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1. Wstęp 
 
W czerwcu tego roku Polacy po raz drugi wezmą udział w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. 5 lat temu na pewno nie mogliśmy się pochwalić frekwencją (tylko ok. 20,8 
proc.!). Co zrobić, by w tym roku frekwencja była wyŜsza? Odpowiedzi na to pytanie 
poświęcam tę pracę. Oprócz propozycji, jak zwiększyć frekwencję, przedstawię takŜe 
informację o Parlamencie Europejskim, a takŜe poprzednich wyborach. 
 
2. Parlament Europejski – krótki rys 
 
Parlament Europejski (PE) jest instytucją wspólnotową, reprezentującą narody Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej, jedynym bezpośrednio wybieranym organem Unii 
Europejskiej. Zadaniem 785 posłów do PE jest reprezentowanie obywateli: posłowie, 
wybierani co pięć lat głosami wyborców w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
są przedstawicielami jej 492 milionów obywateli. Parlament działa w systemie 
wyspecjalizowanych komisji. Prace Parlamentu Europejskiego mają duŜe znaczenie, 
poniewaŜ decyzje dotyczące nowych europejskich przepisów w wielu obszarach polityki są 
podejmowane wspólnie przez Parlament i Radę Ministrów reprezentującą państwa 
członkowskie. PE odgrywa czynną rolę w sporządzaniu projektów legislacyjnych mających 
wpływ na codzienne Ŝycie obywateli, na przykład w dziedzinie ochrony środowiska, praw 
konsumenta, równości szans, transportu oraz swobodnego przepływu pracowników, kapitału, 
usług i towarów. Wpływ prac legislacyjnych Parlamentu Europejskiego na Ŝycie codzienne 
kaŜdego z obywateli Unii jest bardzo wyraźny - większość wprowadzanego dziś prawa w 
państwach członkowskich to dostosowanie do unijnej legislacji (szacuje się, Ŝe 60-80 proc. 
narodowego prawodawstwa jest ustanawiane na poziomie Wspólnoty). Parlament wraz  
z Radą ma równieŜ kompetencje w zakresie rocznego budŜetu Unii Europejskiej. 
 
Jak Parlament Europejski postrzegają Europejczycy? 
 
Na podstawie badania Eurobarometru (badania zlecane przez UE w celu poznania opinii 
obywateli krajów członkowskich), które zostało przeprowadzone wiosną 2007 r., moŜna 
stwierdzić, Ŝe Europejczycy postrzegają Parlament jako instytucję dysponującą największymi 
uprawnieniami w ramach całej UE, a takŜe jako instytucję, której przyznaliby największe 
uprawnienia. Mimo Ŝe są świadomi waŜnej roli legislacyjnej PE, a w pewnych przypadkach 
nawet roli decyzyjnej, nie znają dobrze zasad funkcjonowania Parlamentu. W związku z tym 
większość badanych sądzi, Ŝe posłowie zasiadają w Parlamencie w ramach delegacji 
krajowych, a nie w ramach grup politycznych w zaleŜności od poglądów politycznych. DuŜa 
większość obywateli uczestniczących w badaniu uwaŜa, Ŝe Parlament w swoich działaniach 
powinien stawiać na pierwszym miejscu zwalczanie terroryzmu przy poszanowaniu swobód 
osobistych, zwalczanie zmian klimatycznych oraz ochronę konsumenta i zdrowia 
publicznego. W kwestii wartości, których wspieraniem powinien zająć się Parlament, 
respondenci wymieniają w pierwszej kolejności prawa człowieka, równość między kobietami 
i męŜczyznami oraz solidarność między państwami członkowskimi UE. 
 
Po półtora roku przeprowadzono kolejne badanie Eurobarometru (badanie zostało 
przeprowadzone w momencie największego kryzysu ekonomicznego i finansowego w 
październiku i listopadzie 2008 r. co naleŜy mieć na uwadze analizując jego wyniki). Na 
podstawie jego wyników zaobserwowano kilka wyraźnych tendencji: znacznie zwiększyły się 
obawy o charakterze gospodarczym i społecznym. Europejczycy są coraz bardziej 
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zaniepokojeni swoją osobistą sytuacją. Odnotowano natomiast wyraźny spadek wspólnych 
obaw dotyczących terroryzmu, imigracji i zmian klimatu. W czasie kryzysu zainteresowanie 
wyborami do Parlamentu Europejskiego jest nadal ograniczone. Wyniki tego drugiego 
badania dotyczącego Parlamentu Europejskiego potwierdzają, Ŝe Europejczycy mimo Ŝe 
nadal mają małą wiedzę na temat Parlamentu postrzegają go jako instytucję demokratyczną i 
doceniają jego jednoczącą rolę. 
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3. Wybory do Parlamentu Europejskiego – wybory najmniej waŜne? – ankieta 
CBOS 
 
Na podstawie badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego przez CBOS w 
dniach 9-15 stycznia 2009 r. na liczącej 1089 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych 
mieszkańców Polski moŜemy wywnioskować, Ŝe Polacy uznają wybory do Parlamentu 
Europejskiego za najmniej waŜne - wybory te za waŜne wydarzenie uznaje połowa (50 proc.) 
badanych; niewiele mniej (47 proc.) uwaŜa, Ŝe są one wydarzeniem o małym lub znikomym 
znaczeniu. WaŜniejsze dla Polaków niŜ wybory do Parlamentu Europejskiego są nie tylko 
wybory samorządowe, które za waŜne uznaje 65 proc. respondentów, ale równieŜ 
prezydenckie (62 proc.) i parlamentarne (waŜne dla 61 proc.). Wyniki styczniowego badania 
CBOS wskazują, Ŝe zainteresowanie wyborami do PE w największym stopniu wiąŜe się  
z poziomem wykształcenia: osoby z wykształceniem wyŜszym ponad dwukrotnie częściej  
niŜ osoby z podstawowym deklarują zainteresowanie tym wydarzeniem (47 proc. wobec  
21 proc.).  
 
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego w roku 2004 – niska frekwencja i jej 
powody 
 
Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w dniach od 10-13 czerwca 2004 r. 
w 25 krajach rozszerzonej w maju tego samego roku Unii Europejskiej. Wybieraliśmy wtedy 
785 europosłów, w tym 54 z Polski. Frekwencja w całej Unii wyniosła ok. 45,5 proc., zaś w 
poszczególnych państwach wyglądała ona następująco: 
- ok. 90 proc. – w Belgii i Luksemburgu, 
- ok. 80 proc. – na Malcie, 
- ok. 70 proc. – na Cyprze i we Włoszech, 
- ok. 60 proc. – w Grecji i Irlandii, 
- ok. 50 proc. – w Danii i Litwie, 
- ok. 40 proc. – w Austrii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Łotwie, Niemczech, 
Portugalii, Szwecji, Węgrzech i Wielkiej Brytanii, 
- ok. 30 proc. – w Czechach i Słowenii, 
- najmniejsza frekwencja była w Polsce (ok. 20,8 proc.) i Słowacji (ok. 16,5 proc.). 
 
Po wyborach wiele osób zastanawiało się, jakie były powody tak niskiej frekwencji w Polsce. 
Wniosków było duŜo. PoniŜej przedstawię kilka z nich, moim zdaniem najwaŜniejszych. 
1. Sprawy narodowe wciąŜ są wiodącym tematem w wyborach do PE. Zamiast  
o problemach wspólnotowych, w kampanii wyborczej mowa jest o problemach 
występujących na poziomie narodowym.  
2. Większość ludzi, a nawet sami politycy uwaŜają, Ŝe są to wybory „drugiego rzędu”. 
Zdecydowana większość uprawnionych do głosowania jest niedostatecznie informowana  
o działaniach, jakie mają miejsce na szczeblu unijnym, nie zdają sobie sprawy z tego,  
Ŝe podejmowane w Parlamencie Europejskim decyzje, mają wpływ na ich Ŝycie. 
3. Głosujący często traktuj ą wybory do PE jako sposób ukarania ich rządów za 
niedociągnięcia w polityce wewnętrznej , co świadczy o słabość integracji europejskiej  
w większości krajów członkowskich. 
4. Listy wyborcze są przygotowywane przez partie krajowe lub nawet regionalne, a nie partie 
sformowane na poziomie wspólnotowym, które funkcjonują w PE – co takŜe świadczy  
o narodowym, a nie wspólnotowym podejściu do tych wyborów. 
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5. Przekonanie wyborców, Ŝe ich udział w głosowaniu nie moŜe nic zmienić - wielu z nich 
nie idzie więc do urn, bo nie widzi bezpośredniego związku swojego głosowania z podziałem 
władzy na szczeblu Unii Europejskiej. 
6. Klimat debaty politycznej na temat Unii Europejskiej . Polacy byli w ciągu ostatnich 
miesięcy przed wyborami atakowani negatywnymi informacjami o Unii w związku z debatą 
nad Konstytucją Europejską i sposobem głosowania w Radzie. Efektem była dezorientacja 
Polaków. 
7. Brak reakcji Sejmu RP na postulaty proponowane przez róŜne organizacje  
(np. głosowania dwudniowego, głosowania pocztą) w celu zwiększenia frekwencji  
i ułatwienia wyborcom wzięcia udziału w wyborach. 
8. Niedostateczna kampania informacyjna – wiele osób mogło nie wiedzieć gdzie,  
kiedy i w jakich godzinach moŜe zagłosować. 
9. Niejasna ordynacja wyborcza – wyborca nie wiedział, jak jego głos przekłada się na 
poszczególnych kandydatów i partie. 
10. Powodem mógł być takŜe „chaos polityczny”, kryzys rządowy w kraju oraz brak 
zaufania do polityków. 
11. Nie najlepszy termin wyborów – długi czerwcowy weekend. 
 
Reasumując, powodem była niedostateczna informacja na temat wyborów, a takŜe 
Parlamentu Europejskiego, kryzys rządowy w kraju, narodowe, a nie wspólnotowe podejście 
do wyborów oraz niewprowadzenie zmian ułatwiających głosowanie. 
 
