, a także w referendach. 
 
W Polsce prawo takie przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu, która 
najpóźniej w dniu głosowania ukończyła 18 lat i prawo to nie zostało mu 
odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym dotyczącym pozbawienia 
praw publicznych.  



Bierne prawo wyborcze 

Najogólniej mówiąc jest to prawo do kandydowania. W Polsce prawo takie jest 
możliwe dla każdego posiadającego czynne prawo wyborcze oraz odpowiedni wiek 
w zależności od rodzaju wyborów.  
Przykładowo aby móc kandydować: 
 do rady gminy, powiatu czy województwa, trzeba mieć ukończone 18 lat w 

dniu wyborów,  
 do Parlamentu Europejskiego – 21 lat 
 na szefa gminy czyli wójta, burmistrza lub prezydenta – 25 lat. 

 
W przypadku pozostałych wyborów tj. do Sejmu RP wymagane jest ukończenie 21 
lat, do Senaty 30, a jeżeli ukończymy 35 lat to możemy się ubiegać o urząd 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
  



Podział administracyjny Polski w 
kontekście wyborów lokalnych 

Gdańsk Szczecin 

Warszawa 

Wrocław 

Poznań 
Katowice 

Rzeszów 



Podział administracyjny Polski w 
kontekście wyborów lokalnych 

W Polsce najwyższą jednostką podziału administracyjnego jest 
województwo. Podział kraju na takie jednostki ma swoje korzenie w okresie 
rozbicia dzielnicowego. Pierwsze województwa powstały na przełomie XIV 
i XV wieku. Liczba regionów naturalnie wahała się w zależności od 
historycznych uwarunkowań (głównie wielkości terytorium kraju).  
Obecny podział terytorialny jest wynikiem II wojny światowej, kiedy to 
powstało 17 województw. Potem w 1975 roku mieliśmy jedną dużą reformę, 
która zwiększyła liczbę województw do 49. 
 



Obecny podział Polski został ukształtowany z dniem 1 stycznia 1999 roku, 
kiedy to weszła w życie nowa reforma administracyjna dzieląca kraj na 16 
dużych województw tj.: 
 

dolnośląskie ze stolicą we Wrocławiu, 

 kujawsko-pomorskie z siedzibą wojewody w Bydgoszczy oraz 

sejmiku wojewódzkiego w Toruniu, 

 lubelskie ze stolicą w Lublinie, 

 lubuskie z siedzibą wojewody w Gorzowie Wielkopolskim  

oraz sejmiku wojewódzkiego w Zielonej Górze, 

 łódzkie ze stolicą w Łodzi, 

 małopolskie ze stolicą w Krakowie,  

 mazowieckie ze stolicą w Warszawie, 

opolskie ze stolicą w Opolu. 

   Region administracyjny 
   w Polsce 



Obecny podział Polski został ukształtowany z dniem 1 stycznia 1999 roku, 
kiedy to weszła w życie nowa reforma administracyjna dzieląca kraj na 16 
dużych województw tj.: 
 

 podkarpackie ze stolicą w Rzeszowie, 

 podlaskie ze stolicą w Białymstoku, 

 pomorskie ze stolicą w Gdańsku, 

 śląskie ze stolicą w Katowicach, 

 świętokrzyskie ze stolicą w Kielcach, 

 warmińsko-mazurskie ze stolicą w Olsztynie, 

 wielkopolskie ze stolicą w Poznaniu, 

 zachodniopomorskie ze stolicą w Szczecinie. 

