
Koalicja Masz Głos, Masz Wybór 

Informacja prasowa 

 

Koalicja Masz Głos, Masz Wybór w ramach kampanii profekwencyjnej przed wyborami do 

Parlamentu Europejskiego przypomina: 

 

poprawnie oddany głos  

jest wtedy, gdy wyborca stawia znak „x” w kratce z lewej strony przy nazwisku jednego z 

kandydatów na jednej liście. Wyborców mogą wprowadzić w błąd informacje zamieszczone na 

ogłoszeniach wyborczych np. Platformy Obywatelskiej, na których pokazano niewłaściwy sposób 

oddania głosu („ptaszek”) 

 

z kalendarza wyborczego: 
dotyczy wyborcy w Polsce 

 do 5 maja wyborca niepełnosprawny ma prawo zgłosić wójtowi zamiar głosowania 

korespondencyjnie (akt pełnomocnictwa do 15 maja) 

 do 12 maja wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek w urzędzie gminy o zmianie 

lokalu, w którym będzie głosował lub zgłosić zamiar głosowania przy użyciu nakładek na 

karty do głosowania sporządzony w alfabecie Braille a 

dotyczy wyborcy za granicą 

 do 10 maja wyborcy przebywający za granicą mają prawo zgłoszenia konsulowi zamiaru 

głosowania korespondencyjnego 

z działań koalicji: 
 8 maja inauguracja www.latarnikwyborczy.pl , narzędzia, które pozwala na sprawdzenie 

 własnych preferencji wyborczych. Zapraszamy na konferencję prasową Centrum Edukacji 

 Obywatelskiej 8 maja o godz.11.00 w Centrum Prasowym PAP na ul. Brackiej 6/8 w 

 Warszawie. 

czy wiesz że:  
- w wyborach europejskich każdy głos ma znaczenie. W 2009 aż pięciu posłów zostało wybrany 

różnicą zaledwie 1000 głosów. 

- 52 proc. młodych Polaków uważa, że ich głos liczy się w UE, jednak tylko dla 34 proc. wybory są 

dobrym sposobem na wyrażanie swoich poglądów. 

 

O kampanii 
Pod hasłem „Zagłosuj i wybierz posłankę lub posła, którzy myślą tak jak Ty” 24 kwietnia ruszyła 

społeczna kampania profrekwencyjna do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jej 

pomysłodawcą i organizatorem jest koalicja organizacji pozarządowych Masz Głos Masz Wybór. 

Cel kampanii to informowanie o procedurach i zachęcanie Polaków do licznego i świadomego 

udziału w eurowyborach 25 maja 2014 roku. Więcej na www.glosuj.org.pl   

 

Czym jest Koalicja Masz Głos, Masz Wybór 
Celem jej działania jest zachęcanie Polaków do licznego i świadomego udziału w wyborach. 

Koalicja nie prowadzi agitacji na rzecz określonych opcji politycznych, komitetów wyborczych czy 

kandydatów. 

M.in. dzięki działaniom Koalicji udało się powstrzymać tendencję spadkową uczestnictwa 

obywateli w wyborach. Doprowadzono również do zmian w prawie, które umożliwiają: 

 głosowanie poprzez pełnomocników osobom niepełnosprawnym i po 75 roku życia, 

 głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych i Polaków za granicą, 

 zastosowanie nakładek na karty do głosowania dla osób niewidomych 

 głosowanie w wybranym lokalu wyborczym, dostosowanym do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Członkowie koalicji: Fundacja im. Stefana Batorego (koordynuje prace Koalicji), Centrum Edukacji 

http://www.latarnikwyborczy.pl/
http://www.glosuj.org.pl/


Obywatelskiej, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Projekt: Polska, Fundacja 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego , Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Polska 

Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej 

SAR, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, Izba Wydawców 

Prasy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Forum Europejskie 

przy Centrum Europejskim UW, Instytut Spraw Publicznych. 

 

Kontakt: Małgorzata Ławrowska, mlawrowska@batory.org.pl, tel. 690 848 111 

mailto:mlawrowska@batory.org.pl