 
 
5. Eurowybory 2009 
 
 
 
W tym roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego weźmie udział juŜ 27 państw (do 25, 
dla których to będą juŜ kolejne wybory do PE, dołączy Bułgaria i Rumunia). Eurowybory 
odbędą się od 4 do 7 czerwca. Polacy wybiorą 50 europosłów (w związku z przystąpieniem 
do UE Rumunii i Bułgarii musimy im bowiem „oddać” przysługujące im mandaty), lecz 
liczba eurodeputowanych wybranych w całej Unii nie jest jeszcze znana. ZaleŜy to od tego, 
czy traktat lizboński wejdzie w Ŝycie. Jeśli nie, to wybory odbędą pod rządami 
obowiązującego obecnie traktatu z Nicei. Tymczasem kaŜdy z tych traktatów w inny sposób 
określa liczbę głosów przypadających poszczególnym państwom członkowskim. Traktat 
nicejski przewidywał mianowicie, Ŝe  suma głosów (liczba miejsc w Parlamencie) nie moŜe 
przekroczyć 736. Tymczasem  według traktatu lizbońskiego byłoby ich 751 (750 plus 
przewodniczący). 
 
Czy Europejczycy wiedzą o wyborach? 
 
Z badania Eurobarometru przeprowadzonego pod koniec 2007 roku wynika, Ŝe prawie trzech 
Europejczyków na czterech uwaŜa się zasadniczo za słabo lub bardzo słabo poinformowanych 
o Parlamencie Europejskim, a poziom ten jest praktycznie identyczny we wszystkich 
państwach członkowskich – zarówno starych, jak i nowych.  
Dla przykładu – większość Europejczyków stwierdza, Ŝe nie wie ilu posłów ich narodowości 
zasiada w Parlamencie i jest zdania, Ŝe decyzje są podejmowane w zaleŜności od interesów 
krajowych posłów, a nie ich poglądów politycznych. 
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Dodatkowo trzy czwarte obywateli Europy stwierdza, Ŝe nie wie, kiedy odbędą się najbliŜsze 
wybory europejskie. Zaledwie 10 proc. respondentów odpowiedziało „w 2009 r.”, a tylko 2 
proc. określiło konkretnie „w czerwcu 2009 r.”. 
 
Po badaniu Eurobarometru przeprowadzonym w październiku i listopadzie moŜemy 
stwierdzić, Ŝe wiedza o terminie wyborów wyraźnie się zwiększa. Rok temu tylko 9 proc. 
Europejczyków podawało rok 2009. Dziś liczba ta wynosi 26 proc.. Jednak ze względu na 
kryzys zainteresowanie głosowaniem w wyborach do Parlamentu Europejskiego nieco spada 
(44 proc. osób jest „zainteresowanych”, a podczas poprzedniego badania Eurobarometru 
liczba ta wynosiła 46 proc.), podobnie zresztą jak prawdopodobieństwo głosowania. 
Wśród Polaków poziom wiedzy jest niŜszy od średniej europejskiej – jedynie jedna piąta wie, 
Ŝe wybory do PE odbędą się w tym roku. Niemal trzy czwarte Polaków (73 proc.) nie wie, 
kiedy odbędą się najbliŜsze wybory. 
 

 
 

 
 
 
 
6. Czy Polacy pójdą do urn? – ankieta własna 
 
W lutym 2009 r. przeprowadziłam anonimową ankietę poświęconą wyborom do PE na 100 
dorosłych osobach związanych z Warszawą. Zadałam w niej pytania zamknięte: „Czy brała 
Pani / brał Pan udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.?” oraz „Czy 
zamierza Pani / Pan wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.?”,  
a takŜe jedno pytanie otwarte, którego wyniki zostaną omówione w dalszej części pracy. 
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Czy zamierza Pani/Pan wzi ąć udział 
w wyborach do PE w 2009 r.? 
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Są to ogólne wyniki ankiety. MoŜemy z nich wywnioskować, Ŝe osoby, wśród których 
przeprowadziłam ankietę, zdają sobie sprawę ze swoich praw, a takŜe obowiązków 
obywatelskich. 
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Czy zamierza Pani/Pan wzi ąć udział w wyborach do PE 
w 2009 r.? - wyniki pod wzgl ędem płci (dane w %)

Kobiety
MęŜczyźni

W badaniu wzięły udział 64 kobiety i 36 męŜczyzn. Na podstawie badania moŜemy 
zauwaŜyć, Ŝe jeśli chodzi o te wybory to kobiety są bardziej zdecydowane (14,06 proc. kobiet 
jeszcze się zastanawia, czy weźmie udział w wyborach, męŜczyzn zastanawia się 22,2 proc.), 
a takŜe chętniejsze w braniu udział w wyborach (o prawie 15 proc.). 
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Czy zamierza Pani/Pan wzi ąć udział w wyborach do 
PE w 2009 r.? - wyniki pod wzgl ędem wieku (dane w 

%)

18-25
26-30
31-45
46-60
powy Ŝej 60

W ankiecie wzięło udział 29 osób z kategorii wiekowej 18-25, 8 z kategorii 26-30, 21 z 
kategorii 31-45, 32 z przedziału wiekowego 46-60 i 10 powyŜej 60 lat. Według tych badań na 
wybory pójdzie najwięcej osób z przedziału wiekowego powyŜej 60 lat (80 proc.), a najmniej 
z kategorii 26-30 (50 proc.). Najbardziej negatywnie do wyborów nastawieni są ludzie w 
wieku 21-45 lat (19,05 proc. nie wybiera się na wybory), a najbardziej niezdecydowane są 
osoby w wieku 26-30 (37,5 proc. jeszcze nie wie, czy weźmie udział w wyborach). 
 
 

Udział w wyborach do PE w 2004r., 
a zamiar udziału w nadchodzących wyborach do PE 

Udział w wyborach do PE 
w 2004 r. 

Zamiar udziału w wyborach 
do PE w 2009 r. 

Liczba osób spełniających 
wymagania 

Tak Tak 49 
Tak Nie 1 
Tak Jeszcze się zastanawiam 5 
Nie Tak 9 
Nie Nie 12 
Nie Jeszcze się zastanawiam 5 

Nie miałem jeszcze wtedy praw 
wyborczych 

Tak 12 

Nie miałem jeszcze wtedy praw 
wyborczych 

Nie - 

Nie miałem jeszcze wtedy praw 
wyborczych 

Jeszcze się zastanawiam 7 
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61 osób z biorących udział jest stała w swoich decyzjach – jeśli brała udział w wyborach, to 
ma zamiar nadal brać, jeśli nie, to nie. Co pocieszające tylko 1 osoba zmienia swoją decyzję 
w niekorzystny sposób – brała udział w wyborach, a w tym roku nie ma zamiaru pójść do 
urny. 5 osób brało udział w wyborach w 2004 r., ale teraz się zastanawia, jaką decyzję podjąć 
– jednak rozwaŜa udział w wyborach. 9 osób w sposób pozytywny zmieniło swoją decyzję – 
w 2004 r. nie brali udziału w głosowaniu, ale tym razem mają zamiar pójść do urn. Z osób, 
które nie oddały głosu w poprzednich wyborach, 5 zastanawia się nad udziałem w 
nadchodzących wyborach. A czy nowi wyborcy, czyli ci, którzy w roku 2004 nie mieli praw 
wyborczych, mają zamiar wziąć udział w nadchodzącym wydarzeniu? 12 z nich planuje 
głosować w najbliŜszych wyborach do PE, a 7 osób jeszcze nie podjęło decyzji. śaden z 
nowych wyborców nie ma zamiaru zdecydowanie nie brać udziału w wyborach, co jest 
pozytywną i pocieszającą informacją, poniewaŜ w rękach tych ludzi jeszcze przez wiele lat 
będzie spoczywał los naszego państwa. 
 
