
Warszawa, 16 maja 2014 

Koalicja Masz Głos, Masz Wybór, w ramach prowadzonej społecznej kampanii 

profekwencyjnej do Parlamentu Europejskiego, informuje: 

 z kalendarza wyborczego: 

 dotyczy wyborcy w Polsce:  

- do 18 maja gmina ma obowiązek doręczenia niepełnosprawnemu wyborcy 

korespondencyjnego pakietu wyborczego, 

- do 20 maja wyborcy przebywający poza miejscem zameldowania i wyborcy nigdzie nie 

zamieszkali mogą składać pisemne wnioski do urzędu gminy o dopisanie do spisu 

wyborców, 

- do 23 maja wyborcy mogą uzyskać w swoim urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do 

głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów (na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem 

lub elektronicznie) 

 dotyczy wyborcy za granicą: 

- do 22 maja wyborcy głosujący za granicą mają prawo zgłoszenia konsulowi wniosku o 

dopisanie do spisu wyborców (wniosek składany ustnie, telefonicznie, pisemnie, 

elektronicznie) 

 25 maja głosowanie w godzinach 7.00-21.00 

 

czy wiesz, że szacuje się, że po majowych wyborach eurosceptycy będą trzecią 

najliczniejszą siłą polityczna w Parlamencie Europejskim? 

Oto opinie międzynarodowych ekspertów i ekspertek, którzy na ten temat dyskutowali w 

Fundacji im. Stefana Batorego, podczas debaty zorganizowanej przez Biuro Europejskiej 

Rady Spraw Zagranicznych (ECFR). 

 

Rene Cuperus, dyrektor działu Stosunków Międzynarodowych, Fundacja Wiardi Beckman, 

Holandia: 

 

Widzimy starcie elit, które biorą istnienie Unii Europejskiej za pewnik, z resztą 

społeczeństwa, które ma wobec niej wiele wątpliwości. Rozczarowanie Europą dotyczy tego 

czym jest Unia Europejska. Populizm jest reakcją na niepewność elit, które nie wiedzą w 



jakim kierunku powinna zmierzać dalsza integracja europejska, podczas gdy populiści 

dostarczają gotowe rozwiązania. Szczególnie młode pokolenie jest niezadowolone z Unii, 

którą uważają za zbyt hierarchiczną i archaiczną.  

 

Ulrike Guerot, ekspertka  Open Society Initiative for Europe, Niemcy 

 

„Słowem dnia wczorajszego była integracja, słowem jutra będzie demokracja. Ale jak 

zbudować demokrację na dużą skalę w wielojęzycznej Europie.” Problemem są różnice 

językowe, które powodują niezrozumienie polityki U Europejskiej i nieporozumienia między 

krajami członkowskimi. Ponadto mamy do czynienia z odejściem od tradycyjnej polityki w 

Europie, która zakłada istnienie „politycznych zwycięzców i przegranych”. Obecnie Unia 

Europejska działa w myśl zasady, że wszyscy podejmują decyzje, ale nikt nie bierze za nie 

odpowiedzialności. 

 

„Zamiast pytać, kto ponosi koszt kryzysu, sprowadzamy kwestię do tego, czy że za kryzys 

płacą Niemcy czy Grecja. A tak naprawdę nikt nie zadaje właściwego pytanie, czy za kryzys 

płacą biedni czy bogaci, albo młodzi czy starzy?”. Jednakże nie mając silnej demokracji, nie 

możemy dyskutować w normalnych kategoriach i trzymamy się retoryki „kredytodawca - 

dłużnik”.  

 

Jose Ignacio Torreblanca, szef madryckiego biura ECFR I współautor raportu „The 

Eurosceptic surge and how to respond to it/” [„Odpowiedź na falę eurosceptyzmu"], 

Hiszpania 

  

„Te wybory są zupełnie inne, ponieważ mamy do czynienia z bezprecedensowym poziomem 

niezadowolenia z Unii Europejskiej”. Europejczykom nie podoba się nie tylko to, jaki wpływ 

polityka UE ma na ich życie, ale też to, w jaki sposób są rozwiązywane problemy w Brukseli. 

Największym wyzwaniami jest brak pracy i wzrostu gospodarczego, brak demokracji i 

klarownych zasad, kto tak naprawdę rządzi w UE.  

 

Paradoksem tych wyborów jest to, że Parlament Europejski będzie instytucjonalnie silniejszy 

niż kiedykolwiek, a wejdą do niego liczne populistyczne siły, których celem jest jego 

zniszczenie, łącznie z UE.  

 

Pełną relację  oraz nagranie audio debaty można znaleźć na stronie: 

http://crm.ecfr.eu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=20225&qid=1616617
http://crm.ecfr.eu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=20225&qid=1616617
http://www.ecfr.eu/warsaw/publikacja/odpowied_na_fal_eurosceptyzmu


http://www.ecfr.eu/events/event/this_time_is_different_how_the_ep_elections_will_change_e

u_politics1 

* * * 

O kampanii 

Pod hasłem „Głosuj 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 Obywatelskiej, Forum Europejskie przy Centrum Europejskim UW, Forum 

Obywatelskiego Rozwoju FOR, Fundacja Projekt: Polska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego, Instytut Spraw Publicznych, Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, Izba 

Wydawców Prasy, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Konfederacja Lewiatan, 

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Stowarzyszenie Szkoła Liderów. 

Kontakt: Olga Skarżyńska, oskarzynska@batory.org.pl, tel. 22 536 02 62 
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