
Jak głosujemy? 

 

KIEDY: Głosowanie odbywa się w dniach 27 września (sobota) do 5 października (niedziela) 

GDZIE: Najłatwiej zagłosować przez Internet na stronie www.budzet.krakow.pl 

KTO: Wszystkie osoby powyżej 16 roku życia „zamieszkujące” w Krakowie 

CO OZNACZA ZAMIESZKUJĄCE: Są to osoby zameldowane w Krakowie plus studenci, 

osoby pracujące w Krakowie i inne 

PYTANIE: Czy rodzina mieszkająca i zameldowana w Gdańsku, która przyjeżdża na parę dni 

do Krakowa, zna projekt i wprawdzie czasowo, ale „zamieszkuje” w Krakowie, może 

głosować? Tak, może, jest to dozwolone. 

JAK PRZEBIEGA WERYFIKACJA? Po numerze PESEL sprawdzana jest poprawność 

danych- imię, nazwisko, adres. Proszę wpisywać dane jak w dowodzie 

CZEGO NIE MOŻNA ROBIĆ? Podwójnie głosować przy użyciu tego samego PESEL. Głos 

jest wtedy nieważny 

CZY MOŻNA ODDAĆ KILKA GŁOSÓW Z JEDNEGO KOMPUTERA? Można 

CZY MOŻNA NAMAWIAĆ RODZINĘ I SĄSIADÓW DO ZAGŁOSOWNIA NA 

ANGIELSKI? Można, a nawet trzeba. 

 

Głosowanie jest bardzo skomplikowane. Oddajemy w sumie 10 głosów, 5 na część 

ogólnomiejską, część na dzielnicową. Każdy głos ma inną wartość punktową, od 5 punktów 

(najwięcej)  do 1. Najmniejszy błąd powoduje unieważnienie całego głosu, dlatego 

przygotowałem dla Państwa schemat. Jest to tylko podpowiedź, ale jej wykorzystanie 

powoduje maksymalne wykorzystanie pieniędzy dla wszystkich szkół. Podczas głosowania 

należy podać numery  projektów 

 

 

CZĘŚĆ OGÓLNOMIEJSKA (Najważniejsza!!) 

 

Miejsce pierwsze- PROJEKT NR 65 – to jest najważniejsze 

 

Pozostałe miejsca- kolejno projekty nr 101,95,57 i 16 – są tzw pakiety uzupełniające, 

przypominające, że muszą Państwo oddać w sumie pięć głosów, inaczej całe głosowanie jest 

nieważne.  

 

CZĘŚĆ DZIELNICOWA 

(bez dzielnic nr VIII, X i XIV, gdzie nie ma angielskiego i monitoringu szkół w tej części) 

 

W każdej dzielnicy jest inny numer projektu. Proszę odszukać numer projektu zaczynający się 

od słów:” Pakiet Angielski i Bezpieczeństwo” i wpisać jego numer na pierwszym miejscu . 

Na pozostałych pozycjach proszę wybrać dowolne inne projekty.  

 

WIĘCEJ PYTAŃ?: Łukasz Wantuch, tel 600 47 97 71, email Wantuch@wp.pl, 

www.facebook.com/lukasz.wantuch 

 

www.InicjatywaAngielski.pl 

 

 

 

 

http://www.budzet.krakow.pl/
mailto:Wantuch@wp.pl
http://www.facebook.com/lukasz.wantuch


"Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu 

dla Krakowskich Uczniów" 

W każdej krakowskiej szkole powinna odbywać się jedna godzina 

angielskiego dziennie przez pięć dni w tygodniu, od przedszkola do 

liceum lub szkoły zawodowej. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w 

której Państwa dziecko, od 4 do 18 roku, ma codzienny kontakt z 

językiem angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt zostanie zrealizowany w ramach tzw. budżetu obywatelskiego w drodze głosowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


