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WPROWADZENIE: 
Jesteśmy obywatelami małego demokratycznego państwa SIMELAND, które od 10 lat jest 

członkiem Unii Europejskiej. Prowadzimy spokojne życie w kraju, który ma ustabilizowaną sytuację 

gospodarczą, nieźle rozwinięte przemysł i usługi, zmodernizowane rolnictwo. Nasz kraj jest 

członkiem kilku organizacji międzynarodowych, pokojowo nastawiony do innych państw, 

promujący demokrację i gospodarkę rynkową. Sprawnie rozwijamy kontakty handlowe z innymi 

państwami, coraz więcej uwagi poświęcamy ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonemu 

rozwojowi. Czerpiemy dużo korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej – dzięki dotacjom 

rozwijamy infrastrukturę naszego kraju, powstają nowe innowacyjne przedsiębiorstwa, mamy 

szansę wyjazdu za granicę i podjęcia pracy lub nauki w każdym innym kraju członkowskim UE. 

Niestety, obywatele naszego kraju wciąż za mało czują się „europejscy” – o Unii wiedzą tyle, że 

jest i coś tam robi, a najchętniej to przejada nasze pieniądze, mnożąc biurokratyczne procedury. 

Zwykli obywatele nie widzą i nie rozumieją korzyści, jakie przynosi SIMELANDOWI członkostwo w 

Unii Europejskiej – nie korzystają z dotacji, nie tworzą nowych europejskich przedsiębiorstw, żyją 

w izolacji. Młodzi ludzie również niechętnie korzystają z możliwości wyjazdów zagranicznych, 

niewiele wiedzą o życiu swoich rówieśników w innych krajach, są coraz mniej tolerancyjni dla 

innych i coraz mniej rozumieją po co ta istnieje Unia i do czego zmierza. 

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, w którym SIMELAND posiada reprezentację 10 

posłów do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja wyborcza sprzed 4 lat była zatrważająco niska – 

osiągnęła niewiele ponad 25%. A przecież europarlamentarzyści mają wpływ na to, w jakim 

kierunku UE zmierza – mogą podjąć działania, które przybliżą UE zwykłym obywatelom, również 

mieszkańcom SIMELAND. Rusza kampania wyborcza, w której startuje 7 komitetów, 

wystawiających kandydatów do odpowiednich frakcji europejskich. Ich zadaniem będzie 

przekonanie wyborców, że warto wziąć udział w wyborach, a oni staną się najlepszymi 

reprezentantami narodowych interesów SIMELAND. W Parlamencie Europejskim zasiądzie 10 

przedstawicieli SIMELAND. To wy decydujecie, na kogo i dlaczego zagłosują obywatele SIMELAND. 

 

ZASADY SYMULACJI: 
Wszyscy uczestnicy symulacji stają się mieszkańcami Simeland – losowo przydzielone im zostaną 

pewne role – mogą zostać członkami Komisji Wyborczej, przedstawicielami mediów lub 

członkami jednego z 7 komitetów wyborczych. Przez następne 6 godzin będą mieć wpływ na 

przebieg kampanii wyborczej. O godzinie 15.00 wyjdą ze swoich ról i już jako bezstronni 

mieszkańcy Simeland przystąpią do głosowania. Mają możliwość wyboru tylko 1 kandydata z 40 

łącznie reprezentujących osiem list wyborczych. To tylko od nich – mieszkańców Simeland – 

zależy to, w jakim kierunku potoczy się kampania wyborcza i jaki będzie końcowy wynik 

wyborów. 

 

Uwaga! Symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego prowadzona jest zgodnie z zasadą 

neutralności politycznej i stanowi akcję edukacyjną i obywatelską, zachęcającą wyłącznie do 

udziału w wyborach. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie wspiera żadnego z kandydatów, 
komitetów wyborczych i reprezentowanych przez nie partii. 
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HARMONOGRAM SYMULACJI 

czas Komisja wyborcza – 10 osób Media – do 20 osób 
Komitety – 7 
komitetów po 10 
osób w każdym 

9.00 -
10.00 

Omówienie zasad symulacji i tła wyborów, losowy przydział uczestników do jednej z 10 

grup, rozdanie scenariuszy i materiałów. 

10.00 
– 
11.00 

- poznanie członków grupy 

- zapoznanie się ze 

scenariuszem i instrukcją 

symulacji 

- podział ról i zadań w ramach 

grupy 

a. wybór przewodniczącego 

b. wybór 4 sekretarzy 

c. wybór 5 Mężów Zaufania 

- przemyślenie koncepcji 

ordynacji wyborczej 

- poznanie członków grupy 

- zapoznanie się ze scenariuszem 

i instrukcją symulacji 

- podział ról i zadań w ramach 

grupy: 

a. wybór 3 dziennikarzy 

przygotowujących debatę 

b. wybór 5 dziennikarzy prasy 

opiniotwórczej 

c. wybór 5 dziennikarzy prasy 

brukowej 

d. wybór 5 dziennikarzy 

europejskiego medium 

- przemyślenie wspólnej 

koncepcji pytań 

- poznanie członków 

grupy 

- zapoznanie się ze 

scenariuszem i 

instrukcją symulacji 

- podział ról i zadań 

w ramach grupy 

a. wybór lidera 

grupy 

b. wybór 4 

pozostałych 

kandydatów 

c. wybór 2 

rzeczników 

prasowych 

d. wybór 3 

strategów PR 

- przemyślenie 

koncepcji programu 

oraz strategii PR 

11.00 
– 
12.00 

- przewodniczący oraz 

Mężowie Zaufania pracują nad 

stworzeniem ordynacji 

wyborczej 

- sekretarze zbierają od 

komitetów listy z nazwiskami 

kandydatów i rejestrują 

komitety 

- grupa przygotowująca debatę: 

tworzy listę pytań, które zostaną 

zadane liderom komitetów 

podczas wspólnej debaty; 

kontaktuje się z komitetami, 

dowiaduje się, kto jest liderem 

komitetu i jakie ma kompetencje 

- grupa prasy opiniotwórczej: 

a. wymyśla nazwę swojej gazety 

b. przygotowuje listę pytań do 

zadania kandydatom 

c. przeprowadza wywiady z 

członkami komitetów: zbiera 

informacje o programie każdego 

komitetu, w trakcie wywiadów 

koncentruje się na zagadnieniach 

krajowych: co komitet chce 

zrobić/uzyskać dla Simeland? 

