
PROCEDURA ODDANIA GŁOSU 

w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 

na projekt: 

„Wirtualny biznes – realne kompetencje!  

Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych Subregionu Sądeckiego” 

głosować mogą co najmniej 16 letni mieszkańcy Subregionu Sądeckiego (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki) 

 

1. Przeczytać informację z drugiej strony „karty do głosowania”  

2. Wypełnić kartę do głosowania w następujący sposób: 

a. kod zadania (już uzupełniony komputerowo): SAD 3 

b. nazwa zadania (już uzupełniona komputerowo): Wirtualny biznes – realne kompetencje! 

Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych Subregionu Sądeckiego 

c. wpisać numer PESEL 

d. wpisać imię  

e. wpisać nazwisko 

f. zaznaczyć odpowiedni powiat zamieszkania stawiając „X” w wyznaczonym miejscu (na zadanie mogą 

głosować tylko osoby, które mieszkają na terenie Subregionu Sądeckiego, tj. m. Nowy Sącz, 

powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki – jeśli głosujący jest spoza Subregionu Sądeckiego 

patrz: 5. punkt FAQ) 

g. wpisanie adresu e-mail jest nieobowiązkowe 

h. złożenie dwóch podpisów 

3. Wypełnione karty do głosowania przekazać do Szkolnego Organizatora (upoważnionego przez Dyrektora 

Szkoły) zgodnie z zachowaniem zasad RODO. 

 

FAQ:  

1. Czy można głosować na inny projekt niż „Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół 

ponadpodstawowych Subregionu Sądeckiego”? 

• tak, ale przez to zmniejszają się szanse na uzyskanie przez Twoją szkołę symulatorów biznesu. 

2. Czy można głosować kilka razy? 

• nie, masz do dyspozycji tylko jeden głos, który oddajesz na jedno zadanie. Jeśli oddasz więcej niż jeden głos – 

wszystkie będą nieważne. 

3. Czy można głosować jeśli nie jest się pełnoletnim? 

• tak, głosować może osoba, która w dniu głosowania ukończyła 16 lat.  

4. Czy można głosować jeśli mieszka się na terenie Subregionu Sądeckiego, ale miejsce zameldowania jest inne? 

• tak, w myśl regulaminu należy mieszkać w danym Subregionie, nie trzeba mieć tam meldunku. 

5. Czy można głosować jeśli jest się mieszkańcem Małopolski, ale innego subregionu? 

• tak, ale niestety nie na powyższy projekt. Nic straconego, oprócz Sądeckiego mamy rozpisane dwa inne projekty: 

♦ Subregion Tarnowski (m. Tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski) – kod: TAR 6 , 

nazwa: „Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół 

ponadpodstawowych Subregionu Tarnowskiego” 

♦ Subregion m. Kraków  – kod: KRK 3 , nazwa: „Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory 

biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych Subregionu m. Kraków” 

wspomóż inną naszą inicjatywę! 

6. Czy można głosować jeśli mieszkam w innym województwie niż małopolskie? 

• nie, ale być może w Twoim województwie również są organizowane budżety obywatelskie 

7. Czy każdy musi głosować? 

• nie, to jest Twoje prawo, a nie obowiązek. Nie mniej jednak gorąco zachęcamy do oddawania głosu. 

8. Czy można samodzielnie poddać pomysł pod głosowanie? 

• nie, w tym budżecie lista projektów poddanych głosowaniu jest już zamknięta, ale w kolejnej edycji już możesz 

zgłaszać swoje pomysły na poprawę życia w Małopolsce. 

9. Do kogo mam się skierować mając dodatkowe pytania? 

• Krzysztof Ciurka, +48 500 666 147, krzysztofciurka@gmail.com 


