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Panie, Panowie
Pełnomocnicy do spraw wyborów
starostów, Prezydenta Miasta,
wójtów, burmistrzów.

Uprzejmie informuję, że Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze
planują zorganizować II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym
„Wybieram

Wybory"

przeznaczonym

dla

uczniów

szkół

ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu, analogicznie jak w roku ubiegłym, jest upowszechnianie wiedzy na temat
prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz
świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Tegoroczna edycja będzie w całości poświęcona wyborom samorządowym.
Przekazuję przyjęty przez Państwową Komisję Wyborczą Regułamin Konkursu.
Podstawowe terminy wynikające z Regulaminu są następujące:
- do 17 października 2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia uczniów do Konkursu
dokonywane przez Dyrektorów szkół,
- w dniu 9 łistopada 2017 r. odbędzie się pierwszy etap Konkursu przeprowadzony
w szkole,
- etap drugi Konkursu, wojewódzki, polegać będzie na napisaniu pracy pisemnej na jeden
z tematów określonych w Regulaminie, przez uczniów zakwalifikowanych

w etapie

pierwszym i dostarczeniu do właściwej Delegatury K B W najpóźniej do 31 stycznia
2018 r.,
- w dniu 15 marca 2018 r. odbędzie się trzeci etap Konkursu - etap ogólnopolski.
Ponadto przekazuję wersję elektroniczną plakatu informacyjnego o II edycji Konkursu.
Informację o Ogólnopolskim Konkursie

Wiedzy o Prawie Wyborczym

przekazuję

do wszystkich urzędów gmin, miast, powiatów z terenu właściwości tut. Delegatury
z uprzejmą prośbą o wywieszenie przekazywanych plakatów oraz podstawowych informacji
o Konkursie na stronach internetowych Państwa Urzędów.

Mając na uwadze fakt, że prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych należy do zadań powiatu,
proszę państwa Pełnomocników do spraw wyborów Prezydenta Miasta Włocławek
oraz Starostów o przekazanie Regulaminu Konkursu do ponadgimnazjalnych szkół
publicznych

i

niepublicznych

działających

na

prawach

szkół

publicznych

funkcjonujących na terenie Państwa jednostek.
W najbliższym czasie tut. Delegatura przekaże do tych z Państwa wydrukowane
w formacie A-3 plakaty informujące o Konkursie, również do przekazania do szkół
ponadgimnazjalnych.
Uznając propagowanie wiedzy o prawie wyborczym, jak również zachęcanie
do udziału w życiu publicznym gminy, miasta, powiatu, czy też kraju poprzez udział
w wyborach i referendach za ze wszech miar słuszne, bardzo proszę wszystkich Państwa
o możliwie najszersze rozpropagowanie informacji o organizowanym Konkursie.
Celowi

upowszechniania

wiedzy

o

prawie

obywatelskich gwarantowanych Konstytucją,

wyborczym,

ale

również

praw

służy również publikowany na stronie

internetowej Państwowej Komisji Wyborczej portal edukacyjny Wybieram

Wybory.

www.wybieramwybory.pl
Bardzo proszę, by link do tego portalu był również zawieszony na stronach internetowych
państwa urzędów.
Pragnę również poinformować, że w pierwszej edycji Konkursu w całej Polsce
wzięło udział ponad 4600 uczniów z niemal 570 szkół.
Na terenie właściwości naszej, włocławskiej

Dełegatury

odpowiednio 72

uczniów

z 11 szkół.
Mam nadzieję, że i obecnie przeprowadzany Konkurs cieszyć się będzie podobnym,
jak nie większym zainteresowaniem dyrektorów szkół, nauczyciełi, ale przede wszystkim
uczniów.
Mając na uwadze określone w Regulaminie Konkursu terminy, pozostawiając
nauczycielom i uczniom czas na przygotowanie się, bardzo proszę Panie i Panów
Pełnomocników Prezydenta Miasta Włocławek i Starostów o przekazanie
o Konkursie wraz z Regulaminem niezwłocznie.
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