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Na co da się głosować w Niemczech?

Samorządy komunalne

Parlament europejski Der Bundestag
Wybory do Niemieckiego Bundes-
tag(u) w Berlinie odbywają się co
cztery lata. „Bundestag“ jest
niemieckim parlamentem. Bundes-
tag ustala prawa obowiązujące całe
Niemcy. 

Niemcy są jednym z 27 członków Uni
Europejskiej (EU). Wybory do
parlamentu europejskiego odbywają
się co 5 lat. Zadaniem Parlamentu
Europejskiego jest ustalanie prawa
dotyczącego wszystkich członków Uni
Europejskiej i jest przedstawicielem
interesów obywateli EU.

W każdym Bundesland(zie) od-
bywają się dodatkowo wybory do
samorządów komunalnych. Są one
niezależne od wyborów do
Landtag(u). One są zależne od
decyzji komuny. Wybiera się
radnych którzy są przedsta-
wicielami interesów mieszkańców
gmin i miast. 

Każdy Bundesland ma swój
Landtag. Landtag jest parla-
mentem Bundesland(ów). Każdy z
16-tu Bundesland(ów) posiada
swój własny Landtag. Poszcze-
gólne Bundesland(y) mają
możliwość niezależnego podejmo-
wanie decyzji o wyborach, które
odbywają się co cztery lub pięć
lat.

Die Landtage



Wybory do Landtagu w Schleswig-Holstein
 

8. Mai 2022 odbędą się wybory do Landtag(u) Schleswig-Holstein.
Do wyboru staje 16 parti. Siedziba Landtag(u) jest w Kielonii
bezpośrednio przy Kiellinie. 

Odpowiednikiem słowa „poseł“ jest Landtagsabgeordnete. 
Są oni przedstawicielami mieszkańców Schleswig-Holstein. 

Aktualnie liczba posłów do Landtag Schleswig-Holstein wynosi 73.
Należą oni do parti CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP,
AfD i SSW. W Schleswig-Holstein rządzi obecnie koalicja parti Die
Grünen, FDP i CDU.
 



Jak wybieramy? 5 podstawowych zasad wyborów

Ogólnie: 
Każdy może

wybierać
 

Wolność: 
Każdy ma wolne 
prawo do wyboru

 

Równość:
Każdy głos ma
ta samą wagę

 
 

Tajne: 
Głos zostaje

utajniony
 

Bezpośrednio:
Posłowie są
wiebierani

bezpośrednio
przez wyborców

 
Wybory w

Niemczech



Nieposiadający niemieckiego obywatelstwa
ale będący obywatelami jednego z państw EU 
        Wybory komunalne (od 16 lat)

    

Mieszkańcy z niemieckim obywatelstwem:
       Wybory komunalne (od 16 lat)
       Wybory do Landtag(u) (od 16 lat)
       Wybory do Bundestag(u) (od 18 lat) 
       Wybory do Parlamentu Europejskiego (od 18 lat)

Kto może wybierać?
 

Nieposiadający niemieckiego obywatelstwa i
nie będący obywatelami jednego z państw EU
lub bezpaństwowcy:

     Brak prawa do wyborów

Nie wszyscy mieszkańcy Schleswig-Holstein mają prawo do wyborów!
 



 
 
  

Więcej informacji na:

Das Projekt „Transparenz und Respekt“ wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds kofinanziert. Die Projektpartnerschaft arbeitet in enger Kooperation mit
dem Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e.V.