7. Dlaczego warto głosować? 
 
Na stronie Parlamentu Europejskiego poświęconej zbliŜającym się wyborom 
(http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=PL) moŜemy znaleźć 10 
powodów, dlaczego warto wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Oto one: 
1. To Ty decydujesz – oddając swój głos. 
Głosując w wyborach do PE, wybierasz osoby, które wpłyną na przyszłość i codzienne Ŝycie 
blisko 500 milionów Europejczyków. JeŜeli nie zadasz sobie trudu, zrobi to kto inny i 
zdecyduje, kto będzie Cię reprezentował w jedynym wyłanianym w wyborach bezpośrednich 
zgromadzeniu ogólnoeuropejskim. Wybrani posłowie nakreślają przyszłość Europy w 
najbliŜszych pięciu latach. Spraw, by Europa była taka, jakiej chcesz. Jeśli nie zagłosujesz, to 
później nie narzekaj. 
2. Posłowie – Twój głos w Europie 
Wybrany przez Ciebie poseł to Twój głos w Europie – dlaczego miałbyś go zmarnować? 
Parlament Europejski, wybierany co pięć lat, jest waŜnym i posiadającym szerokie 
uprawnienia uczestnikiem procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Głosuje on 
nad ostatecznym kształtem unijnych aktów prawnych, które mają wpływ na codzienne Ŝycie, 
niezaleŜnie od tego czy dotyczą one jedzenia na naszych stołach, naszego koszyka na zakupy, 
jakości powietrza, które wdychamy, czy bezpieczeństwa zabawek dla naszych dzieci. 
3. To Twoje prawo wyborcze! 
Prawo do głosowania w wyborach do PE jest Twoim podstawowym prawem jako obywatela 
europejskiego i oznacza to, Ŝe Twoje zdanie ma wpływ na sposób, w jaki działa Unia. 
Głosując, przyczyniasz się do wskazania tych, którzy będą reprezentowali konkretnych 
obywateli europejskich, takich jak Ty, członkowie Twojej rodziny, przyjaciele, sąsiedzi czy 
koledzy z pracy. Jako obywatel UE moŜesz głosować (lub przedstawić swoją kandydaturę) w 
dowolnym państwie UE, które zamieszkujesz, nawet jeśli nie jesteś obywatelem tego 
państwa. I, co więcej, nic Cię to nie kosztuje! 
4. Dla ludzi, środowiska i dobrobytu 
Młodzi i starzy, studenci i emeryci, kobiety i męŜczyźni, pracownicy i przedsiębiorcy, 
tradycjonaliści i postępowi, mieszkańcy miast i wsi, Europa jest sprawą nas wszystkich, choć 
nie zawsze sobie to uświadamiamy! Dzięki Unii Europejskiej moŜemy swobodnie 
podróŜować, studiować i pracować zagranicą. PE działa niestrudzenie na rzecz czystszego 
środowiska, bezpieczniejszych substancji chemicznych, lepszych usług i miejsc pracy. Jest 
zagorzałym obrońcom praw konsumenta, równości szans i praw człowieka zarówno w UE, 
jak i poza jej granicami. 
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5. Jedno głosowanie – 375 milionów wyborców 
W czerwcu 2009 r. będziesz miał wyjątkową okazję, by pójść do urn wraz z 375 milionami 
europejskich wyborców. Po co? By wybrać jedyny na świecie wyłaniany w wyborach 
bezpośrednich międzynarodowy i wielojęzyczny parlament i jedyną wybieraną bezpośrednio 
instytucję UE. Wybierany przez obywateli od 1979 r. Parlament Europejski jest dziś 
reprezentantem blisko pół miliarda obywateli. 
6. Posłowie wielkiej wagi 
W większości przypadków przy podejmowaniu decyzji w UE posłowie mają taką samą wagę 
jak państwa członkowskie. Większość aktów prawnych dotyczących naszego codziennego 
Ŝycia, powstaje w wyniku wspólnych prac posłów i ministrów na szczeblu EU. Wiele, a moŜe 
nawet większość aktów prawnych obowiązujących w Twoim kraju stanowi transpozycję 
prawodawstwa europejskiego, nad którym głosowali posłowie – Twoi przedstawiciele. I nie 
są to tylko akty prawa, ale pieniądze na nowe drogi, czystsze plaŜe, badania naukowe, 
edukacja i pomoc rozwojowa. Posłowie decydują teŜ o przeznaczeniu unijnych pieniędzy. 
7. W przygotowaniu – jeszcze większe uprawnienia dla posłów 
JeŜeli nowy Traktat lizboński wejdzie w  Ŝycie, zwiększą się jeszcze uprawnienia posłów w 
procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw UE. Traktat ten nada Parlamentowi 
niemal we wszystkich obszarach polityki unijnej takie same uprawnienia prawodawcze, jakie 
posiadają ministrowie państw członkowskich.  Parlament będzie równieŜ wybierał 
przewodniczącego Komisji Europejskiej, co wzmocni jego uprawnienia kontrolne w stosunku 
do władzy wykonawczej UE. Ponadto Ty, jako obywatel UE, będziesz miał prawo 
inicjowania europejskich aktów prawnych. 
8. Twój głos na rzecz róŜnorodności 
Europa wybierze swoich nowych posłów  w czerwcu 2009 r. Posłowie pochodzący z 27 
państw reprezentują szereg krajowych partii politycznych, okręgów wyborczych i punktów 
widzenia. Następnie w łonie Parlamentu większość posłów organizuje się w grupy polityczne 
zgodnie z ich politycznymi przekonaniami. Tak więc Parlament, podobnie jak Europa, 
opowiada się za róŜnorodnością, honorując i godząc w sobie róŜne wartości – dowodem na to 
jest fakt, Ŝe włada on 23 językami. 
9. To polityka! To demokracja! 
Kochasz UE czy nienawidzisz jej? Pragniesz, by rządziła w niej prawica czy moŜe lewica? 
Czy jakaś kwestia przejmuje Cię dogłębnie? Jakich zmian oczekujesz? Jakie działania naleŜy 
podjąć natychmiast? Wybierz posłów, którzy podzielają Twoją wizję, a moŜe Twoje 
pragnienia się zrealizują. To jest właśnie istota demokracji. Przyczyń się do zmian. 
10. Doniosły rezultat niewielkim nakładem 
Nie wahaj się! To tylko kilka minut. MoŜesz je połączyć ze spacerem po parku, moŜe 
wstąpisz gdzieś na kawę. Niewielki wysiłek, by powiedzieć Europie, czego od niej 
oczekujesz. Następnie będzie łatwo  śledzić działania, jakie wybrani przez Ciebie posłowie 
podejmą w Twoim imieniu – wystarczy odwiedzić www.europarl.europa.eu! 
 
8. „Dlaczego głosuję?” 
 
Na stronie Parlamentu Europejskiego poświęconej wyborom w 2009r., o której juŜ wcześniej 
była mowa, moŜemy takŜe znaleźć wypowiedzi obywateli róŜnych państw, dlaczego mają 
zamiar wziąć udział w tych wyborach. PoniŜej prezentuję te wypowiedzi oraz kilka 
odpowiedzi Polaków, których udało mi się o to zapytać. 
 

Gerhard Als, 34, Austria: ”KaŜde wybory pozwalają na udział w procesie 
decyzyjnym, szczególnie w przypadku Parlamentu Europejskiego.  
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Chcę głosować na ludzi, którzy mnie reprezentują. KaŜde wybory to dla mnie sygnał: Yes, we 
can! (Tak, moŜemy!)”. 

 
Marta Kalmus, 23, Polska: ”Realizuje swoje prawo do głosowania. Unia 
Europejska musi wziąć pod uwagę to, co myślę. Głosując wyraŜam swoją 
opinię, a mój głos moŜe wpłynąć na przyszłość Europy”. 
 

 
Olivier Ghys, Belgia, 42: ”WaŜne, Ŝe pozycja Europy stale rośnie - zwłaszcza 
w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Parlament Europejski potrzebuje 
silnego mandatu, by mógł promować stanowisko Europy w świecie”. 
 
 
Gábor Németh, 27, Węgry: ”KaŜde wybory w twoim Ŝyciu mogą określić 
twoją przyszłość - a kaŜdy jest za swoją przyszłość odpowiedzialny. 
Członkowstwo w Unii Europejskiej stanowi ogromną wartość”. 
 
 
Anne-Mari Rytkönen, 24, Finlandia: ”Jako obywatel europejski mam prawo i 
obowiązek głosowania w wyborach europejskich. Chcę by mój głos i głos 
północnej Finlandii były słyszalne w europejskim procesie decyzyjnym!” 
 

 
Bernadette Mende, 26, Belgia: ”To głosowanie jest obowiązkiem, ale jest 
równieŜ doskonałym znakiem demokracji. Będę głosować, poniewaŜ wierzę, 
Ŝe politycy pamiętają o obywatelach, i Ŝe Parlament Europejski moŜe zrobić 
wiele dobrego”. 
 
Josette Perin, Francja, 66 lat: ”Jestem Francuzką, ale czuję się równocześnie 
Europejką. Jako Europejka mam prawo zagłosować w czerwcowych wyborach 
i chętnie skorzystam z tego prawa”. 
 

 
Katrin Hasselblatt, 23, Niemcy: ”Będę głosować w wyborach europejskich, bo 
chcę wspierać rozwój europejskiej gospodarki i współpracy między krajami 
europejskimi”. 
 
 
Vladimír Machalík, 25, Słowacja: ”Dlaczego nie miałbym skorzystać z okazji, 
aby Europa stała się lepszym miejscem do Ŝycia? Jeśli nie bierzesz udziału, nie 
powinieneś narzekać!”. 
 

 
Filip Chrášťanský, 24, Czechy: ”Głosuję w wyborach lokalnych, regionalnych 
i krajowych. Będąc Europejczykiem, głosuję równieŜ w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. To się nazywa demokracja”. 
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Wypowiedzi Polaków zebrane przeze mnie (w ramach anonimowej ankiety): 
 
„Biorę udział w wyborach, gdyŜ taki jest mój obowiązek jako obywatelki (obowiązek = 
”wewnętrzny” nakaz)”. (kobieta, 18-25 lat) 
 
„To dobrze, Ŝe Polskę będą reprezentować Polacy poza granicami kraju. Będę brała udział  
w wyborach, bo mam nadzieję, Ŝe przyczynię się do wyboru osób odpowiedzialnych  
i konsekwentnych, mądrych przede wszystkim, a nie zadufanych w sobie i dbających o swoje 
interesy.” (kobieta, 31-45 lat) 
 
„Jestem pewna, Ŝe udział Polaków w Parlamencie Europejskim jako reprezentantów Polski 
przyniesie krajowi korzyści polityczne i gospodarcze. Będę brała udział w wyborach.” 
(kobieta, 46-60 lat) 
 
„Nie lubię polityki, ale wiem, Ŝe do Parlamentu Europejskiego wybieramy 50 polskich 
eurodeputowanych. Na pewno wezmę udział w wyborach. MoŜe właśnie Polacy, będąc 
bezpośrednio w rządach Unii Europejskiej zrobią „COŚ” dobrego dla kraju.”  
(kobieta, 46-60 lat) 
 
„Biorę udział w wyborach z poczucia obowiązku oraz z powodu (moŜe naiwnego) 
przekonania, ze mam pośrednio wpływ na te waŜne sprawy (dla nas jako kraju i narodu).” 
(kobieta, 31-45 lat) 
 
„Chcę mieć chociaŜ unikalny wpływ na to, kto będzie w Parlamencie (Europejskim, ale takŜe 
i w polskim) i dlatego na pewno będę brała udział w wyborach.” (kobieta, 46-60 lat) 
 
„UwaŜam, Ŝe nie oddając głosu w wyborach, oddajemy decyzję innym. 
Nasz udział w członkostwie Unii jest naszą szansą, ale mogą tam powstawać prawa 
niekorzystne dla nas. Wybierając odpowiedzialnych ludzi do Parlamentu Europejskiego, 
działamy dla naszego dobra.” (męŜczyzna, 46-60 lat) 
 
„To kwestia świadomości i odpowiedzialności – uwaŜam, Ŝe to obowiązek. Nie moŜna 
udawać, Ŝe wybrali kogoś „oni”, Ŝe jest źle winni są „oni”, a ja po prostu nie skorzystałem ze 
swoich praw.” (męŜczyzna, 46-60 lat) 
 
„Do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach skłoniła mnie banalna prawda, Ŝe trzeba 
>brać swoje sprawy w swoje ręce<.” (męŜczyzna, 46-60 lat) 
 
Innych ankietowanych do wzięcia udziału w najbliŜszych wyborach do PE skłania poczucie 
obowiązku obywatelskiego i odpowiedzialności. 
 