- lider oraz 

kandydaci tworzą 

program wyborczy – 

musi zawierać co 

najmniej 10 pkt i 

poruszać 

zagadnienia krajowe 

oraz europejskie 

- stratedzy PR 

przygotowują 

plakaty i ulotki, 

wymyślają hasła 

reklamowe 

- rzecznicy prasowi 

udzielają wywiadów 

dziennikarzom 
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- grupa prasy brukowej: 

a. wymyśla nazwę swojej gazety 

b. przygotowuje listę pytań do 

zadania kandydatom 

c. przeprowadza wywiady z 

członkami komitetów: zbiera 

informacje o życiu prywatnym 

lidera i pozostałych kandydatów, 

źródłach finansowania, szuka 

sensacji 

- grupa medium europejskiego: 

a. wymyśla nazwę swojej gazety 

b. przygotowuje listę pytań do 

zadania kandydatom 

c. przeprowadza wywiady z 

członkami komitetów: zbiera 

informacje o programie każdego 

komitetu, w trakcie wywiadów 

koncentruje się na zagadnieniach 

europejskich: wizje przyszłości 

UE, pomysły na zmiany 

legislacyjne w UE 

12.00 
– 
12.15 

Uczestnicy spotykają się w auli. Przewodniczący komisji podaje do wiadomości publicznej 

treść ordynacji wyborczej. Uczestnicy zapoznają się z zasadami prowadzenia kampanii 

wyborczej oraz zasadami wyborów. Zostają oficjalnie przedstawione listy kandydatów z 7 

komitetów. 

12.15 
– 
13.15 

- sekretarze komisji 

przygotowują karty do 

głosowania oraz xerują 

odpowiednią ich ilość; 

przygotowują listę wyborców; 

przygotowują lokal wyborczy: 

urnę, miejsca zapewniające 

tajność 

- Mężowie Zaufania i 

Przewodniczący czuwają nad 

prawidłowym przebiegiem 

kampanii wyborczej – 

sprawdzają, czy kampania 

każdego z komitetów 

prowadzona jest zgodnie z 

prawem, czy uczestnicy nie 

oczerniają się nawzajem, nie 

rozpowszechniają 

- grupa przygotowująca debatę: 

informuje wszystkie  komitety o 

miejscu i czasie debaty; 

przygotowuje miejsce debaty 

(ustawia stoliki, krzesła, 

sprawdza mikrofony), wybiera 

prowadzącego 

- dziennikarze z prasy 

opiniotwórczej, brukowej i 

medium europejskiego kończą 

przeprowadzanie wywiadów i 

skupiają się na zredagowaniu 

tekstów do gazet, w sali 

komputerowej tworzą artykuły i 

drukują swoje gazety, które 

muszą być gotowe 

(wydrukowane i skopiowane w 

ilości max. 20 egzemplarzy) na 

- rzecznicy 

kontynuują 

udzielanie 

wywiadów 

dziennikarzom 

- pozostali 

członkowie 

komitetu skupiają 

się na prowadzeniu 

agitacji wyborczej: 

rozwieszają plakaty, 

rozdają ulotki 

- lider przygotowuje 

się do debaty 
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ZASADY WYBORÓW: 

nieprawdziwych informacji, itd. godz. 14.15 

13.15 
– 
14.00 

Przerwa na obiad. 

14.00 
– 
14.40 

- ostatnie przygotowania do 

wyborów: sprawdzenie czy 

karty do głosowania, listy 

wyborców są gotowe, lokal 

wyborczy jest prawidłowo 

przygotowany 

- Mężowie Zaufania i 

Przewodniczący czuwają nad 

prawidłowym przebiegiem 

debaty 

- grupa przygotowująca debatę: 

ściąga wszystkich uczestników 

symulacji do sali debaty: jedna z 

osób prowadzi debatę: zadaje w 

kilku rundach te samo pytanie do 

wszystkich liderów, pozostałe 

osoby moderują debatę 

(udzielają głosów z sali, itd.) 

UWAGA: pierwszym i 

najważniejszym pytaniem 

debaty, na który muszą 

odpowiedzieć wszyscy kandydaci 

jest pytanie: Jak zachęcić 

wyborców do głosowania? 

- dziennikarze z pozostałych 3 

grup medialnych przynoszą 

gotowe (sxerowane i 

wydrukowane) gazety i rozdają 

je uczestnikom debaty 

- liderzy komitetów 

biorą udział w 

debacie 

- rzecznicy prasowi 

komitetów zadają 

pytania innym 

liderom podczas 

debaty 

- pozostali 

członkowie 

komitetów 

przysłuchują się 

debacie, mogą 

rozdawać swoje 

ulotki, zadawać 

pytania 

14.40 
– 
15.00 

Ostatni moment na prowadzenie agitacji wyborczej. Uczestnicy symulacji powoli 

przygotowują się do głosowania, rozważają swój wybór, zapoznają się z programami 

wszystkich komitetów, czytają gazety. O 15.00 wszyscy zbierają się w lokalu wyborczym z 

przygotowanym dowodem tożsamości. 

15.00 
– 
15.30 

Wszyscy uczestnicy symulacji wychodzą ze swoich dotychczasowych ról (poza członkami 

Komisji Wyborczej). Stawiają się w lokalu wyborczym z dowodem tożsamości, pobierają 

kartę do głosowania od członków Komisji Wyborczej. Każdy obywatel Simeland udziela 

jednego głosu poparcia tylko jednemu kandydatowi z 1 listy wyborczej. Głos wrzucamy do 

urny. 

15.30 
– 
16.00 

Członkowie Komisji zliczają 

głosy i obliczają wyniki 

głosowania na podstawie 

metody d’’Hondta. 

Pozostali uczestnicy symulacji sprzątają sale – zrywają 

plakaty, zbierają śmieci i ulotki, gromadzą 

niewykorzystane materiały biurowe w 1 miejscu 

wskazanym przez organizatorów. 

16.00 
Przewodniczący Komisji Wyborczej oficjalnie ogłasza wyniki wyborów. Podsumowanie 

symulacji i pożegnanie. 
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W wyborach do Parlamentu Europejskiego (PE) nie ma jednolitej ordynacji wyborczej, która 

miałaby obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich. Jednakże, przyjęto pewien 

uniwersalny wzór zasad organizacji i prowadzenia wyborów do PE, który ma wzmacniać 

demokratyczną legitymizację członków PE oraz umacniać w wyborcach świadomość bycia 

obywatelem UE, niezależnie od tego, w którym z krajów członkowskich obecnie przebywają. 

Wszystkie państwa członkowskie UE (w tym także Simeland) przeprowadzają wybory oparte na 

systemie proporcjonalnym. 

Oznacza to, że partie krajowe wystawiają listy kandydatów, którzy po wygranych wyborach 

zasiądą w jednej z 7 frakcji PE lub jako posłowie niezrzeszeni. W Simeland, dla ułatwienia, 

komitety stające w wyborczych euro-szrankach (poza Komitetem Niezależnych Przedsiębiorców, 

którzy w PE pracować będą jako posłowie niezrzeszeni), przyjęły już nazwy programy wyborcze 

swoich przyszłych euro-frakcji. Komitety nie muszą również zbierać podpisów od obywateli 

Simeland pod listą poparcia – Komisja Wyborcza rejestruje każdy komitet automatycznie. 