   Region administracyjny 
   w Polsce 



Podział administracyjny Polski  
i wybory na poziomie 

lokalnym/samorządowym 
 
 
Obecny podział terytorialny kraju jest trójszczeblowy mamy: 
 
 
gminy - 2479  

powiaty – 379 (w tym powiaty grodzkie 65) 

województwa - 16 

wybieramy rade gminy 
oraz szefa gminy (wójta, 
burmistrza, prezydenta) 

wybieramy rade powiatu 

wybieramy sejmik  
województwa 



Rada gminy/miasta oraz rada powiatu  

Rada gminy/rada miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, 
składa się z radnych wybierani w wyborach samorządowych. Kadencja rady 
gminy trwa 4 lata od momentu wyboru. Do jej kompetencji należą wszystkie 
sprawy, które są w zakresie działalności gminy w tym m.in. uchwalanie 
budżetu gminy, ustalanie wynagrodzenia szefowi gminy 
(wójt/burmistrz/prezydent) 
 

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym samorządu powiatu, 
składa się z radnych wybierani w wyborach samorządowych. Kadencja rady 
powiatu trwa 4 lata od momentu wyboru.  
Do jej kompetencji należą wszystkie sprawy, które są w zakresie działalności  
powiatu w tym m.in. uchwalanie budżetu powiatu, wybór i odwoływanie 
zarządu. 



Sejmik województwa 

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym samorządu 
województwa, składa się z radnych wybierani w wyborach samorządowych 
w liczbie: trzydziestu w województwach liczących do 2 mln mieszkańców 
(wskaźnik wzrasta o trzech radnych na każde 0,5 mln mieszkańców).  
 
Sejmik jest głównie odpowiedzialny za rozwój województwa w odniesieniu 
do kraju (ważną kompetencja jest uchwalanie strategii rozwoju regionu, jak i 
innych programów wieloletnich)  i jest organem stanowiącym i kontrolnym 
samorządu województwa.  



Główne urzędy i instytucje centralne 
Rzeczpospolitej Polskie, których 

reprezentanci są wybierani w wyborach 

Sejm RP Senat RP Prezydent RP 



Prezydent RP 

 

 czuwa nad przestrzeganiem postanowień i zapisów Konstytucji 

 jest najwyższy przedstawiciel polskich władz,  

 najwyższym organem państwa w zakresie władzy wykonawczej, 

 pełni funkcję zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Prezydent jest wybierany na 5 lat kadencję w wyborach powszechnych i może 

pełnić funkcję dwie kadencję. Kandydat musi mieć powyżej 35 lat i zgromadzić 100 

tys. podpisów popierających.  

www.prezydent.pl 
 

http://www.prezydent.pl/


Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

Sejm stanowi pierwszą izbę polskiego parlamentu. 
 

Członkowie wybierani są w wyborach powszechnych w głosowaniu tajnym. 
 

 Kadencja Sejmu, zgodnie z zapisami Konstytucji RP trwa 4 lata. 
 

 Budynek Sejmu, a tym samym obrady odbywają się w Warszawie.  
 

 

www.sejm.gov.pl 
 

http://www.sejm.gov.pl/


Senat Rzeczpospolitej Polskiej 

www.senat.gov.pl 
 

Senat stanowi drugą izbę polskiego parlamentu. 
 

Członkowie wybierani są w wyborach powszechnych w głosowaniu tajnym. 
 

 Kadencja Senatu, zgodnie z zapisami Konstytucji RP trwa 4 lata. 
 

 Budynek Senatu, a tym samym obrady odbywają się w Warszawie.  
 
 Senat głownie pełni rolę izby korygującej projekty ustaw uchwalonych przez 
Sejm. 

