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Twoja rola jako wyborcy
Zastanów się bez pośpiechu, 
czy informacja jest:

Wiarygodna 

Czy pochodzi z wiarygodnego lub 
weryfikowalnego źródła?
Czy znasz źródło tej informacji? 
Czy pochodzi z oficjalnego źródła 
medialnego lub ze zweryfikowanego konta 
w mediach społecznościowych?

Prawo wyborcze nie reguluje kwestii 
rzetelności przekazu

Aktualna 
Kiedy została opublikowana?
To, że wpis/artykuł został udostępniony 
w dniu dzisiejszym wcale nie znaczy, 
że jest aktualny. Zawsze sprawdzaj 
źródło oryginalnej wiadomości i datę 
jej opublikowania.

Bezpieczna 
Czy może to być jakieś matactwo?
Jeśli źródło lub treść informacji 
rozpowszechnianej w mediach 
społecznościowych lub na innej platformie 
cyfrowej wydają ci się wątpliwe, zastanów 
się, czy na pewno chcesz się w to włączać.

Tam gdzie to możliwe, sprawdzaj dane 
kontaktowe źródeł informacji.

Rola AEC
AEC jest niezależnym organem, 
powołanym do przeprowadzenia 
wyborów federalnych 2019.

Rolą AEC jest:

Udostępnienie rzetelnych informacji 
na temat procesu wyborczego.
Poprzez kampanię reklamową, punkty 
kontaktowe, stronę internetową oraz konta 
w mediach społecznościowych AEC zapewni 
łatwy dostęp do informacji dotyczących 
rejestracji na listach wyborców, oddawania 
głosu czy kandydowania w wyborach.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek błędne 
informacje na temat tych procesów 
wyborczych, AEC podejmie działania 
żeby takie informacje sprostować. Poza  
obszarem tych procesów wyborczych – AEC 
nie pełni jednak żadnej roli w weryfikowaniu 
prawdziwości treści przekazów wyborczych.

Wyjaśnianie wątpliwości 
związanych z autoryzacją 
komunikatów wyborczych
Pewne komunikaty wyborcze muszą być 
autoryzowane, tak by odbiorca znał źródło 
takiej informacji. W razie otrzymania skarg, 
AEC wdroży postępowanie wyjaśniające 
w sprawie komunikatów wyborczych, 
które nie zostały właściwie autoryzowane.

Zatrzymaj się i zastanów 
Sprawdzaj źródła podczas tych 
wyborów federalnych
W okresie poprzedzającym wybory federalne 
pojawia się całe mnóstwo informacji, których 
celem jest wpłynąć na to, na kogo oddasz głos. 

Staraj się analizować to co widzisz, słyszysz lub 
czytasz. Jeśli coś wzbudza twoje wątpliwości, 
możesz zadać sobie szereg pytań, które 
pomogą ci wyrobić sobie własne zdanie oraz 
podjąć decyzję.

Na stronie 
internetowej 
AEC znajdziesz 
informacje 
na temat roli 
komunikatorów, 
agencji 
rządowych oraz 
mediów.
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