Simeland tworzy jeden okręg wyborczy, a w PE reprezentuje cały kraj aż 10 europosłów. Oddając 

głos na 1 kandydata z danej listy głosuje się jednocześnie na całą listę komitetu wyborczego. 

Przeliczanie głosów na mandaty dokonuje się metodą d'Hondta (patrz tabelka poniżej). Jeżeli 

komitet zdobył mniej niż 5% głosów w skali całego Simeland, nie bierze udziału w podziale 

mandatów. 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są przedstawicielami Simeland, ale nie są związani 

żadnymi instrukcjami i nie mogą być odwołani. Mandatu posła do Parlamentu Europejskiego nie 

można łączyć z żadnym innym stanowiskiem publicznym.  

Bierne prawo wyborcze (prawo do kandydowania) przysługuje tylko tym obywatelom Simeland 

(uczestnikom symulacji), którzy są członkami jednego z 8 komitetów wyborczych. Czynne prawo 

wyborcze (prawo do głosowania) przysługuje każdemu obywatelowi Unii Europejskiej (czyli 

również Simeland) – każdemu uczestnikowi symulacji, który ukończył 15 lat. W wyborach do 

Parlamentu Europejskiego każdy obywatel UE ma prawo głosować w każdym kraju członkowskim, 

w którym w danym momencie mieszka, na tych samych zasadach co obywatele tego kraju, jeśli 

poprosi Komisję Wyborczą o dopisanie go do rejestru wyborców. 

W Simeland nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej czuwa powołana losowo spośród 

wszystkich uczestników symulacji 10-osobowa Komisja Wyborcza. 

 

Metoda d'Hondta  
- metoda obliczania wyniku głosowania, polegająca na odnalezieniu największych, kolejno po 

sobie następujących ilorazów liczby uzyskanych głosów przez całą listę. Każdorazowo, kiedy dana 

lista ma największy iloraz spośród pozostałych - pozyskuje jeden mandat wyborczy. Proces ten 

powtarza się do czasu rozdzielenia wszystkich mandatów. W przypadku równych ilorazów 

pierwszeństwo w rozdziale mandatów posiada ten komitet, który dotychczas uzyskał najmniej 

mandatów. Mandaty zostają nadane kandydatom w identycznej kolejności, jak ta podana na 

liście wyborczej. 
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 Komitet A   Komitet B Komitet C Komitet D Komitet E 

Liczba uzyskanych 

głosów 
45 30 25 15 10 

ILORAZ 1 
45 

1. mandat 
30 

2. mandat 
25 

3. mandat 
15 

5. mandat 
10 

10. mandat 

ILORAZ 2 
22,5 

4. mandat 
15 

6. mandat 
12,5 

8. mandat 
7,5 5 

ILORAZ 3 
15 

7. mandat 
10 8,3 5 3,3 

ILORAZ 4 
11,25 

9. mandat 
7,5 6,25 3,75 2,5 

ILORAZ 5 9 6 5 3 2 

Łączna liczba 

mandatów 
4 2 2 1 1 

 
PARLAMENT EUROPEJSKI W PIGUŁCE: 
 

Parlament Europejski jest jedynym organem przedstawicielskim Unii Europejskiej. Członkowie 

Parlamentu Europejskiego reprezentują interesy obywateli państw należących do Unii 

Europejskiej.  

 

Liczebność posłów do Parlamentu Europejskiego od 2009 roku będzie wynosić 731 (w razie 

wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego będzie ich 751). Od 1979 roku europosłowie wybierani są w 

tajnych, powszechnych, bezpośrednich i proporcjonalnych wyborach w każdym z krajów 

członkowskich UE na 5-letnią kadencję. Liczba posłów wybieranych w danym państwie obliczana 

jest proporcjonalnie do liczby jego mieszkańców. Mandatu posła do Parlamentu Europejskiego 

nie wolno łączyć z żadnym innym stanowiskiem publicznym w kraju. Posłowie Parlamentu 

Europejskiego reprezentują interesy swojego kraju, ale nie są związani żadną instrukcją wyborczą. 

Eurodeputowani zasiadają w Parlamencie Europejskim według przynależności do jednej z frakcji 

politycznych (frakcje te odpowiadają mniej więcej ogólnemu podziałowi partii politycznych w 

Europie), a nie według przynależności do narodowej partii.  

 
Najważniejsze kompetencje i uprawnienia Parlamentu Europejskiego (zmiany, które może 

wprowadzić Traktat Lizboński uwzględnia się w ramkach): 

⇒ udział w pełnieniu funkcji ustawodawczej czyli w uchwalaniu prawa (co gwarantuje 

demokratyczną legitymizację prawa europejskiego). Rolę tę pełni wraz z Radą Unii Europejskiej 

wg kilku rodzajów procedur .: 

a. procedura współpracy – w jej ramach Parlament Europejski może udzielić opinii, co do 

różnorodnych projektów rozporządzeń i dyrektyw Komisji Europejskiej, którą Komisja powinna 

wziąć pod uwagę przy ustalaniu ostatecznego kształtu danego aktu prawnego; 

b. procedura zgody – w jej ramach wymaga się zgody Parlamentu Europejskiego do 

podpisania różnorodnych międzynarodowych umów, negocjowanych i przygotowanych przez 
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Komisję; stosuje się ją przede wszystkim przy przyjmowaniu nowych członków lub przy 

zawieraniu układów o stowarzyszeniu z państwami trzecimi; 

c. procedura współdecydowania – nadaje Parlamentowi Europejskiemu kompetencje 

prawodawcze równe kompetencjom Rady Unii Europejskiej – Parlament Europejski uzyskuje 

możliwość odrzucenia w całości projektu legislacyjnego lub wniesienia do niego poprawek. 

Proponowany tekst legislacyjny zostanie przyjęty wyłącznie, gdy Rada UE i Parlament osiągną 

kompromis i obie instytucje wyrażą zgodę na ostateczną wersję aktu. 

 

W tej chwili już 2/3 prawodawstwa UE jest przyjmowana w procedurze współdecydowania, a po 

wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego zostanie ona rozszerzona o 50 nowych dziedzin 

ustawodawczych. 

 

⇒ Funkcja kontrolna wobec instytucji unijnych – europosłowie zatwierdzają nominację 

komisarzy, jak również mają możliwość uchwalenia wotum nieufności  wobec całej Komisji (czyli 

jej odwołania); mają również prawo zadawania pytań członkom Komisji oraz Radzie UE. 

Po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego już tylko eurodeputowani będą wybierać 

Przewodniczącego KE (na wniosek Rady Europejskiej), biorąc pod uwagę wyniki wyborów do PE i 

wyłonioną w nich polityczną większość. 