9. Jak zwiększyć frekwencję w nadchodzących wyborach? 
 
Jest wiele pomysłów reform, zmian i działań, które naleŜałoby podjąć, by zachęcić Polaków 
do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, tylko ile z nich wejdzie w 
Ŝycie i przyniesie oczekiwane efekty? PoniŜej prezentuję kilka z nich. 
 
I. Kampanie edukacyjno-informacyjne i działania informacyjno-zachęcające 
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Wiele organizacji planuje lub juŜ przeprowadza liczne kampanie edukacyjno-informacyjne w 
szkołach. Edukacja młodzieŜy na tematy związane z Parlamentem Europejskim i wyborami 
jest waŜna, będzie skutkować w przyszłości. Ale obecnie duŜo waŜniejsze są działania 
informacyjne skierowane do obecnych wyborców. Brak wiedzy na temat PE, jego struktury, 
kompetencji, a takŜe na temat wyborów jest waŜnym powodem niskiego zainteresowania 
wyborami. Dlatego waŜne jest, by edukować i informować przede wszystkim dorosłych. 
 
1) Działania informacyjno-zachęcające skierowane do wyborców 
 
Wśród pomysłów na działania informacyjno-zachęcające pojawiają się tzw. kompasy 
wyborcze, pomysł na przeprowadzenie przesłuchań kandydatów na deputowanych do 
Parlamentu Europejskiego, w których nie uniknęliby oni kontrowersyjnych pytań, z 
moŜliwością zamieszczenia ich w portalach internetowych współpracujących z organizacjami, 
a takŜe wiele innych. Kilka z nich przedstawiam poniŜej. 
(Propozycje a-f to pomysły Koalicji 21 października - koalicji ponad 150 organizacji 
pozarządowych, która prowadziła akcję zachęcającą do udziału w wyborach do Parlamentu 
RP 21 października 2007r. i równieŜ teraz włącza się w proces zapobiegnięcia niskiej 
frekwencji w wyborach do PE.) 
 
a) Informowanie o miejscu i dacie wyborów poprzez bezpośrednią wysyłkę indywidualnych 
zawiadomień do obywateli 
 
Dla zwiększenia frekwencji waŜne jest dotarcie z praktyczną informacją o wyborach do 
wszystkich uprawnionych do głosowania obywateli. Procedura taka moŜe polegać na 
wysyłaniu pocztą na kilka dni przed wyborami indywidualnych zawiadomień do wszystkich 
wyborców z informacją o miejscu, czasie i podstawowych zasadach głosowania. Rozwiązanie 
takie jest stosowane z powodzeniem w wielu państwach europejskich. 
 
b) Modernizacja strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, by była źródłem łatwo 
dostępnych informacji o wyborach 
 
Strona www.pkw.gov.pl posiada ogromne zasoby informacji dotyczące prawa wyborczego 

oraz kandydatów i komitetów wyborczych. Jednak 
przeciętnemu internaucie, bardzo trudno znaleźć na niej 
potrzebną informację. Strona PKW powinna umoŜliwiać 
intuicyjną nawigację. Informacji potrzebnych wyborcom nie 
naleŜy podawać językiem rozporządzeń lecz prostych 
ściągawek. Instrukcje jak głosować (kiedy odbywają się 
wybory, co zrobić, Ŝeby wziąć w nich udział, jak oddać 
waŜny głos, kto kandyduje w danym okręgu) warto 
przygotować z wykorzystaniem technik mulitmedialnych, z 

myślą o młodym odbiorcy. Na stronie powinny działać wyszukiwarki, pozwalające nie tylko 
na szybkie i precyzyjne odnalezienie potrzebnych informacji, ale takŜe na ich porównywanie, 
zestawianie i generowanie wersji do druku czy edycji. 
Strona PKW powinna być takŜe dostosowana do wymagań osób z dysfunkcjami widzenia 
poprzez zastosowanie odpowiednich standardów (np. moŜliwość skalowania tekstu, 
stosowanie kolorów kontrastowych itp.). PoŜądane byłoby takŜe dostosowanie kodu i treści 
strony do odczytu przez oprogramowanie typu screen reader lub wyposaŜenie jej w syntezator 
mowy, co pozwalałoby na korzystanie ze strony PKW takŜe osobom niewidzącym. 
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Takie zmiany na stronie PKW znacznie ułatwiłyby korzystanie z niej wyborcom, takŜe tym 
niepełnosprawnym 
 
c) Eksponowanie obwieszczeń wyborczych na terenie gmin 
 
Ustawy wyborcze w wielu miejscach przewidują obwieszczenia, jako formę komunikowania 
się organów  wyborczych z obywatelami. Obwieszczenia wydawane są przez Państwową 
Komisję Wyborczą, gminne komisje wyborcze, wójta/burmistrza/prezydenta. Niekiedy 
przepisy wspominają o „rozplakatowaniu” obwieszczeń. Brak jest jednak szczegółowych 
uregulowań dotyczących publikacji obwieszczeń. Stąd często są one umieszczane w niewielu 
miejscach, np. tylko na tablicy ogłoszeń przy urzędzie gminy i w lokalach wyborczych. 
Aby informacja o wyborach była pełniejsza i lepiej dostępna dla przeciętnego obywatela, 
naleŜałoby nakazać publikację ogłoszeń w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, na 
wszystkich tablicach ogłoszeń będących własnością gminy lub pozostających pod jej 
zarządem, w siedzibach wszystkich jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, takich 
jak np. przychodnie, szkoły, instytucje kultury, a takŜe w lokalnej prasie, jeśli taka jest 
wydawana przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Wtedy informacji o wyborach 
trafiłaby do większej liczby wyborców. NaleŜałoby takŜe część powierzchni tablic 
informacyjnych, a takŜe miejsce na stronach lokalnej, wydawanej przez samorząd prasy, 
udostępnić w równym stopniu wszystkim komitetom wyborczym na potrzeby publikacji przez 
nie informacji wyborczych. Realizacji tego pomysłu sprzyjałoby wprowadzenie 
szczegółowych uregulowań w prawie wyborczym. JednakŜe wdroŜenie powyŜszych 
rozwiązań w duŜej mierze zaleŜy nie od zapisów ustawowych, ale od dobrej woli 
samorządów i przyjętej praktyki. 
 
d) Więcej informacji o kandydatach na obwieszczeniach wyborczych 
 
Jednym z najczęstszych powodów absencji podawanych przez niedoszłych wyborców jest: 
„Nie miałem na kogo głosować; nie wiem kim są kandydujące osoby”. Umieszczenie w treści 
obwieszczeń PKW więcej informacji na temat kandydatów wyrównałoby takŜe szanse tych 
komitetów wyborczych, które nie posiadają wystarczająco duŜych środków finansowych, 
Ŝeby przebić się z informacją do świadomości wyborców. Jedynie w wyborach na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej podaje się pełne dane o kandydacie. RównieŜ przed innymi 
wyborami (w tym do PE) na obwieszczeniach publikujących listy kandydatów powinny być 
umieszczane pełne informacje o kandydacie. WdroŜenie tego postulatu wymaga zmian w 
prawie wyborczym. 
 
e) Rozszerzenie kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej o prowadzenie działań 
profrekwencyjnych w formie kampanii informacyjnych i działalności edukacyjnej 
 
Państwowa Komisja Wyborcza jest organem stałym, właściwym do spraw organizacji 
wyborów. Jest teŜ instytucją, której moŜna by powierzyć kompetencje związane z 
podejmowaniem działań profrekwencyjnych – dzięki kolejnej organizacji, która zajmowałaby 
się działaniami informacyjno-edukacyjnymi zwiększyłaby się liczba osób, do których udałoby 
się dotrzeć. Rozszerzenie kompetencji PKW wymagać będzie wprowadzenia przepisu o 
prowadzeniu działań profrekwencyjnych w ordynacjach wyborczych. Nie wystarczy jednak 
wpisanie nowych zadań PKW do właściwych ustaw wyborczych. NaleŜy takŜe wyposaŜyć ją 
w odpowiednie narzędzia. Jednym z nich moŜe być nieodpłatne udostępnienie czasu 
antenowego w publicznych mediach na potrzeby emisji spotów informujących o wyborach, 
podobnie jak ma to miejsce w przypadku publikowania komunikatów i obwieszczeń. 
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MoŜliwym rozwiązaniem byłoby takŜe umoŜliwienie PKW zlecanie tego nowego zadania 
organizacjom pozarządowym, zgodnie z ustawą o działalności poŜytku publicznego i 
wolontariacie. Aby wdroŜyć powyŜsze rozwiązania, konieczna byłaby zmiana przepisów 
wykonawczych oraz zmiana zapisów w ordynacjach wyborczych. 
 
f) Wprowadzenie obowiązku umieszczania w materiałach promocyjnych komitetów 
wyborczych informacji o wyborach (np. na 20% powierzchni, jak w przypadku produktów 
tytoniowych) 
 
