
e-mocni:

MÓJ POSEŁ, MOJA 

SENATORKA
Źródła informacji o wyborach i działaniach

polskich parlamentarzystów

i parlamentarzystek



E-MOCNI: 

CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, 

REALNE KORZYŚCI



PO OBEJRZENIU TEJ PREZENTACJI:

• Dowiesz się, gdzie znaleźć informacje na 
temat wyników wyborów w Polsce.

• Zobaczysz, jakie ciekawe informacje o 
wybranych politykach można znaleźć na 
stronach Sejmu i Senatu

• Poznasz kilka dodatkowych źródeł 
informacji o działaniach 
parlamentarzystów i parlamentarzystek



CO W PLANIE?



1

2

WYNIKI I INNE WAŻNE INFORMACJE 
WYBORCZE

CO ROBI MÓJ POSEŁ LUB MOJA 

POSŁANKA? A SENATOR, SENATORKA?



CZĘŚĆ 1 
WYNIKI I INNE WAŻNE 
INFORMACJE WYBORCZE



PODSTAWOWYM 

ŹRÓDŁEM 

INFORMACJI 

JEST SERWIS 

WWW.PKW.GOV.PL

http://www.pkw.gov.pl/


Portal www.pkw.gov.pl to miejsce, gdzie można 
dowiedzieć się niemal wszystkiego na temat 
wyborów w Polsce, np. sprawdzić wyniki 
wyborów:

• prezydenckich,

• parlamentarnych (Sejm i Senat),

• samorządowych (wójt/burmistrz/prezydent, 
radni miasta/gminy, powiaty, sejmiku 
wojewódzkiego),

• do Parlamentu Europejskiego.

CO NA PKW.GOV.PL? 

http://www.pkw.gov.pl/


CO JESZCZE NA PKW.GOV.PL? 

1. Prawo wyborcze, czyli ustawy, uchwały
i orzecznictwo dotyczące wyborów.

2. Finansowanie polityki, czyli ważne informacje dla 
osób zaangażowanych w wybory: co wolno, 
czego nie wolno robić z finansowaniem działań 
wyborczych.

3. Rejestr korzyści – nie zawsze aktualne deklaracje 
finansowe części wyższych urzędników.

4. Wzory dokumentów związanych z różnymi 
rodzajami wyborów.



I aktualności – bieżące informacje o planowanych, trwających 

lub odbytych działaniach związanych z wyborami.



JAK SPRAWDZIĆ WYNIKI 
WYBORÓW?
ZOBACZ NA PRZYKŁADZIE



WEJDŹ NA STRONĘ WWW.PKW.GOV.PL
I KLIKNIJ W WYBORY I REFERENDA

http://www.pkw.gov.pl/


WYBIERZ OPCJĘ 

WYBORY DO SEJMU 

I SENATU



WYBIERZ KOLEJNO – WYBORY Z 2015 I PONOWNIE, 
NA KOLEJNEJ STRONIE, WYBORY Z 2015



Korzystając z interaktywnej mapy, którą zobaczysz na ekranie, wybierz 

interesujące Cię województwo, powiat i gminę.



W ostatnim kroku wybierz konkretną komisję wyborczą i zapoznaj się z 

wynikami. W jaki sposób są one prezentowane?



SPRAWDŹ!



TUTAJ WPISZ PYTANIEZADANIE 1 

SPRAWDŹ, KTO ZDOBYŁ 
MANDAT POSELSKI
W TWOIM OKRĘGU 

WYBORCZYM!



JAK SPRAWDZIĆ WYNIK?

• Wejdź lub wróć stronę www.pkw.gov.pl.

• Znajdź zakładkę „wybory i referenda”.

• Wybierz odpowiednią zakładkę: „wybory do Sejmu 
i Senatu” i wejdź.

• Wybierz ostatnie wybory i wejdź poznać szczegóły.

• Korzystając z interaktywnej mapy, wyszukaj swoją 
gminę/swój okręg wyborczy.

• Przeanalizuj wyniki.

http://www.pkw.gov.pl/


W PODOBNY SPOSÓB 

MOŻESZ POZNAĆ WYNIKI 

INNYCH WYBORÓW:     

• PREZYDENCKICH

• DO PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO

• SAMORZĄDOWYCH

• LOKALNYCH 

REFERENDÓW



CZĘŚĆ 2 
CO ROBI MÓJ POSEŁ LUB 
MOJA POSŁANKA? 
A SENATOR, SENATORKA?