 

⇒ Funkcja zatwierdzania budżetu – Parlament Europejski wraz z Radą Unii Europejskiej 

posiada wpływ na rodzaj i wysokość wydatkowanych z budżetu europejskiego pieniędzy; 

Parlament zatwierdza corocznie budżet i udziela Komisji  absolutorium (akceptacji) z jego 

wykonania. 

 

Po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, Parlament Europejski uzyska jeszcze szersze 

uprawnienia budżetowe, w odniesieniu do decydowania o ostatecznym kształcie tzw. „wydatków 

obowiązkowych”. 

  

⇒ Możliwość nadania impulsu inicjatywie ustawodawczej – w tej chwili wyłączną inicjatywę 

ustawodawczą w UE posiada Komisja, jednakże Parlament w ramach sprawowanej funkcji 

kontrolnej wobec Komisji, może zaproponować nowe rozwiązania prawne w danej dziedzinie (ale 

ostateczna decyzja co do nadania takiej propozycji formy projektu legislacyjnego należy już do 

Komisji). 

 

⇒ Parlament Europejski, rozpatrując petycje i skargi obywateli UE na działalność instytucji 

unijnych oraz stosowania prawa wspólnotowego, ma możliwość podjęcia odpowiednich działań 

zapobiegających naruszeniu praw obywateli UE przez państwo członkowskie, władze lokalne lub 

instytucję. 

 

⇒ Powoływanie OMBUDSMANA, czyli Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który 

ma prawo przeprowadzenia kontroli w unijnych instytucjach, jeśli wpłynęła do niego skarga na 

działalność danej instytucji od jakiegokolwiek obywatela UE. 
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INSTRUKCJE DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP 
 

Komisja wyborcza 
Zadania komisji wyborczej: 

⇒ dbacie o prawidłowy przebieg wyborów, 

⇒ karacie osoby i komitety, naruszające zasady wyborów, 

⇒ ustalacie finalny tekst ordynacji wyborczej, 

⇒ rejestrujecie kandydatów i przygotowujecie listy wyborców – listy uczestników symulacji, 

którzy będą głosować  

⇒ przygotowujecie karty do głosowania - muszą na nich zostać wypisane nazwiska wszystkich 

kandydatów; musicie też zawrzeć informację, w jaki sposób wyborcy mają głosować. 

⇒ przygotowujecie lokal wyborczy (salę, w której odbędzie się głosowanie) - powinno w nim 

być miejsce, w którym każdy wyborca będzie mógł dokonać wyboru w tajemnicy, oraz urna 

wyborcza, do której będą wrzucane wypełnione karty do głosowania; 

⇒ rozstrzygacie skargi i zażalenia uczestników symulacji odnośnie kampanii wyborczej lub 

przebiegu wyborów; możecie decydować również o wykluczeniu danego kandydata za 

łamanie regulaminu wyborów; 

⇒ w trakcie głosowania w lokalu wyborczym przez cały czas muszą znajdować się członkowie 

komisji wyborczej - sprawdzacie tożsamość zgłaszających się wyborców i wydajecie im 

karty do głosowania; 

⇒ wyborcy potwierdzają otrzymanie karty, składając podpis przy swoim nazwisku na liście 

wyborczej. Każdy wyborca może głosować tylko raz i możecie mu wydać tylko jedną kartę 

do głosowania; 

⇒ po zakończeniu głosowania otwieracie urnę i przystępujecie do obliczania wyników. W 

pierwszej kolejności liczycie, ile głosów zostało oddanych. Następnie porównujecie liczbę 

oddanych głosów z liczbą wydanych kart do głosowania (te liczby nie mogą się różnić). 

Potem oddzielacie głosy nieważne (te, na których zaznaczono więcej niż jednego 

kandydata bądź nie zaznaczono żadnego) i obliczacie, ile ważnych głosów otrzymał każdy z 

kandydatów. Na zakończenie swojej pracy, metodą d’Hondta obliczacie wynik głosowania, 

a na sam koniec ogłaszacie wyniki wyborów. Taki komunikat powinien zawierać 

następujące informacje: 

a) liczbę oddanych głosów,  

b) liczbę głosów nieważnych, 

c) wyniki uzyskane przez wszystkich kandydatów w kolejności od najlepszego do 

najgorszego, 

d) wskazanie, którzy z kandydatów wygrali wybory. 

 

Tworząc ordynację wyborczą, możecie skorzystać z następującego wzoru: 

ORDYNACJA WYBORCZA 
§ 1 

Niniejsza ordynacja określa zasady i tryb przeprowadzania w Simeland wyborów do Parlamentu 

Europejskiego. 

§ 2 
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Wybory do Parlamentu Europejskiego są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i 

proporcjonalne. 

§ 3 

W Simeland wybiera się 10 posłów do Parlamentu Europejskiego. 

§ 4 

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczestnik symulacji. 

§ 5 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) posiada każdy członek grupy Komitet Wyborczy. 

§ 6 

Wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadza Komisja Wyborcza, w skład której wchodzi 

10 losowo wybranych uczestników symulacji, którzy nie są kandydatami. 

§ 7 

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy 

a. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego; 

b. przyjęcie zgłoszeń i rejestracja kandydatów; 

c. ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej o godz. 12 w dniu 

wyborów; 

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, 

e. rozpatrywanie skarg na działalność osób i komitetów nie przestrzegających prawa wyborczego; 

f. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, 

f. obliczenie głosów, 

g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

§ 8 

Jeżeli rozpowszechniane materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi 

lub inne formy prowadzonej w okresie kampanii wyborczej agitacji, zawierają informacje 

nieprawdziwe, kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego lub komitet wyborczy w całości 

może zostać przez Komisję Wyborczą ukarany poprzez: 

1) zakaz rozpowszechniania takich informacji; 

2) przepadek materiałów wyborczych zawierających takie informacje; 

3) nakaz sprostowania takich informacji; 

4) nakaz publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste; 

5) nakaz przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone. 

§ 9 

Wybory do Parlamentu Europejskiego dokonują się w następujący sposób: 

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w godz. 10.00-15.00 w dniu wyborów i według zasad 

określonych przez Komisję Wyborczą. 

2. Na kartach do głosowania listy komitetów umieszczone są w kolejności alfabetycznej, a 

kolejność nazwisk kandydatów na liście jest zgodna z wolą komitetu. 

3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Komisją Wyborczą między godz. 15.00 a 

15.30, przedstawienie legitymacji (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) członkom 

Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie karty do głosowania wg instrukcji na niej 

zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej. 
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4. Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w 

kratce z prawej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego 

pierwszeństwo do uzyskania mandatu. 

5. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z 

prawej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list albo nie 

postawiono tego znaku w kratce z prawej strony obok nazwiska żadnego kandydata z 

którejkolwiek z list. 

6. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych 

dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu. 

7. Ustalając wyniki głosowania w obwodzie, komisja wyborcza oblicza liczbę: 

a) głosów nieważnych, o których mowa w pkt 5 § 10 

b) głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy; 

c) głosów ważnych oddanych na poszczególne listy; 

d) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów. 