Materiały wyborcze mogłyby, oprócz treści agitacyjnych, zawierać takŜe informacje na temat 
organizacji wyborów i praw wyborczych przysługujących obywatelom. Informacje te 
powinny dotyczyć np. daty wyborów, godzin otwarcia lokali wyborczych, moŜliwości 
głosowania poza miejscem zamieszkania itp. Wzory tych informacji powinna opracować 
Państwowa Komisja Wyborcza, co gwarantowałoby ich rzetelność. PowyŜszy pomysł moŜna 
wprowadzić w Ŝycie poprzez dodanie odpowiednich zapisów w ordynacjach wyborczych. 
 
g) Informacja w mediach 
 
Według mnie więcej informacji na temat wyborów powinno być przekazywanych za pomocą 
mediów. NaleŜałoby zorganizować przeróŜne spoty telewizyjne i radiowe, kampanie 
billboardowe. TakŜe w internecie informacje o wyborach do PE pojawiają się głównie na 
stronach poświęconych UE, Europie, znajdują je więc ludzi, którzy takich informacji szukają, 
czyli tacy, którzy wiedzą choć trochę o wyborach. TakŜe strona Parlamentu Europejskiego 
poświęcona wyborom reklamowana jest głównie na tego typu witrynach. Moim zdaniem 
reklamy tej strony oraz informacje o wyborach powinny pojawiać się na stronach często 
odwiedzanych przez dorosłych obywateli, by trafiały one do osób, które mają małą wiedzę na 
temat zbliŜających się wyborów. 
 
h) XVI Polskie Spotkania Europejskie 
 
Tegoroczne Polskie Spotkania Europejskie, które od lat organizuje Fundacja im. Roberta 

Szumana będą dobrą okazją do propagowania 
zbliŜających się wyborów do Parlamentu Europejskiego 
wśród ludzi w róŜnym wieku. W czasie Spotkań odbędzie 
się szereg konferencji, wydarzeń o charakterze 
seminaryjnym, będzie moŜna obejrzeć wystawę 
poświęconą pięcioleciu członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej. Będzie to znakomita okazja do dowiedzenia 
się więcej na temat Unii i Parlamentu. Spotkania odbędą 

się w dniach 1-9 maja 2009 roku w Warszawie.  
 
i) Szkolenia multiplikatorów 
 
By prowadzić warsztaty poświęcone PE i wyborom, potrzebna jest wiedza oraz pomysł na 
przeprowadzenie takich spotkań. Dlatego bardzo poŜyteczne będą bezpłatne szkolenia dla 
multiplikatorów w ramach ogólnopolskiej kampanii przygotowującej młodzieŜ (18-30 lat) do 
wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 r. organizowane 
przez Towarzystwo Amicus wraz z innymi fundacjami, organizacjami i stowarzyszeniami z 
dofinansowania z programu Unii Europejskiej "MłodzieŜ w Działaniu" między lutym a 
kwietniem 2009r. Szkolenia 320 multiplikatorów z całej Polski w ramach projektu „Wybierz 
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Europę!“ odbędą się w 8 miejscach w kraju. Multiplikatorzy zostaną przeszkoleni z 
wykorzystania gotowego scenariusza spotkania z młodzieŜą, które ma na celu zwiększy 
świadomość na temat Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i zachęcić do wzięcia 
udziału w eurowyborach. Moduł szkolenia stanowić będzie połączenie nauki z rozrywką 
(quizy, gry, informacje, dyskusje). Szkolenia będą składały się ze spotkań na temat struktur 
europejskich, w tym Parlamentu Europejskiego oraz parlamentarzystów, informacji na temat 
moŜliwości dla młodych ludzi w Europie, dyskusji jak widzą Europę młodzi ludzie na 
poziomie lokalnym i na temat wpływu młodych obywateli na kształt Europy i istoty 
głosowania. Efektem szkolenia będą przeprowadzone przez multiplikatorów warsztaty z 
młodymi ludźmi. 
 
2) Kampanie edukacyjno-informacyjne 
 
PrzeróŜne organizacje głowią się nad tym, jakie profrekwencyjne działania podjąć. Obok 
działań skierowanych do dorosłych obywateli opisanych w poprzednim punkcie pojawiają się 
pomysły konkursów plastycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, symulacje 
wyborów, prawybory. Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego oprócz przypominania 
o dacie wyborów, przewiduje wysyłanie materiałów edukacyjnych do liceów i wydanie gry 
komputerowej, na którą składają się quizy dotyczące Parlamentu Europejskiego. Inne 
pomysły przedstawiam poniŜej. 
 
a) Symulacje wyborów do PE 
 
Fundacja im. Roberta Schumana wraz z organizacjami non-profit z całej Polski organizuje, 
głównie w szkołach ponadgimnazjalnych symulacje wyborów do PE w czasie których 

młodzieŜ zapoznaje się ze składem Parlamentu 
Europejskiego, zasadami jego funkcjonowania, 
procedurami wyborczymi oraz programami frakcji. 
Spośród uczestników zostają wyłonieni dziennikarze 
relacjonujący kampanię oraz przedstawiciele 
poszczególnych ugrupowań parlamentarnych, których 
zadaniem jest zorganizowanie i przeprowadzenie 
kampanii wyborczej według własnego pomysłu. 
Symulację kończy głosowanie na kandydatów 
poszczególnych frakcji. W symulacjach bierze udział od 

120 do 200 osób w wieku od 16 do 20 lat, a wydarzenie trwa ok. 6 godzin. 
Na marzec zaplanowana jest w Warszawie ogólnopolska symulacja obrad Parlamentu 
Europejskiego.  
W bydgoskich szkołach juŜ zostały przeprowadzone wybory parlamentarne „na niby”. 
Co mówili po tym wydarzeniu uczniowie oraz członkowie Fundacji im. Roberta Szumana? 
Wypowiedzi zaczerpnięte są ze strony http://bydgoszcz.gra.pl/informacje-2445,symulacja-
wyborow-do-parlamentu-europejskiego-w-bydgoszczy.html . 
- W tym roku, w czerwcu, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, te prawdziwe 
wybory. Polska Fundacja im. Roberta Szumana wraz z partnerami stara się wychodzić 
naprzeciw pewnym wydarzeniom, które będą miały miejsce, pokazują młodym ludziom jak 
wielkie znaczenie dla ich Ŝycia, dla Ŝycia kaŜdego z obywateli ma udział w wyborach – 
tłumaczy Jakub Wojdecki z Polskiej Fundacji im. Roberta Szumana. 
- Wcieliłem się w rolę redaktora gazety antyunijnej. Relacjonowaliśmy w gazecie przebieg 
kampanii, programy róŜne krytykowaliśmy oraz przedstawiliśmy swoje stanowisko – mówi 
Mateusz, uczestnik akcji. 
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- Mogliśmy przyjrzeć się jak to wszystko wygląda i jak to jest z bliska rozgrywane. Wcieliłam 
się tutaj w rolę głosującego – wypowiada się Monika. 
 
b) Programy „Młodzi głosują” oraz „European Parliament for Youth” 
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej ma zamiar po raz kolejny przeprowadzić projekt „Młodzi 
głosują” kierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Polega on na 
organizacji młodzieŜowych wyborów europejskich i/lub kampanii profrekwencyjnej. Często 
młodzieŜowe wybory poprzedzane są nie tylko lekcjami edukacyjnymi, ale równieŜ 

róŜnorodnymi warsztatami, kampaniami 
informacyjnymi, debatami i spotkaniami z 
autorytetami bądź samymi kandydatami. Dzięki 
temu projektowi uczniowie zdobywają wiedzę na 
temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji 
wyborczych, PE oraz doświadczenie związane z 
aktywnością obywatelską i organizowaniem się dla 
dobra publicznego, poznają ustrój polityczny III 
RP oraz znaczenie członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej i prawa z niego wynikające. Podczas 
debat, poprzedzających głosowanie, wypowiadają 

się na waŜne tematy dla naszego kraju, a takŜe samemu przygotowując i przeprowadzając w 
szkole wybory, poznają w praktyce ich zasady i znaczenie. Na stronie Centrum Edukacji 
Obywatelskiej (www.ceo.org.pl) czytamy: „UwaŜamy, Ŝe szeroko prowadzona akcja 
wyborów wśród młodzieŜy w przyszłości moŜe zwiększyć frekwencję w wyborach 
powszechnych, a takŜe ma szansę zmienić społeczne nastawienie do inicjatyw obywatelskich. 
Ten głos oddany przez  młodych ludzi jest często pierwszą prawdziwą szansą wyraŜenia 
własnego zdania w sprawach waŜnych dla kraju!” 
Nowy projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej – „European Parliament for Youth” 
wykorzystuje bardzo innowacyjną metodę prowadzenia młodzieŜowych symulacji 

wyborczych, jednorazowo adresowaną do duŜej ilości 
uczniów, do tej pory bardzo rzadko realizowaną na skalę 
europejską. Centrum Edukacji Obywatelskiej, przy 
współfinansowaniu Unii Europejskiej (w ramach 
programu "Europa dla Obywateli" 2007-2013), przed 
wyborami do Parlamentu Europejskiego zorganizuje i 
przeprowadzi 4 duŜe, międzynarodowe symulacje 
wyborów w 4 przygranicznych miastach Polski 
(Augustowie, Policach, Rzepedziu (Rzepedź) i Cieszynie). 

W symulacji jednorazowo weźmie udział 100 uczniów w wieku 14-17 lat. Do udziału w 
projekcie zostały zaproszone 4 polskie szkoły i po jednej szkole z Czech, Litwy, Niemiec, 
Słowacji. Uczestnicy symulacji będą mieli niecodzienną moŜliwość przeprowadzenia 
samodzielnie wymyślonych kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego, wcielając 
się w rolę polityków, dziennikarzy, komisarzy wyborczych. KaŜdy uczestnik symulacji 
zostanie losowo przydzielony do jednej z frakcji parlamentarnej, a następnie w 
międzynarodowej grupie będzie prowadzić kampanię wyborczą wg własnych pomysłów, 
tworzyć program wyborczy, organizować wiece, spotkania z wyborcami czy udzielać 
wywiadów dziennikarzom. Uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu będą mieli 
moŜliwość od kulis poznać zasady prowadzenia kampanii wyborczej, zdobyć wiedzę na temat 
ordynacji wyborczej i uprawnień Parlamentu Europejskiego, zrozumieć znaczenie udziału w 
wyborach i wagę kaŜdego głosu. Uczniowie, jako kandydaci na posłów do Parlamentu 
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Europejskiego, będą przekonywać siebie nawzajem o istotnej roli jaką Parlament spełnia w 
systemie instytucjonalnym UE, dzięki czemu pogłębią swoją wiedzę dot. UE. 
 
