
Teraz? Nic. Jutro? Wszystko. 
Zależy mi na tym, byś zrozumiał, jak wiele 
możesz zyskać – w końcu obecnie nie 
masz praktycznie  żadnej władzy. 

Mylę się? 
W  takim razie spraw, by zwołano 
w Polsce referendum w sprawie waluty 
euro, prawdziwej reformy ZUSu, czy 
zmniejszenia długu publicznego. 

Nie da się? 
Szwajcarom się to udaje już od lat! Dla przykładu, 
kilka lat temu w referendum ustanowili morato-
rium dot. organizmów transgenicznych (GMO), 
sami ustalają wysokość podatków i kiedy chcą 
przechodzić na emeryturę.

Dowiedz się więcej i przystąp do Stowarzyszenia!

Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia 
www.demokracjabezposrednia.pl

biuro@demokracjabezposrednia.pl
ul. Klasztorna 8, 52-234 Wrocław 

KRS: 0000345318, REGON: 021154095
NIP: 8992685688

Chcę Cię o coś zapytać. 

Zastanów się proszę, czy jesteś zadowolony  
z decyzji, które podejmują za Ciebie inni? 

Czy zadowala Cię fakt, że jedyny wpływ na to, 
co dzieje się w Twoim kraju, masz raz na czte-
ry lata, podczas wyborów parlamentarnych?

Po co dałeś mi tę ulotkę? Ale co ja mogę zrobić? DEMOKR AC JA  
BEZPOŚREDNIA

www.demokracjabezposrednia.pl

Ty decydujesz!

DEMOKRACJA
BEZPOŚREDNIA



Stosowaniu demokracji bezpośredniej 
towarzyszą następujące efekty 
(potwierdzone naukowo): 

• zwiększa się dochód na mieszkańca; 
• zmniejszają się koszty sektora publicznego; 
• podnosi się skuteczność administracji 

publicznej (pieniądze publiczne są lepiej 
wykorzystywane); 

• redukuje się dług publiczny; 
• zwiększają się wydatki publiczne na 

edukację; 
• podatki są niższe / ludzie są bogatsi; 
• zmniejsza się szara strefa (ludzie chętniej 

płacą podatki); 

Gdzie znajdę więcej informacji? 
Wywiady, artykuły, informacje prasowe 
i nagrania radiowe znajdziesz na stronie 
internetowej stowarzyszenia: 

www.demokracjabezposrednia.pl 

Wejdź i poczytaj. Może 
warto wpływać na decyzje, 
jakie dotyczą nas i naszych 
bliskich częściej niż raz na 
cztery lata.

Celem Stowarzyszenia jest doprowadzenie 
do sytuacji prawnej, w której obywatele RP: 

• realnie i w pełni mogą korzystać z prawa 
suwerena, jakie daje im art. 4 Konstytucji; 

• mają realne prawo inicjatywy 
ustawodawczej oraz bieżącej kontroli 
pracy swoich władz; 

• mogą bezpośrednio i samodzielnie 
podejmować wszelkie decyzje w sprawach 
publicznych. 

A konkretnie: 
• Referendum obowiązkowe – w przypadku 

zmian w konstytucji lub ważnych umów 
międzynarodowych - referendum 
odbywa się obowiązkowo. 

• Referendum fakultatywne (weto ludowe) – 
na wniosek odpowiedniej liczby obywateli 
na drodze referendum - można odrzucić 
szkodliwe decyzje rządu. 

• Inicjatywa obywatelska – każdy obywatel 
po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów 
ma prawo zwołać referendum. 

• Prawomocność referendum – o wyniku 
referendum decyduje zwykła większość 
głosujących i wynik jest wiążący 
niezależnie od frekwencji.

Demokracja bezpośrednia to system rządów, 
który daje obywatelom realną i skuteczną 
możliwość wpływania na decyzje rządu. 
Obywatele mogą wystąpić z własnymi 
inicjatywami, a także zawetować ustawy. 

Wiele krajów na całym świecie, w tym 
Szwajcaria, czy księstwo Liechtenstein, 
z powodzeniem stosuje narzędzia demokracji 
bezpośredniej. Trend ten jednak stale narasta 
i obywatele coraz większej liczby państw 
sukcesywnie wywierają coraz większą presję 
na swoje rządy w kierunku demokracji 
bezpośredniej. 

Coraz głośniej mówi się o demokracji 
bezpośredniej nie tylko w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, czy Austrii, ale również u naszych 
południowych sąsiadów Czechów.

Co to jest demokracja 
bezpośrednia? 

Nasze cele Skutki stosowania demokracji 
bezpośredniej 
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