8. Wyniki głosowania ustala Komisja Wyborcza i stwierdza, które komitety wyborcze spełniają 

warunek uprawniający do uczestniczenia w podziale mandatów (otrzymały co najmniej 5% 

ważnych głosów w Simeland), a następnie dokonuje podziału wszystkich mandatów między 

komitety wyborcze odpowiednio do łącznej liczby głosów ważnych oddanych na poszczególnych 

kandydatów w myśl metody d'Hondta. 

 

 

KOMITETY WYBORCZE 
 

Zadania Komitetów: 

⇒ wybieracie między sobą 5 kandydatów w tym 1 lidera całej grupy, 2 rzeczników prasowych, 3 

strategów PR 

⇒ ustalacie program wyborczy swojego komitetu, na podstawie poniższych wytycznych i 

charakterystyki Komitetu oraz odnosząc go do sytuacji w SIMELAND - program polityczny 
powinien zostać sformułowany w formie 10-punktowego manifestu politycznego 

⇒ kreujecie lidera grupy – wymyślacie jego życiorys, opisujecie dotychczasową działalność, plany 

na przyszłość; 

⇒ PAMIĘTAJCIE, aby w programie wyborczym umieścić waszą wizję przyszłości UE oraz miejsca, 

jakie zajmować w niej będzie SIMELAND 

⇒ Przeprowadzacie kampanię wyborczą swojego komitetu, w ramach której: 

a. przygotowujecie plakaty i ulotki (można wywieszać je na ścianach sal i auli), zachęcające do 

głosowania na komitet 

b. wymyślacie chwytliwe hasła wyborcze,  

c. udzielacie wywiadów mediom i dziennikarzom, 

d. możecie zorganizować np. wiec wyborczy lub innego rodzaju spotkania z dziennikarzami 

(np. konferencje prasowe).  

Intensywną agitację wyborczą prowadzicie do czasu rozpoczęcia się debaty, czyli max. Do godz. 
14.00. 

⇒ UWAGA!!! W ramach prowadzonej kampanii należy zachęcać obywateli nie tylko do 

głosowania na waszych kandydatów, ale do głosowania w ogóle. Pamiętajcie, że 
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frekwencja wyborcza w SIMELAND 4 lata temu była niezwykle niska – tym razem nie 

możecie do tego dopuścić. Zastanówcie się, dlaczego udział w wyborach jest tak ważny i co 

zrobić, aby podnieść frekwencję. Zachęcajcie do pójścia do urn – przekonajcie obywateli 

SIMELAND na swoich ulotkach i plakatach, że udział w wyborach to nie tylko ich 

obywatelski przywilej, ale przede wszystkim obowiązek i przejmowanie odpowiedzialności 

za losy kraju. Udowodnijcie, że wybory do PE są ważne, że eurodeputowani mają duży 

wpływ na codzienne życie obywateli. Zróbcie wszystko, co w waszej mocy aby tegoroczna 

frekwencja była wysoka! 

 

Złote zasady kandydatów. 

1. Pokażcie, czemu ma to służyć. 

Zastanówcie się, czego potrzebują mieszkańcy SIMELAND, jakie są ich oczekiwania wobec 

pracy eurodeputowanego i jak możecie je spełnić? 

2. Czego się domagacie? Przygotujcie program wyborczy. 

Zastanówcie się, na czym zależy wam najbardziej, co chcecie osiągnąć i dlaczego? Skupiajcie 

się na oryginalnych pomysłach – chwytliwe hasła to często klucz do zwycięstwa. 

3. Opiszcie swojego lidera i mocne strony waszej grupy. 

Napiszcie kilka słów o swoim liderze, wymyślcie mu ciekawy życiorys. Zastanówcie się, co 

wyróżnia waszą grupę od innych i opiszcie to jako swój główny atut.  

4. Przeprowadźcie atrakcyjną kampanię. 

Reklamujcie swój program wyborczy na ciekawych i przyciągających wzrok plakatach, 

udzielajcie oryginalnych wywiadów dziennikarzom, zaproście ich na swój wiec wyborczy. 

5. Zachęcajcie do udziału w wyborach. 

Wysoka frekwencja przynosi korzyści wszystkim – i obywatelom, i przyszłym posłom. To 

ważne, aby wasze mandaty miały demokratyczną legitymizację. Przekonajcie cały SIMELAND, 

że warto głosować, a każdy wrzucony do urny głos ma szczególną wartość i znaczenie! 

 

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH GRUP: 

 
Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańska Demokracja) – Europejscy Demokraci  (EPL-ED) 

Waszym głównym priorytetem jest obrona i promocja wspólnych dla wszystkich członków UE 

wartości (przede wszystkim: demokracja, praworządność, prawa człowieka) i korzeni tradycji 

europejskiej. Postulujecie stałe pogłębianie relacji z USA, przede wszystkim współpracy w 

zakresie obronności i bezpieczeństwa, postrzegając w USA najbardziej lojalnego i zaufanego 

sojusznika UE. Chcecie kontynuować proces rozszerzenia, promując tym samym, poza granicami 

UE, demokratyczne mechanizmy i prawa człowieka. Uważacie, że dbałość o rozwój wolnej 

konkurencji rynkowej oraz pobudzany wśród obywateli duch przedsiębiorczości okaże się 

najskuteczniejszą bronią w walce z bezrobociem. Jesteście przekonani, że zapewnienie stabilności 
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wspólnej walucie, zachowanie niezależności Europejskiego Banku Centralnego oraz rzetelne 

wydatkowanie finansów publicznych to wyłączne sposoby na zachowanie wysokiego stopnia 

rozwoju ekonomicznego UE. Szczególną uwagą otaczacie małej- i średniej wielkości 

przedsiębiorstwa, na rzecz których chcecie generować nowe programy grantowe. Chcecie, aby 

Europa rozpoczęła skuteczniejszą walkę z międzynarodowym terroryzmem i zorganizowanymi 

grupami przestępczymi. Promujecie wspólną politykę energetyczną, w ramach której kraje 

członkowskie nie tylko chronią narodowe interesy, ale solidaryzują się również z pozostałymi 

członkami UE. Waszym  zdaniem Europa coraz więcej uwagi powinna poświęcać promowaniu 

alternatywnych źródeł energii oraz poszukiwaniu przyjaźniejszych środowisku technologii 

pozyskiwania energii z paliw kopalnych. Uważacie, że Europa stoi przed ogromnym wyzwaniem i 

pilną potrzebą zharmonizowania polityk imigracyjnych w krajach członkowskich. Walczycie 

również o zreformowanie polityki regionalnej, tak by w obliczu potrzeb i oczekiwań nowych 

państw członkowskich była równie efektywna i sprawiedliwa, jak dotychczas. 