II Reformy i pozostałe pomysły 
 
Oprócz działań edukacyjno-informacyjno-zachęcających jest wiele innych pomysłów na 
reformy i działania sprzyjające wzrostowi frekwencji wyborczej w nadchodzących wyborach. 
(Punkty b-e to pomysły Koalicji 21 października) 
 
a) Szesnastolatki do urn? 
 
Komisja Konstytucyjna Parlamentu Europejskiego postuluje, by 16-letnie osoby mogły 
głosować w wyborach do europarlamentu. Projekt ten przedstawił brytyjski liberał Andrew 
Duff . Raport ten postuluje zatarcie róŜnic w sposobie wybierania europosłów. Kandydować 
do unijnego parlamentu mogłyby w kaŜdym kraju członkowskim 18-letnie osoby, zaś prawo 
do pójścia do urn przysługiwałoby juŜ 16-latkom. Propozycja zakłada takŜe, Ŝe wybory 
zorganizuje jedna unijna komisja, a kaŜdy z głosujących mógłby oddać głos na listę z danego 
regionu – w krajach powyŜej 20 milionów mieszkańców – lub kraju oraz – drugi - na partię 
ponad narodową, z której wybieranych byłoby 27 posłów. 
Co na to krytycy? Ich poglądy na ten projektu zawierają się w kilku punktach: 
1. Ludzie w wieku 16 lat nie są dostatecznie dojrzali społecznie, a takŜe mają za małą wiedzę 
na temat ustroju, funkcjonowania instytucji Ŝycia publicznego, spraw krajowych. Ich 
orientacja w Ŝyciu politycznym, czy gospodarczym nie pozwala na świadome podejmowanie 
tak waŜnych decyzji, a ich światopogląd nie jest jeszcze uformowany. Niektórzy nie są nawet 
przekonani, czy osoby 18-letnie są na tyle dojrzałe, aby podejmować tak waŜne decyzje, więc 
tym bardziej nie 16-letnie. 
2. Osoby takie są niesamodzielne ekonomicznie. 
3. U podstaw pomysłu mógł lec niepokój o frekwencję w nadchodzących wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. Jednak projekt ten jest pójściem na skróty w procesie przyciągania 
obywateli do Europy. Stawia się bowiem na ludzi, którzy zachowują się bardzo spontanicznie 
m.in. w ocenie zjawisk politycznych.  
4. Pomysł moŜe być próbą wykorzystania młodych ludzi. Wykorzystuje się młodzieŜ do 
zmiany ordynacji, Ŝeby skorzystać z tego, Ŝe się jest na fali, bo zaśpiewała dla nas Doda, albo 
pochwalił Kuba Wojewódzki. To mogłoby natomiast sprawić, Ŝe młodzieŜ zagłosuje na tę a 
nie inną partię. Wprowadzenie takich zmian byłoby bardzo krzywdzące dla młodych ludzi. 
Być moŜe sparzyliby się oni na niespełnionych obietnicach i zostaliby straceni dla demokracji 
na długie, długie lata. 
5. PoniewaŜ ludzie młodzi są w przewaŜającej większości nastawieni euroentuzjastycznie i są 
bardziej postępowi niŜ osoby starsze, decyzja o obniŜeniu czynnego prawa wyborczego 
mogłaby mieć wpływ na wyniki wyborów. Zwiększyłoby to szansę ugrupowań 
proeuropejskich, a zmniejszyło partii konserwatywnych, odwołujących się do idei 
suwerenności narodu. Jeszcze tego brakuje, by czynne prawo wyborcze odebrać osobom 
starszym, które jak wiadomo są bardziej eurosceptyczne. 
 
b) Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych (głosowanie przez pełnomocnika) 
 
WaŜną kwestią dla wyborców niepełnosprawnych i w zaawansowanym wieku jest 
wprowadzenie takiej moŜliwości głosowania, która nie będzie zmuszała ich do opuszczania 
domu. Taką moŜliwość daje głosowanie przez pełnomocnika. Polega ono na tym, Ŝe wyborca 
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niepełnosprawny moŜe upowaŜnić inną osobę (np. członka rodziny) do zagłosowania w jej 
imieniu i zgodnie z jego preferencjami. 
 
c) Dwudniowe wybory 
 
Głosowanie dwudniowe powinno zostać wprowadzone we wszystkich wyborach i 
referendach. Jest to procedura, która skuteczne ułatwi udział w wyborach zapracowanym i 
zajętym Polakom. Dobrze sprawdziła się juŜ w Polsce w referendum akcesyjnym w 2003 
roku. 
 
Głosowanie dwudniowe i przez pełnomocnika juŜ w czerwcu?  
(informacja z dnia 18 lutego 2009 r.) 
Tak, jeśli Prezydent podpisze ustawę. Nowelizacja prawa wyborczego zyskała akceptację 
senatorów. Senat poparł m.in. zapisy o dwudniowym głosowaniu w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego oraz głosowanie przez pełnomocnika. Izba nie wprowadziła do ustawy 
Ŝadnych poprawek. Za przyjęciem nowelizacji ordynacji wyborczej do Parlamentu 
Europejskiego, prezydenckiej ordynacji wyborczej oraz ustawy o referendum 
ogólnokrajowym, głosowało 53 senatorów, 35 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Zgodnie z ustawą, wyborcy w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego będą 
mogli głosować zarówno w sobotę jak i niedzielę, od godz. 8 do godz. 20. Ustawa daje takŜe 
moŜliwość osobom niepełnosprawnym oraz mającym 75 i więcej lat głosowania w 
eurowyborach poprzez pełnomocnika. MoŜe nim zostać ktoś, kto jest wpisany do rejestru 
wyborców w tej samej gminie co osoba, która udziela pełnomocnictwa lub osoba posiadająca 
zaświadczenie o prawie do głosowania. W głosowaniu odrzucona została m.in. poprawka 
rekomendowana przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która zakładała, 
Ŝe zmiany w prawie wyborczym wejdą w Ŝycie dopiero pół roku po ich ogłoszeniu. Jak 
argumentował senator Zbigniew Cichoń (PiS), z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
wynika, iŜ istotne zmiany w prawie wyborczym muszą być uchwalone minimum pół roku 
przed wyborami (półroczne vacatio legis). Gdyby poprawka ta została przyjęta oznaczałoby 
to, Ŝe zarówno dwudniowe głosowanie, jak i głosowania przez pełnomocnika nie 
obowiązywałyby w czerwcowych wyborach do PE, tylko dopiero w kolejnych. 
Polacy będą mogli skorzystać z dobrodziejstw ustawy juŜ w czerwcu podczas głosowania do 
Europarlamentu, jeśli Prezydent RP podpisze ją przed ogłoszeniem terminu wyborów. 
Jedynie wtedy miliony obywateli Polski, dotychczas wykluczonych z udziału w wyborach z 
powodu utrudnień proceduralnych i logistycznych, będzie mogło wybrać swoich 
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Według danych PKW, w wyborach do 
Parlamentu RP w roku 2007 nawet do 2 milionów osób niepełnosprawnych i obłoŜnie 
chorych nie miało moŜliwości skorzystania ze swojego prawa do oddania głosu, poniewaŜ nie 
mogło stawić się w lokalach wyborczych. O wprowadzenie zmian w ordynacji wyborczej 
zabiegała Koalicja 21 października. 
 
d) Głosowanie korespondencyjne dla Polaków za granicą  
 
Procedura głosowanie korespondencyjnego obejmowałaby polskich wyborców  
przebywających poza granicami kraju, którzy borykają się z duŜymi trudnościami z dotarciem 
do lokali wyborczych. Skorzystać z niej mogłyby osoby chore, niepełnosprawne i starsze. 
 
e) Przystosowanie lokali wyborczych i zapewnienie transportu przez władze lokalne osobom 
niepełnosprawnym i chorym 
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Oprócz moŜliwości głosowania przez pełnomocnika, o czym jest mowa wcześniej, naleŜałoby 
przystosować lokale wyborcze do potrzeb osób niepełnosprawnych i chorych. Niestety 
obecne przepisy prawa wyborczego nie zapewniają im wystarczających warunków do 
swobodnego udziału w wyborach. Lokalne władze mają obowiązek zapewnienia lokali 

wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych, jednak nie jest wymagane, aby wszystkie 
lokale wyborcze spełniały warunki techniczne, umoŜliwiające 
osobom na wózkach korzystanie z nich. W gminie musi być 
przynajmniej jeden taki lokal. Zwiększenie liczby lokali 
wyborczych, które byłyby usytuowane w miejscach 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
umoŜliwiłoby im korzystanie z praw wyborczych, co z kolei 
przełoŜyłoby się na zwiększenie frekwencji. Najlepszym 
rozwiązaniem byłoby stopniowe, coroczne podnoszenie limitu 
lokali wyborczych, które muszą spełniać wymagania osób 
niepełnosprawnych, tak by za kilka lat osoby niepełnosprawne 
mogły korzystać ze wszystkich. O ile w wyborach do Sejmu i 

Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach prezydenckich osoby niepełnosprawne 
mogą wnioskować (najpóźniej na 10 dni przed wyborami) o dopisanie ich do spisu wyborców 
w obwodzie gdzie znajduje się lokal wyborczy dostosowany do ich potrzeb, to moŜliwości 
takiej nie mają w przypadku wyborów samorządowych. Przystosowanie lokali wyborczych do 
potrzeb niepełnosprawnych i chorych jest o tyle pilne, gdyŜ jak na razie z przyczyn od siebie 
nie zaleŜnych nie mogą brać udziału w wyborach. 
 