CO DALEJ?

• WYNIKI WYBORÓW MOŻNA SPRAWDZIĆ 

NA STRONIE PKW.GOV.PL

• TO, CO I JAK ROBI WYBRANA OSOBA, 

MOŻNA KONTROLOWAĆ W INNY 

SPOSÓB



STRONA SEJMU – ŚWIETNE ŹRÓDŁO INFORMACJI!



WCHODZĄC W ZAKŁADKĘ

posłowie
można zdobyć wiele ciekawych 

informacji o posłach i posłankach 



INFORMACJE O POSŁACH I POSŁANKACH

• Możliwość znalezienia posła / posłanki na liście 
alfabetycznej, według okręgów wyborczych albo 
według klubu poselskiego 

• O każdym m.in..: data wyboru, okręg wyborczy, 
staż parlamentarny, klub, wykształcenie, zawód, 
przynależność do komisji sejmowych, aktywność 
poselska (np. głosowania, złożone interpelacje), 
oświadczenia majątkowe, kontakt



TUTAJ WPISZ PYTANIEZADANIE 2 

CZYM SIĘ MOŻE 
POCHWALIĆ 

POSEŁ/POSŁANKA 
Z TWOJEGO OKRĘGU?



SPRAWDŹ SWOJEGO POSŁA/SWOJĄ 
POSŁANKĘ!

• Wejdź lub wróć stronę www.sejm.gov.pl.

• Wybierz zakładkę „posłowie” na stronie 
głównej.

• Wyszukaj osobę, która otrzymała mandat 
poselski z Twojego okręgu.

• Przejrzyj informacje, sprawdź, czym dana osoba 
się zajmuje w bieżącej kadencji!

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


KONTAKT 
Z POSŁEM / POSŁANKĄ ALBO 
SENATOREM / SENATORKĄ



RGREG

WIDZISZ ZAZNACZONY ELEMENT?



TAK, TU JEST „UKRYTY” ADRES E-MAIL 
POSŁA/POSŁANKI

• Ale ukryty tylko pozornie – jak klikniesz, 
zobaczysz adres e-mail

• Co z tym możesz zrobić? To Twoja decyzja, 
ale możesz z adresu skorzystać, żeby:

- zadać pytanie

- zgłosić wniosek, propozycję

- wyrazić swoje zdanie na temat aktywności posła/posłanki 

w tej kadencji Sejmu lub w całym jego/jej życiu politycznym



KONTAKT Z SENATOREM I SENATORKĄ

• Wejdź na www.senat.gov.pl

• Wejdź w zakładkę „Senatorowie”

• Senatora / senatorkę możesz 
znaleźć na liście alfabetycznej, 
według klubu parlamentarnego lub 
według okręgu wyborczego

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


UWAGA!

• Strony Sejmu i Senatu RP to nie jedyne miejsca, w 
których można zdobyć wiadomości o aktywności 
politycznej członków i członkiń Parlamentu.

• Wiele i wielu spośród nich prowadzi własne strony 
internetowe (i konta w serwisach 
społecznościowych, jak Facebook czy Twitter).

• Informacje można też znaleźć na stronach ich 
macierzystych partii politycznych.

• Mnóstwo wiadomości pojawia się też w różnych 
(„klasycznych” i wirtualnych) mediach – zarówno 
tych obiektywnych, rzetelnych, jak i mocno 
stronniczych, „zaangażowanych”.



PODSUMOWANIE



ZAPAMIĘTAJ!

• Najbogatszym źródłem informacji o wynikach 
wyborów w Polsce jest Państwowa Komisja 
Wyborcza i jej serwis online www.pkw.gov.pl.

• Możesz tam sprawdzić szczegółowe wyniki 
wyborów w każdym miejscu Polski.

• Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym zajmują się 
posłowie i posłanki oraz senatorowie i senatorki, 
warto zajrzeć na serwisy Sejmu (www.sejm.gov.pl) 
i Senatu (www.senat.gov.pl).

• Korzystając z podanych tam informacji, możesz 
również nawiązać kontakt ze swoim 
przedstawicielem/swoją przedstawicielką.

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


E-MOCNI: 

CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, 

REALNE KORZYŚCI



WWW.E-MOCNI.ORG.PL