 

Partia Europejskich Socjalistów (PES) 

Waszymi głównymi priorytetami są: zapewnienie zatrudnienia oraz tworzenie nowych i lepszych 

miejsc pracy; promowanie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; dbanie o pokój na 

świecie i zagwarantowanie stabilnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa Europie. Dbacie o 

utrzymanie europejskiego modelu polityki społecznej na wysokim poziomie i wzmocnienie 

ochrony społecznej wobec tzw. „pokrzywdzonych grup społecznych” w państwach członkowskich 

UE. Walczycie o wysoki poziom ochrony praw człowieka w UE i poza jej granicami, szczególną 

uwagą obejmując równość kobiet i mężczyzn, w każdej sytuacji i na każdym poziomie. Uważacie, 

że edukacja młodych ludzi to inwestycja w przyszłość, dlatego promujecie różne metody i 

sposoby edukowania młodych. Waszym zdaniem jednolity rynek i zmodernizowane gospodarki 

państwowe to nie wszystko – rolą państwa jest zapewnienie równego dostępu do najwyższego 

poziomu usług publicznych dla wszystkich jego obywateli. Chcecie kontrolować nieograniczoną i 

niczym nie regulowaną nielegalną imigrację do UE, ale z poszanowaniem ludzkiej godności i 

podstawowych praw człowieka. Chcecie więcej uwagi położyć na ochronę konsumenta i 

rozwijanie polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Uważacie, że UE powinna 

skuteczniej promować pokój i bezpieczeństwo na arenie międzynarodowej oraz nie dopuszczać 

do prowadzenia konfliktów między jakimikolwiek krajami.  

 

Porozumienie Demokratów i Liberałów na rzecz Europy (PDLE)  

Popieracie niczym nieograniczoną wolność jednostki, wolną i dynamiczną przedsiębiorczość, 

solidarność społeczno-ekonomiczną, ochronę środowiska i zrównoważony rozwój oraz szacunek i 

tolerancję wobec różnych kultur, religii i języków. Promujecie zrównoważony rozwój 

ekonomiczny, który uruchamia nowe miejsca pracy, umożliwia większy wybór konsumentom i 

daje ogromne możliwości do rozwoju biznesu. Jesteście otwarci na przyjęcie do UE wszystkich 

europejskich krajów, które spełnią kryteria kopenhaskie i szanują różnorodność kulturową 

Europy. Chcecie, aby UE zyskała lepszą pozycję na arenie międzynarodowej jako związek państw, 

który ma wspólne zdanie i wspólną strategię. W pełni popieracie Wspólną Politykę Zagraniczna i 

Bezpieczeństwa i chcecie wzmocnić i zwiększyć ilość europejskich misji pokojowych za granicą. 
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Uważacie, że UE potrzebuje wzmocnionej ochrony swoich zewnętrznych granic, dlatego 

popieracie wspólną politykę azylową i wspólną strategię wobec niepokojącego wzrostu liczby 

imigrantów w UE. Bronicie prawa obywateli UE do dostępu do wszystkich dokumentów i aktów 

prawnych UE. Wierzycie, że walka z korupcją, niepotrzebną biurokracją i reforma polityki 

budżetowej uczyni Unię bardziej transparentną i uczciwą. Chcecie pozyskać większe wsparcie 

finansowe dla naukowców i badaczy oraz położyć większy nacisk na innowacje technologiczne, 

które są przyjazne środowisku. Jesteście przekonani, że UE powinna bardziej promować 

alternatywne i odnawialne źródła energii. Popieracie decentralizację i chcecie bardziej 

zaangażować w prace legislacyjne w UE przedstawicieli poszczególnych regionów europejskich.  

Walczycie o to, by UE przeznaczała większą część budżetu na politykę regionalną, uruchamiając 

nowe rodzaje funduszy strukturalnych, które umożliwią rozwój ekonomiczny najbiedniejszym 

regionom UE. 

 

Unia na rzecz Europy Narodów (UEN)  

Jesteście przekonani, że Unia Europejska może być budowana i rozwijana tylko w poszanowaniu 

dla tradycji i suwerenności poszczególnych narodów europejskich. Walczycie o  ochronę 

poszczególnych kultur i języków. Uważacie, że UE powinna promować solidarność między ludźmi i 

wspólnotami oraz chronić prawa i występować w interesie wszystkich – również tych biednych, 

mniej zaradnych, starszych i najmłodszych. Waszym zdaniem podstawową jednostką życia 

społecznego jest rodzina, która uznaje świętość życia i którą należy chronić. Wierzycie, że UE 

powinna szczególną uwagę poświęcać również wspólnotom wiejskim oraz chronić wyjątkowość i 

różnorodność tradycyjnych metod produkcji żywności w różnych krajach i regionach. Chcecie 

umacniać polityki ekonomiczną i fiskalną, tak, by generowały nowe inwestycje i tworzyły nowe 

miejsca pracy. Szczególną ochroną chcecie objąć małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tradycyjne 

rzemiosło, które wzmacniają niezależność pracowników i pracodawców. Jesteście przeciwko 

wszelkim formom rasizmu i dyskryminacji. Uważacie, że Europa powinna skuteczniej 

współpracować w walce z międzynarodowym terroryzmem, zorganizowanymi grupami 

przestępczymi, handlem narkotykami i ludźmi, nielegalną imigracją, pedofilią, molestowaniem 

seksualnym. Z drugiej jednak strony, uważacie, że państwa członkowskie powinny samodzielnie 

decydować o swoich priorytetach w zakresie polityki zagranicznej i obrony, zgodnie z 

poszanowaniem narodowych interesów. Chcecie wzmacniać relacje z USA w celu nawiązania 

bliższej współpracy w zakresie rozwiązywania międzynarodowych problemów i wsparcie 

udzielanego krajom słabiej rozwiniętym. 

 

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski  

Chcecie znieść możliwość prawa weto dla krajów członkowskich w Radzie UE oraz wzmocnić 

uprawnienia legislacyjne Parlamentu. Walczycie o przeznaczenie większych funduszy na 

promocję alternatywnych środków energii takich jak słońce, woda, wiatr i biomasa. Prowadzicie 

kampanię na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka, której celem jest promowanie 

postaw antydyskryminacyjnych w szczególności wobec różnych religii, różnic płciowych, orientacji 

seksualnej, niepełnosprawności, mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców politycznych i 

ekonomicznych. Walczycie o lepsze traktowanie kobiet w krajach sąsiadujących z UE oraz 
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rozwijających się. Chcecie chronić ludzkie życie i zdrowie poprzez lepszą ochronę środowiska. 

