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Już w niedzielę wybierzemy prezydenta! 

Już w najbliższą niedzielę, 10 maja w godzinach 7.00 – 21.00 odbędą się 
wybory prezydenckie. Dowiedz się dlaczego warto wziąć w nich udział i jak 
poprawnie zagłosować. 

 

Głosuj, bo prezydent... 

 kieruje projekty ustaw do Sejmu. Czterej prezydenci RP złożyli do 
tej pory 144 projekty ustaw.  

 wetuje ustawy przyjęte przez parlament. Od początku istnienia 
III RP prezydenci skorzystali z tego prawa 84 razy. Prezydenckie 
weto może zostać odrzucone przez Sejm większością 2/3 głosów w 
obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. 

 ma wpływ na tworzenie dobrego i dopracowanego prawa. Jako 
jedyny może kierować ustawy do Trybunału Konstytucyjnego 
jeszcze przed ich podpisaniem. 

 stosuje prawo łaski. Do 2013 roku ułaskawionych zostało ponad 8 
tysięcy skazanych. 

 może, za zgodą Senatu, zarządzić referendum ogólnokrajowe. 
W ten sposób głosowaliśmy nad Konstytucją w 1997 roku. 

 wpływa na politykę gospodarczą państwa. Powołuje członków 
Rady Polityki Pieniężnej i wnioskuje do Sejmu o powołanie prezesa 
NBP. 

 reprezentuje Polskę przed innymi państwami i organizacjami 
międzynarodowymi. Wspólnie z rządem tworzy politykę 
zagraniczną, podpisuje umowy międzynarodowe, mianuje 
ambasadorów.  

 jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, zatwierdza strategię 
bezpieczeństwa, decyduje o wysłaniu Sił Zbrojnych poza 
granice kraju. 

 

Infografikę „Jak oddać ważny głos” mogą Państwo pobrać z naszej strony 
internetowej: http://www.glosuj.org.pl/jak-oddac-wazny-glos/ 

 



 

 

Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, maszglos@batory.org.pl 

 
 

Kontakt: 

Katarzyna Rakowska 

Fundacja im. Stefana Batorego 
Masz Głos, Masz Wybór  
tel. 22 536 02 31 
krakowska@batory.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. Koalicja Masz Głos, Masz Wybór od lat prowadzi kampanie profrekwencyjne np. 
„Zmień kraj, idź na wybory” (przed wyborami parlamentarnymi w 2007 roku), „Pępek Europy” 
(przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku) i „Każdy powód jest ważny“ (przed 
wyborami samorządowymi w 2014 r.).  

Członkowie koalicji:  

Fundacja im. Stefana Batorego (koordynuje prace Koalicji), Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
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. 
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