III Pomysły europosłów – wywiady z ekspertami 
 
Udało mi się kilku obecnym europosłom zadać pytanie „Jakie działania naleŜałoby podjąć, by 
frekwencja w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego była wyŜsza niŜ w 
poprzednich? Co ma Pan/Pani zamiar zrobić, by przekonać Polaków do wzięcia udziału w 
tych wyborach?”. PoniŜej przedstawiam ich wypowiedzi na ten temat (przesłane mi drogą 
mailową). 
 
Europoseł Sylwester Chruszcz, członek Ligi Polskich Rodzin, w PE członek Grupy Unii na 
rzecz Europy Narodów 
„W celu podwyŜszenia frekwencji w wyborach naleŜy zwiększyć odpowiedzialność 
obywatelską Polaków. Po 1989 roku społeczeństwo zachłyśnięte wolnością nie zbudowało 
solidnych podwalin demokratycznych jakimi są np. organizacje pozarządowe czy 
stowarzyszenia. W spadku po epoce komunizmu obywatele RP nabrali dystansu do 
organizacji społecznych. Nie bez znaczenia równieŜ to, Ŝe aktualne elity polityczne w naszym 
kraju nie spełniają oczekiwań społecznych. Tak naprawdę od kilkunastu lat nie nastąpiła w 
Polsce wymiana elit społecznych. Dlatego teŜ wątpię Ŝeby działania doraźne jak np. krótkie 
kampanie społecznościowe zachęciły ogół Polaków do udziału w wyborach do PE.” 
 
Europoseł Jan Kułakowski, członek Partii Demokratycznej – demokraci.pl, w PE członek 
Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 
"Uczestniczenie w wyborach jest z jednej strony waŜnym obowiązkiem obywatelskim, z 
drugiej zaś przywilejem dającym moŜliwość wpływania na otaczającą nas rzeczywistość. 
Wybory są istotą demokracji.  Dlatego teŜ ten fakt naleŜy obywatelom uświadomić poprzesz 
szeroko zakrojone akcje edukacyjno-informacyjne. Jednym ze sposobów na zniwelowanie 
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istniejącego wśród Polaków poczucia braku wpływu na  otaczającą rzeczywistość  jest 
właśnie czynny udział w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 
Jeszcze raz pragnę podkreślić, iŜ bez poczucia świadomości oraz potrzeby wpływania na 
unijne realia , wszelkiego rodzaju rozwiązania legislacyjne mające na celu ustanowienie 
obowiązku uczestniczenia w wyborach są niewystarczające." 
 
Europoseł Mieczysław Janowski, członek Prawa i Sprawiedliwości, w PE członek Grupy 
Unii na rzecz Europy Narodów 
„1. Trzeba systematycznie podawać rzetelną informację o funkcjonowaniu Parlamentu 
Europejskiego oraz innych instytucji unijnych, o pracy i zadaniach posłów, o tym jak znaczna 
część prawa stanowiona jest na poziomie unijnym itp. To wszystko powinno być robione w 
sposób ciągły i podawane jasnym, zrozumiałym językiem. Proszę natomiast zobaczyć, co (na 
ogół) ukazują media. Wątpliwej jakości sensacje. Zarobki posłów, do których dolicza się 
środki na biura i wynagrodzenia asystentów (to tak jakby burmistrzowi do pensji dodać 
koszty funkcjonowania ratusza i uposaŜenia miejskich urzędników). Opiniotwórcza rola 
mediów jest przeogromna, i moŜe być bardzo pozytywna bądź nieodpowiedzialnie 
negatywna. Jak wiem, jest wielu dziennikarzy chętnych do odbycia szkoleń w Brukseli na 
temat wyborów do PE, ale nie ma juŜ miejsc (sic!). 
2. Zdecydowana większość Polaków nie rozumie ordynacji wyborczej do PE. MoŜe warto ją 
uprościć i przypisać do kaŜdego z trzynastu okręgów wyborczych konkretną liczbę 
mandatów. Wyborca powinien bez trudu wiedzieć, jak jego głos przekłada się na to, kto 
zostanie posłem. 
3. Wprowadzenie wyborów w ciągu dwóch dni – sobota i niedziela - powinno w pewien 
(choć nie za wielki) sposób zwiększyć frekwencję. Zmienił się styl Ŝycia Polaków, którzy 
często wyjeŜdŜają na niedzielny wypoczynek, przedkładając relaks nad pójście do urny. 
4. Przy zastosowaniu odpowiednio skutecznych zabezpieczeń przed naduŜyciami, moŜna by 
wprowadzić formę głosowania przez internet lub/i pocztą. 
5. Konieczna jest lepsza, łatwo dostępna informacja o miejscach, w których są lokale 
wyborcze, o godzinach ich otwarcia. Ostatnio obserwuję spore zaniedbania w tym zakresie ze 
strony władz samorządowych. 
6. Warto i wręcz trzeba uaktywnić tych, którzy głosują po raz pierwszy. Dotyczy to 
młodzieŜy z ostatnich klas szkół średnich i studentów uczelni wyŜszych oraz Ŝołnierzy w 
koszarach.  
7. Potrzebne są większe ułatwienia w realizacji prawa wyborczego dla osób 
niepełnosprawnych, które stanowią ok. 10% naszego społeczeństwa.  
8. Kampania wyborcza w mediach, zwłaszcza w telewizji nazbyt często ma charakter typowej 
propagandy partyjnej. Warto rozwaŜyć zmianę dotychczasowej formy tych audycji - tzw. 
bloków wyborczych, które de facto stwarzają nieład informacyjny.  
9. Warto, korzystając z doświadczeń innych krajów, rozwaŜyć powołanie stałej instytucji 
wyborczej (moŜe na wzór brytyjskiej Electoral Commission), której celem byłoby 
analizowanie procesu wyborczego i doskonalenie ordynacji wyborczych oraz promowanie 
postaw obywatelskich.  MoŜe to być jednostka samodzielna lub odrębny pion w Państwowej 
Komisji Wyborczej. 
10. Potrzebna jest otwarta, ale niedemagogiczna, ogólnopolska debata europejska (np., z 
mojej inicjatywy, na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyły się juŜ trzy tego rodzaju debaty; 
ostatnia 24 stycznia br. nosiła tytuł "Rodzina w Europie", a takŜe - 16 lutego w Państwowej 
WyŜszej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu pt. "Czy Europa jest nasza?"). Inaczej wybory 
europejskie będą w gruncie rzeczy swoistym karaniem lub nagradzaniem partii politycznych 
za osiągnięcia bądź niedostatki w polityce krajowej czy regionalnej lub nawet lokalnej.” 
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Europosłanka Lidia Geringer de Oedenberg, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,  
w PE członek Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim 
„Nie ulega wątpliwości, Ŝe zbliŜające się wybory do Parlamentu Europejskiego są bardzo 
waŜne dla Polski. Mądry wybór będzie procentował, poniewaŜ m.in. przed nowymi posłami 
stanie wyzwanie stworzenia budŜetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jako poseł do 
Parlamentu Europejskiego mijającej kadencji pracowałam w Komisji BudŜetowej nad obecnie 
obowiązującym budŜetem i wiem jak trudne było osiągnięcie kompromisu, w wyniku którego 
Polska stała się największym beneficjentem funduszy unijnych. 
PoniewaŜ miejscem pracy posła jest Parlament w Brukseli i Strasburgu, moim zadaniem w 
Polsce jest motywowanie mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny – potencjalnych 
wyborców – poprzez uświadamianie im, czym jest Unia Europejska, jak działają jej instytucje 
i jaki wpływ na Ŝycie w Polsce mają decyzje podejmowane w Brukseli. […]” 
 
Europosłanka Hanna Foltyn-Kubicka, członek Prawa i Sprawiedliwości, w PE członek 
Grupy Unii na rzecz Europy Narodów 
„Jest wiele róŜnych sposobów zwiększenia frekwencji wyborczej. W niektórych krajach 
świata pozwala się na przykład głosować przez internet (Estonia) lub nakładając kary za 
nieobecność przy urnach (Belgia). Nie da się jednak nie zauwaŜyć, iŜ jest to raczej sztuczny 
sposób powiększania frekwencji. Najlepszym sposobem na zwiększenie wartościowych 
głosów w wyborach pozostaje więc cięŜka praca polityków, mająca na celu budowanie 
zaufania społecznego u obywateli.” 
 
IV Pomysły wyborców – wyniki własnej ankiety 
 
W przeprowadzonej przeze mnie ankiecie, której część wyników przedstawiłam juŜ 
wcześniej, było pytanie otwarte – „Co skłoniłoby Panią / Pana do wzięcia udziału w 
nadchodzących wyborach? Jakie według Pani / Pana działania powinny zostać podjęte, by 
frekwencja w nadchodzących wyborach była wyŜsza niŜ w poprzednich (ok.20,8 proc.)?” 
 