Uważacie, że niepalący mają prawo do przebywania w wolnych od dymu papierosowego 

miejscach pracy, restauracjach, urzędach, a konsumenci nie powinni być narażeni na 

niebezpieczne związki chemiczne ukryte w żywności, którą jedzą i kupują. Naciskacie na zmiany 

legislacyjne w UE, które zmuszać będą obywateli UE do zmniejszenia produkowanych w 

gospodarstwach domowych ilości odpadów oraz segregacji śmieci. Proponujecie zawarcie w 

ramach UE „paktu stabilizacji klimatu”, którego celem jest zmniejszenie o 30% do 2020 roku 

emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (między innymi poprzez dopuszczanie do sprzedaży i 

rejestrowanie w Europie tylko tych samochodów pasażerskich, które spalają mniej niż 3 l benzyny 

na 100 km). Walczycie o przeniesienie tirów z dróg lokalnych i regionalnych na tory. Prowadzicie 

kampanię promocyjną instalacji na 10 milionach budynków użyteczności publicznej tzw. dachów 

solarnych (pobierających energię słoneczną). Promujecie produkcję żywności organicznej w 

naturalnie prowadzonych gospodarstwach rolnych ( m.in. poprzez podawanie wyłącznie żywności 

organicznej w stołówkach szkolnych). Chcecie, aby UE gwarantowała możliwość przeszkolenia 

zawodowego w każdym wieku dla bezrobotnych. Walczycie o utworzenie tzw. „Europejskiego 

Funduszu Socjalno-kapitałowego”, w celu promocji i wzmacniania lokalnych i regionalnych 

przedsięwzięć w zakresie zrównoważonego rozwoju, który będzie angażował przedsiębiorców do 

inwestowania w regionach najbiedniejszych i najsłabiej zaludnionych. Chcecie doprowadzić do 

pięciokrotnego wzrostu liczby studentów korzystających ze stypendium naukowego „Erasmus”, 

umożliwiającego studia w każdym innym kraju członkowskim UE. Chcecie wprowadzić do szkół 

podstawowych europejski program edukacji międzykulturowej, który będzie wzmacniał wśród 

młodych  mieszkańców Europy tolerancję dla różnorodności kulturowej. Walczycie o 

wprowadzenie zakazu kary śmierci na całym świecie. Chcecie doprowadzić do  zmian w 

organizacji pracy instytucji unijnych, tak by stały się one bardziej transparentne, oszczędniejsze, 

efektywniejsze i ekologiczne. 

 

Zjednoczona Lewica Europejska (ZLE) 

Chcecie, aby UE skupiała się na rozwiązywaniu waszym zdaniem najpoważniejszych problemów 

współczesnego świata, jakimi są: wysoki i wciąż wzrastający poziom bezrobocia; brak szacunku 

dla środowiska; brak poszanowania dla równości i niewystarczająca ochrona praw człowieka; 

problem głodu i biedy w najbiedniejszych regionach świata (Europa, waszym zdaniem, jest w 

dużej mierze temu winna) oraz brak gwarancji azylu uchodźcom ekonomicznym. Uważacie, że 

Unia Europejska powinna bazować na prawdziwej i kompletnej solidarności i jeszcze bliższej 

współpracy ekonomicznej między krajami członkowskimi. Sprzeciwiacie się dominacji w procesie 

decydowania największych i najlepiej rozwiniętych krajów  UE. Walczycie o wzmocnienie 

uprawnień Parlamentu Europejskiego (by zwiększyć demokratyczną legitymizację dla prawa UE i 

zwalczyć tzw. deficyt demokracji). Chcecie zwiększyć liczbę i zakres konsultacji publicznych, które 

angażują do dyskusji nad propozycjami legislacyjnymi nie tylko osoby publiczne, ale również 

narodowe parlamenty. Walczycie, aby najważniejsze, strategiczne decyzje UE były podejmowane 

drogą powszechnych referendów. Sprzeciwiacie się wolnorynkowej ideologii liberałów. 

Wspieracie nowatorskie i sprawiedliwe metody współpracy z krajami trzecimi, których celem nie 

jest wykorzystywanie słabo rozwiniętych krajów do społeczno-ekonomiczno-środowiskowego 

dumpingu. Chcecie zakończyć współpracę UE z NATO – uważacie, że pokoju i bezpieczeństwa na 
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świecie nie zagwarantuje się instrumentami militarnymi, ale poprzez wspieranie rozwoju 

demokratycznych mechanizmów i zmniejszaniu dysproporcji społeczno-ekonomicznych między 

„centrum” a „peryferiami”. Walczycie z europocentrycznym podejściem do spraw 

międzynarodowych i pochwałą zachodniej cywilizacji. 

 

Niepodległość i Demokracja (ND) 

Jesteście krytykami UE, eurosceptykami I tzw. “euro-realistami”. Sprzeciwiacie się wszelkim 

formom centralizacji UE i jesteście jedyną frakcją europejską, która nie chce dopuścić do 

powstania “euro-konstytucji”. Chcecie transparentnej, uczciwej i odpowiedzialnej współpracy 

pomiędzy suwerennymi państwami narodowymi i dlatego nigdy nie opowiecie się za wizją 

sfederalizowanego, europejskiego „super-państwa” (w którym instytucje ponadnarodowe mają 

pierwszeństwo przed organami krajowymi). Walczycie o poszanowanie dla tradycyjnych wartości 

– jesteście przekonani, że ludzie i narody mają prawo do samodzielnego zdefiniowania i  ochrony 

ich tradycji, etyki i wartości. Walczycie z ksenofobią, antysemityzmem i każdą inną formą 

dyskryminacji. Sprzeciwiacie się biurokratyzmowi UE – walczycie o większy zakres kontroli 

sprawowanej przez Parlament nad Komisją. Chcecie pozyskać pełen szacunek dla narodowych 

różnic i ochronę narodowych interesów. Jesteście zdecydowanie przeciwko wewnętrznej, pan-

narodowej władzy europejskiej i przeciwko Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa. 

Sprzeciwiacie się aborcji, eutanazji i prawom ochrony mniejszości seksualnych. Chcecie 

wprowadzić europejską politykę kontroli migracji. 

 
MEDIA 

 
Zadania przedstawicieli mediów: 

⇒ podział ról i zadań w ramach grupy – wybieracie spośród siebie 

a. 3 dziennikarzy przygotowujących debatę liderów 

b. 5 dziennikarzy prasy opiniotwórczej 

c. 5 dziennikarzy prasy brukowej 

d. 5 dziennikarzy europejskiego medium  

UWAGA! Każdy rodzaj prasy powinien wypuścić przynajmniej jeden numer swojej gazety, 

skopiować go w ilości max. 20 sztuk i rozdać go uczestnikom debaty (najpóźniej – o 14.15). 

⇒ waszym  głównym zadaniem jest poinformowanie wyborców (mieszkańców SIMELAND) o 

wszystkich wydarzeniach, towarzyszących wyborom (pogoń za sensacją!), 

zaprezentowanie programów komitetów oraz kandydatów w swoich gazetach.  

