
GŁOSUJĄC MOŻESZ ZDECYDOWAĆ O PRZYSZŁOŚCI SWOJEJ 
I NASTĘPNYCH POKOLEŃ.

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami! Możesz mieć 18 lub 80 lat, mieszkać 
w wielkim mieście lub małej wsi, być bogaty lub biedny – to nie ważne, bo Twój udział 

w wyborach jest tak samo istotny. Sprawdź dlaczego warto głosować i przede wszyst-
kim nie zapomnij iść do urny!

GŁOSOWANIE TO SZANSA NA ZMIANĘ.
Na pewno dostrzegasz w Twoim otoczeniu rzeczy, które wymagają poprawy lub po prostu 

chcesz, by niektóre sprawy wyglądały inaczej. Kampania wyborcza to doskonały czas, by za-
sygnalizować te kwestie kandydatom. Oddając głos możesz przyczynić się do takiej zmia-

ny. Masz też prawo oczekiwać spełnienia złożonych obietnic i rozliczać z nich polityków.

GŁOSUJĄC, MOŻESZ ZDECYDOWAĆ W JAKI SPOSÓB BĘDĄ 
WYDAWANE TWOJE PIENIĄDZE.
Wybory to również kwestia finansów. Każdy z nas płaci podatki i dzięki udziałowi w głoso-
waniu może mieć wpływ, jak publiczne środki będą wydawane. Na jakie sprawy znajdą się 
pieniądze, a na które programy ich zabraknie? O tym w dużej mierze decydować będą 
przedstawiciele, których wybierzemy.

GŁOSOWANIE TO TWOJE PRAWO I PRZYWILEJ.
Powszechne prawo do głosowania to sprawa, o którą przez długi czas walczyły tysiące lu-
dzi. Na przykład, kobiety w całej Szwajcarii uzyskały możliwość głosowania dopiero w 1990 
roku. Warto więc korzystać z prawa, o którym wiele osób jeszcze nie tak dawno mogło 
tylko marzyć.
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JEŚLI NIE GŁOSUJESZ, ODBIERASZ SOBIE PRAWO DO 
NARZEKANIA.
Rezygnując z prawa wyboru swoich przedstawicieli, trudno narzekać później, że nie jest tak, 
jak byśmy tego chcieli. Nie idąc na wybory tracisz poczucie, że zrobiłeś(łaś) wszystko co 
mogłeś(łaś), by poprawić sytuację.

GŁOSUJĄC DAJESZ DOBRY PRZYKŁAD INNYM.
W zależności od rodzaju wyborów, około połowa społeczeństwa cały czas decyduje się nie 

głosować. Warto więc nie tylko iść na wybory, ale również zachęcać do tego innych. Przekona-
nie o tym, że wysoka frekwencja jest sukcesem nas wszystkich, to jeden z niewielu poglą-

dów, podzielanych przez właściwie wszystkich polityków.

ŚWIADOME GŁOSOWANIE JEST OBECNIE ŁATWIEJSZE 
NIŻ KIEDYKOLWIEK.

Wybory to również kwestia finansów. Każdy z nas płaci podatki i dzięki udziałowi w głosowaniu 
może mieć wpływ, jak publiczne środki będą wydawane. Na jakie sprawy znajdą się pieniądze, 

a na które programy ich zabraknie? O tym w dużej mierze decydować będą przedstawi-
ciele, których wybierzemy.

GŁOSOWANIE TO DOSKONAŁY SPOSÓB, BY POKAZAĆ, CO JEST 
DLA CIEBIE WAŻNE.
Partie polityczne prześcigają się w formułowaniu nowych pomysłów i propozycji. Oddanie gło-
su na konkretny komitet i poparcie jego programu, to silna deklaracja i ważna informacja dla 
polityków. Pokazujesz w ten sposób swój światopogląd, zaznaczasz, które sprawy uznajesz 
za istotne oraz jakie postawy doceniasz.

GŁOSOWANIE TO WYRAZ PATRIOTYZMU I TROSKI O POLSKĘ.
Udział w wyborach to pokazanie, że wspólne dobro jest dla nas ważne. Jest to przejaw praw-

dziwego, dobrze rozumianego patriotyzmu i zaangażowania, które powinno być doceniane.

KAŻDY GŁOS MA ZNACZENIE! 
Wielokrotnie w historii zdarzały się sytuacje, że rozstrzygnięcie wyborów zależało 
od tylko jednego oddanego głosu. Na przykład w wyborach samorządowych w 2018 
roku, wójtem gminy Dalikowo (województwo łódzkie) został Radosław Arkusz. Poko-
nał on urzędującego wójta właśnie jednym głosem (987 do 986). Twój udział w 
wyborach nie tylko nie jest bez znaczenia, ale może być decydujący!