 

http://www.senat.gov.pl/




Unia Europejska  

 Unie Europejską tworzy obecnie 27 krajów (w tym Polska) 
 

 Obowiązuje 23 oficjalne języki 
 

 Liczba mieszkańców przekracza 500 mln 
 

 Stolicą Unii Europejskiej jest Bruksela, w której mają siedzibę najważniejsze 
unijne instytucje 

 
 Główne unijne organy to Komisja Europejska, Rada Europejska oraz Parlament 

Europejski, którego członkowie wybierani są w wyborach ogólnoeuropejskich 
 

 Unia Europejska respektuje tożsamość narodowa państw członkowskich ich 
kulturę i tradycję 
 



Parlament Europejski  

Ilość deputowanych w Parlamencie Europejskim  z danego kraju jest 
uzależniona od ilości mieszkańców  i tak przykładowo: 

 
 Niemcy -  99 deputowanych 
 Francja - 74 deputowanych 
 Hiszpania - 54 
 Polska - 51  
 Rumunia - 33 
 Holandia – 26 
 Belgia - 22 
 Słowacja - 13 
 Cypr - 6 

Jednak należy pamiętać, że w Europarlamencie deputowanie tworzą 
frakcję/grupę polityczną, w których znajdują się osoby z różnych krajów a 
mające podobne poglądy na sferę życia politycznego czy gospodarczego.  

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/map.html


Parlament Europejski  

Województwo Podkarpackie ma dwóch  

przedstawicieli w Parlamencie Europejskim: 

Elżbieta Łukacijewska 

Tomasz Poręba 



Prawo do 
głosowania  

w wyborach dla 
obywateli państw 
Unii Europejskiej 



Obywatelstwo Unii Europejskiej 
a prawo głosowania w wyborach 

Obywatelstwo Unii Europejskiej posiada 
automatycznie każdy mieszkaniec Państwa 
członkowskiego UE.  
Związane jest to zwłaszcza z możliwością 
głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, ale także udziałem w wyborach 
lokalnych państw członkowskich w których 
zamieszkują, na takich samych zasadach jak 
obywatele tego kraju. 



Obywatelstwo Unii Europejskiej 
a prawo głosowania w wyborach 

W przypadku naszego kraju oznacza to, że praktycznie każdy pełnoletni 
obywatel UE, czyli taki który ukończył 18 lat i zamieszkuje na 
terytorium RP ma możliwość udziału w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego oraz wyborach lokalnych do władz na terenie gminy, 
której zamieszkuje, chyba, że tego prawa został pozbawiony 
prawomocnym wyrokiem w swoim kraju ojczystym.  
 
Jednak wyjątkiem od tej reguły jest Austria, w której prawo do 
głosowania przysługuje osobom, które ukończyły 16 lat. 



Obywatelstwo Unii Europejskiej 
a prawo głosowania w wyborach 

Prawa głosowania (prawo czynne), jak i kandydowania (prawo bierne) w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego szczegółowo precyzuje dyrektywa 
Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiająca szczegółowe 
warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami. 



Europejska Inicjatywa 
Obywatelska 

„Europejska inicjatywa obywatelska umożliwia wezwanie Komisji Europejskiej  

do zaproponowania przepisów unijnych w kwestiach, w których UE posiada 

kompetencje do stanowienia prawa. Inicjatywę obywatelską musi poprzeć co 

najmniej milion obywateli UE pochodzących z przynajmniej 7 spośród 27 

państw członkowskich. W przypadku każdego z tych 7 państw wymagane jest 

osiągnięcie minimalnej liczby deklaracji poparcia”.  

Komisja Europejska (ec.europa.eu) 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories


Wybory lokalne  
w Województwie Podkarpackim 



Wybory lokalne  
w Województwie Podkarpackim 

Na Podkarpaciu delegatury Krajowego Biura Wyborczego, które jest 

organem rządowym odpowiedzialnym za przeprowadzanie wyborów, 

znajdują się w Rzeszowie (wraz z komisarzem wyborczym 

ogólnowojewódzkim), a także w Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu. 



Wybory lokalne  
w Województwie Podkarpackim 

W Województwie Podkarpackim wybieramy w wyborach lokalnych: 

- Sejmik Województwa Podkarpackiego w którym zasiada 33 radnych 

- rady gmin/miast - łącznie 159  

- rady powiatów ziemskich – łącznie 21  

- wójtów, burmistrzów, prezydentów – łącznie 159  