⇒ powinniście zapoznać się z programami wyborczymi i kandydatami każdego komitetu i 

przeprowadzić z nimi krótkie wywiady (zwracajcie uwagę na czas: do 14 wasze gazety 

powinny być już wydrukowane i w odpowiedniej ilości skopiowane: tak skoordynujcie 

swoje działania, aby mieć czas i na przeprowadzenie wywiadów i na wpisanie ich do 

komputera i złożenie gazety w atrakcyjnej formie 

⇒ rozmawiając z kandydatami i rzecznikami prasowymi komitetu, zwracajcie uwagę na to, 

czy obietnice kandydatów są realne, czy odpowiadają na potrzeby mieszkańców 

SIMELAND, czy program wyborczy odpowiada charakterystyce komitetu 
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⇒ UWAGA! Pytajcie o pomysły kandydatów dot. zwiększania frekwencji wyborczej – pytajcie 

ich o to, jakie mają sposoby na zachęcanie obywateli SIMELAND do pójścia do urn. 

 

Grupa 
przygotowująca 
debatę 

Grupa dziennikarzy 
prasy opiniotwórczej 

Grupa dziennikarzy 
prasy brukowej 

Grupa dziennikarzy 
europejskiego 
medium 

Dziennikarze TV – 

maxymalni 

profesjonaliści, 

skupiają się wyłącznie 

na przygotowaniu 

debaty i prawidłowym 

jej przebiegu. Żeby 

zabłysnąć w roli 

prowadzących debatę 

muszą być świetnie 

przygotowani i 

wiedzieć wszystko o 

kandydatach i 

programach 

wszystkich komitetów. 

Dziennikarze „prasy 
opiniotwórczej” – są 

bezstronni, bardzo 

obiektywni, podają w 

gazecie jedynie 

prawdziwe informacje 

dotyczące programów 

politycznych 

komitetów, zadają 

konkretne pytania, 

koncentrując się na 

sytuacji w SIMELAND  

Dziennikarze „prasy 
brukowej”, która 

szuka tylko sensacji i 

skandali – nie zajmuje 

się programami 

politycznymi 

komitetów, lecz zbiera 

informacje tylko 

dotyczące życia 

prywatnego 

kandydatów, wymyśla 

skandaliczne 

wydarzenia z życia 

kandydatów i wpiera 

kandydatom 

wymyślone przez 

siebie historie. 

Dziennikarze „prasy 
ogólnoeuropejskiej” 

są obserwatorami z 

zewnątrz, których 

interesują tylko i 

wyłącznie europejskie 

zagadnienia. Jako 

dziennikarze są 

euroentuzjastami, 

więc pytają o 

przyszłość Europy i 

korzystne zmiany dla 

EU jakie dany komitet 

chce wprowadzić w 

nowej kadencji. 

ZADANIA KROK PO KROKU: 

a. tworzycie listę 

pytań, które zostaną 

zadane liderom 

komitetów podczas 

wspólnej debaty 

(debata trwa 40 min, 

jest 7 liderów – nie 

zadacie więc więcej 

niż 3 pytania);  

UWAGA! Podczas 

debaty należy jako 

pierwsze zadać 

pytanie: W jaki sposób 

zamierza Pan/Pani 

zachęcić obywateli 

SIMELAND do udziału 

w wyborach? 

b. kontaktujecie się z 

komitetami, 

dowiadujecie się, kto 

a. wymyślacie nazwę 

swojej gazety 

b. przygotowujecie 

listę pytań do zadania 

kandydatom 

c. przeprowadzacie 

wywiady z członkami 

komitetów: zbieracie 

informacje o 

programie każdego 

komitetu, w trakcie 

wywiadów 

koncentrujecie się na 

zagadnieniach 

krajowych: co komitet 

chce zrobić/uzyskać 

dla SIMELAND?  

d. redagujecie teksty 

do gazety, skracacie 

je, opracowujecie 

a. wymyślacie nazwę 

swojej gazety 

b. przygotowujecie 

listę pytań do zadania 

kandydatom 

c. przeprowadzacie 

wywiady z członkami 

komitetów: zbieracie 

informacje o życiu 

prywatnym lidera i 

pozostałych 

kandydatów, źródłach 

finansowania, szukacie 

sensacji 

d. redagujecie teksty 

do gazety, skracacie 

je, opracowujecie 

wywiady od strony 

merytorycznej, 

przepisujecie na 

a. wymyślacie nazwę 

swojej gazety 

b. przygotowujecie 

listę pytań do zadania 

kandydatom 

c. przeprowadzacie 

wywiady z członkami 

komitetów: zbieracie 

informacje o 

programie każdego 

komitetu, w trakcie 

wywiadów 

koncentrujecie się na 

zagadnieniach 

europejskich: wizje 

przyszłości UE, 

pomysły na zmiany 

legislacyjne w UE 

d. redagujecie teksty 

do gazety, skracacie 
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jest liderem komitetu, 

jakie ma kompetencje, 

charakter, poznajecie 

jego życiorys 

c. informujecie 

wszystkich 

uczestników symulacji 

o miejscu i czasie 

debaty;  

d. przygotowujecie 

miejsce debaty 

(ustawiacie stoliki, 

krzesła, sprawdzacie 

mikrofony); 

e. wybieracie spośród 

siebie prowadzącego i 

moderatorów debaty 

(którzy udzielają głosu 

z sali i pilnują czasu 

wypowiedzi: każdy 

lider powinien mieć 

max. 2 min na 

odpowiedź) 

 

wywiady od strony 

merytorycznej, 

przepisujecie na 

komputerach w sali 

komputerowej 

e. tworzycie szatę 

graficzną swojej 

gazety, wklejacie 

zdjęcia, rysunki, loga – 

doklejacie do tego 

artykuły 

f. wasza gazeta musi 

być gotowa 

(wydrukowana i 

skopiowana w ilości 

max. 20 egzemplarzy) 

na godz. 14.15 – swoją 

gazetę rozdajecie 

uczestnikom debaty 

komputerach w sali 

komputerowej 

e. tworzycie szatę 

graficzną swojej 

gazety, wklejacie 

zdjęcia, rysunki, loga – 

doklejacie do tego 

artykuły 

f. wasza gazeta musi 

być gotowa 

(wydrukowana i 

skopiowana w ilości 

max. 20 egzemplarzy) 

na godz. 14.15 – swoją 

gazetę rozdajecie 

uczestnikom debaty 

je, opracowujecie 

wywiady od strony 

merytorycznej, 

przepisujecie na 

komputerach w sali 

komputerowej 

e. tworzycie szatę 

graficzną swojej 

gazety, wklejacie 

zdjęcia, rysunki, loga – 

doklejacie do tego 

artykuły 

f. wasza gazeta musi 

być gotowa 

(wydrukowana i 

skopiowana w ilości 

max. 20 egzemplarzy) 

na godz. 14.15 – swoją 

gazetę rozdajecie 

uczestnikom debaty 

   

 
 