Odpowiedzi ankietowanych to m.in. (w kolejności od najczęściej wymienianych): 
 
1. Kampania informacyjna na temat kandydatów (często są to nieznane nazwiska), ich 
programów wyborczych, szczegółowa prezentacja tych osób, takŜe w mediach, przejrzystość 
kandydatów.  
2. Kampania uświadamiająca, jaki wpływ działania PE mają na Polskę i UE, na Ŝycie 
obywateli, a takŜe jaki wpływ w PE mają Polacy.  
3. Odpowiedni kandydaci, mądrzy, odpowiedzialni za swoje czyny i słowa, konsekwentni, 
którzy będą dbali o interesy kraju, a nie zabiegali o własne interesy.  
4. Kampania uświadamiająca na temat Parlamentu Europejskiego (jego kompetencji, funkcji, 
jakie decyzje podejmuje). 
5. Wykorzystanie mediów i wszelkich środków masowego przekazu dla promowania 
wyborów. 
6. Kampania uświadamiająca o wadze tych wyborów, promująca, nagłaśniająca wybory. 
7. Kampania informacyjna na temat wyborów (np. informowanie o ich terminie). 
8. Obowiązkowy udział w wyborach, kara za niespełnienie tego obowiązku. 
9. Głosowanie przez internet.  
10. Spotkania z kandydatami 
11. Kształtowanie juŜ od szkoły podstawowej postaw obywatelskich. 
12. Dwudniowe (a nawet trzydniowe) głosowanie. 
13. Chwytliwe, nośne hasła. 
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14. Dyskusje na temat wspólnej Europy, z członkami europejskich partii politycznych, debaty 
(np. www.eudebate2009.eu). 
15. Politycy, osoby publiczne, które mają wpływ na światopogląd społeczeństwa powinny 
zachęcać ludzi do brania udziału w tych wyborach. 
16. Rozliczenie europosłów z upływającej kadencji – co zrobili i jak nas reprezentowali. 
 
Najciekawsze wypowiedzi: 
 
„– MoŜna rozdawać lizaki głosującym. 
– Kampania społeczna kto nie głosuje jest głupi. 
- Wybory połączone z jakąś inną akcją np. koncertem lub meczem osiedlowym. I grochówka 
z unijnej kasy:).” (kobieta, 18-25 lat) 
 
„Ludzie muszą zobaczyć zaleŜność między tym, kogo wybiorą a tym co zmieni się w ich 
najbliŜszym otoczeniu � mają europosła z regionu a za tym idą większe subwencje, bo on 
wie jak z nich korzystać albo się o nie starać; zwiększa się turystyka, bo on reklamuje region 
etc.” (kobieta, 18-25 lat) 
 
„Skierowanie akcji informacyjnej do grup, które mają prawo wyborcze, jednak z niego nie 
korzystają: np. uczniowie, studenci.” (kobieta, 18-25 lat) 
 
„NaleŜałoby podjąć kampanię na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.” (kobieta, 26-30 lat) 
 
„[…] Poza tym zaufanie do sfer politycznych odgrywa tu zasadniczą kwestię. Jak wiadomo 
ryba psuje się od głowy wiec politycy swoimi działaniami zniechęcają do siebie wyborców.” 
(męŜczyzna, 26-30 lat) 
 
„śeby zwiększyć frekwencję naleŜałoby zmienić podejście ludzi do podejmowania 
bezskutecznych wysiłków. Wiary w polityków się nie umocni, ale moŜna próbować ludzi 
skłonić, Ŝeby widzieli sens w spełnianiu swoich obowiązków, i podejmowaniu 
odpowiedzialności, bez oglądania się na innych i zniechęcania się bezowocnością działań.” 
(męŜczyzna, 26-30 lat) 
 
„Powinnam otrzymać więcej informacji o poglądach kandydatów, ich światopoglądzie i 
celach – np. bezpośrednio pocztą e-mailową. Nie ulotki reklamowe, ale konkrety.” (kobieta, 
31-45 lat) 
 
„Uświadamianie społeczeństwu, Ŝe warto być we władzach Europy, aby móc decydować o 
kierunku rozwoju Polski i Europy. „NIC O NAS BEZ NAS” ” (kobieta, 31-45 lat) 
 
„Do udziału w wyborach skłoniłoby mnie widmo pogłębiającego się kryzysu gospodarczego.” 
(kobieta, 26-30 lat) 
 
„Pojawienie się powaŜnej, silnej partii lewicowo-postępowej.” (męŜczyzna, 18-25 lat) 
 
„Musiałby się zdarzyć cud =). Mniej reklam, więcej działania, akcji społecznych itp.” 
(kobieta, 18-25 lat) 
 
„Zmniejszenie biurokracji w Parlamencie Europejskim, koniec z bezsensownymi przepisami i 
normami Unii Europejskiej.” (męŜczyzna, 46-60 lat) 
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Reasumując, naleŜy postawić na przedstawianie kandydatów, kampanię informującą, jaki 
wpływ na Polskę, Ŝycie obywateli mają działania PE oraz jaki wpływ na działanie PE mają 
polscy eurodeputowani. WaŜne jest takŜe, by podnieść jakoś Ŝycia politycznego, zbudować 
zaufanie do kandydatów oraz przekonać i pokazać ludziom, Ŝe ich głos ma konkretne 
znaczenie. 
 
10. Najlepsze rozwiązanie  
 
Powinnam teraz z przedstawionych przeze mnie propozycji wybrać tę najlepszą, która według 
mnie rozwiązałaby problem zawarty w temacie tej pracy. Ale jest to niewykonalne, gdyŜ ilu 
ludzi, tyle poglądów, potrzeb. Nie da się wybrać jednego rozwiązania, dzięki któremu 
frekwencja w nadchodzących wyborach byłaby wyŜsza, nigdy nie uda się wpaść na pomysł, 
który zmotywuje do pójścia do urn wszystkich lub przynajmniej większość. Podejmowane 
działania powinny być róŜnorodne, najlepiej by było, gdyby pomysły róŜnych organizacji się 
nie dublowały, powinny być skierowane do ludzi w róŜnym wieku, w róŜnej sytuacji 
społecznej.  
Zdecydowanie przeciwna jestem, by głosowanie miało być obowiązkiem, a brak udział w nim 
karane. Jest to łamanie zasad demokracji! Tak samo za nierozsądne uwaŜam dawanie praw do 
głosowanie osobom szesnastoletnim. Frekwencja dzięki temu nie wzrośnie – moŜe więcej 
ludzi pójdzie na wybory, ale teŜ więcej osób będzie mogło wziąć w nich udział, a na pewno 
nie wszystkie szesnastolatki pójdą do urn. No i przede wszystkim osoby w tym wieku mają za 
małą wiedzę, by podejmować tak waŜne decyzje. 
NaleŜy przede wszystkim prowadzić działania na terenach, gdzie w ostatnich wyborach 
frekwencja była najniŜsza (okręgi wyborcze: Olsztyn, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, 
Warszawa II, a takŜe Wrocław i Łódź). Wszelkie akcje powinny być prowadzone na szeroką 
skalę, by dotrzeć do jak największej liczby osób. 
Podstawowym problemem jest niewiedza. NaleŜy juŜ zacząć prowadzić szereg kampanii 
informacyjnych. Nie moŜna tego zostawiać na ostatnią chwilę. Trzeba duŜo pisać, mówić o 
zbliŜających się wyborach. Ale to informacja musi szukać odbiorcy, a nie odbiorca 
informacji.  Dlatego wszelkie zawiadomienia, teksty, artykuły poświęcone wyborom do 
PE powinny być umieszczane w widocznych miejscach w gazetach, na często 
odwiedzanych stronach internetowych – nie tylko tych poświęconych Europie i UE (na 
witrynach głównych powinny się znajdować przynajmniej odnośniki bądź fragmenty tekstów 
poświęconych wyborom – informacje nie mogą byś schowane), reklamach w centrum miast 
i przy głównych drogach, na początku wiadomości telewizyjnych i w innych środkach 
masowego przekazu (np. w radiu powinno się mówić o wyborach). Warto informować nie 
tylko ogólnie o wyborach, ale o ich terminie i miejscach lokali wyborczych (tu pomogłaby 
zmodernizowana strona Państwowej Komisji Wyborczej – przyjazna dla internauty, a 
takŜe niepełnosprawnych), o PE w ogólności, jego funkcjach i kompetencjach, wpływie na 
Polskę i wpływie Polaków na PE, ale przede wszystkim naleŜy rzetelnie i w ciekawy sposób 
przedstawić kandydatów oraz ich programy wyborcze, czego Ŝyczą sobie sami wyborcy 
(stwierdzam to na podstawie wyników przeprowadzonej przez mnie ankiety). Kiedy ludzie 
nie będą wiedzieli, na kogo mogą zagłosować albo będą mieli za mało informacji o 
kandydatach, by móc zdecydować, kto pasuje do ich poglądów wyborczych, po prostu nie 
pójdą do urn, co przełoŜy się na frekwencję. 
Ale oprócz podawania informacji w mediach, naleŜy wyjść do ludzi. Gdy coś się dzieje, 
ludzie z czystej ciekawości podchodzą, by się dowiedzieć, o co chodzi. Dlatego warto 
postawić wszelkie akcje uliczne, happeningi reklamujące i informujące o wyborach, PE, 
kandydatach itp. 
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A co do wszelkich akcji edukacyjnych skierowanych do młodzieŜy, moje zdanie jest takie – 
bardzo dobrze! Trzeba edukować młodzieŜ, pokazywać jej, jak waŜne jest korzystanie z 
prawa wyborczego. Nie wpłynie to na wzrost frekwencji w tym roku, ale będzie skutkowało 
na przyszłość. 
Bardzo cieszy, Ŝe politycy w Polsce wreszcie postanowili rozpatrzyć postulaty składane im 
przez róŜne organizacje. Przyjęcie ustawy m.in. o dwudniowych wyborach i głosowaniu przez 
pełnomocnika, moŜe znacznie wpłynąć na zwiększenie frekwencji. Dlatego apeluję: Panie 
Prezydencie! Proszę się nie zastanawiać i podpisać ustawę! A do Sejmu: Nie bójmy się 
zmian, które mogą ułatwić udział w wyborach! Panie i Panowie Posłowie, rozpatrujcie 
postulaty składane Wam przez róŜne organizacje w celu zmian prawa wyborczego! 
 
11. Zakończenie 
 
MoŜe się wydawać, Ŝe podane przeze mnie propozycje rozwiązań są bardzo ogólnikowe. 
Jednak trzeba mieć na względzie, Ŝe problem frekwencji w wyborach do PE nie dotyczy 
małej grupy osób, jednego regionu czy jednej grupy społecznej. Jest to problem całego 
społeczeństwa, więc jeden pomysł nie wystarczy, by go rozwiązać. 
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