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DLACZEGO IŚĆ NA TE WYBORY?

KTO TO JEST PREZYDENT RP?

Bo możesz

To jedno z Twoich
podstawowych praw
obywatelskich

Bo masz taki
głos jak inni
Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej
Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
Wybory są równe
i każdy ma jeden
głos

Prezydent RP czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży
suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności
i niepodzielności jego terytorium.

By inni nie wybrali za Ciebie

Prezydent RP wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach urzędników m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich czy członków Trybunału Konstytucyjnego.
Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Powołuje ambasadorów.
Ma prawo łaski.

Prezydentem RP zostaje osoba, która w wyborach uzyska 50% głosów
plus jeden.Jeśli żaden kandydat nie otrzyma takiej liczby głosów
w pierwszej turze, odbędzie się druga tura. Weźmie w niej udział dwoje
kandydatów z największą ilością głosów.
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Prezydentem może być kobieta lub mężczyzna. Musi mieć powyżej 35 lat.
Wybieramy ją/jego w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich
i tajnych. Kadencja prezydenta trwa 5 lat i można być wybranym tylko dwa razy.
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GDZIE MIESZKA?

CO ROBI TEN PREZYDENT?

Prezydent RP urzęduje w stolicy Polski, a więc w Warszawie.
Jego siedziba znajduje się przy Krakowskim Przedmieściu,
w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent reprezentuje nasz kraj na świecie. Ma wpływ na to jak Polska i Polacy
są postrzegani wśród innych. Jego codzienne decyzje mają także wpływ na Twoje
życie!

Prezydent RP zatwierdza ustawy przyjęte przez parlament. To on decyduje,
czy dane prawo dotyczące np. podatków, szkół, ochrony zdrowia czy
kwestii gospodarczych wejdzie w życie. To ma bezpośredni wpływ na to,
co robisz w swoim życiu.

Prezydent często przyjmuje zagranicznych gości i bierze udział w ważnych
spotkaniach. Te odbywają się w Pałacu lub w innych częściach Warszawy. Często możesz brać w nich udział lub widzieć na ulicach miasta np.
defilady, koncerty, uroczystości czy pikniki.

Pałac przy Krakowskim Przedmieściu jest siedzibą prezydenta od 1994 roku.
Wcześniej prezydent urzędował w Belwederze, a przed wojną
w Zamku Królewskim. Jego Kancelaria znajduje się zaś przy ulicy Wiejskiej.
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Prezydent RP może zarządzić referendum w ważnej sprawie. W referendach
decydowaliśmy na przykład o przystąpieniu do Unii Europejskiej czy przyjęciu Konstytucji. To fundamentalne kwestie dla Twojego życia.
Prezydent RP ma też inicjatywę ustawodawczą, a więc może zgłosić
do Sejmu swój projekt zmian w prawie. Może on dotyczyć ważnej dla
Ciebie kwestii!
Decyduje o tym, kto rządzi w polskich sądach (powołuje prezesa Sądu
Najwyższego), powołuje sędziów, bierze udział w nominowaniu innych
ważnych urzędników i nadaje ordery oraz tytuły profesorskie. To kolejny
obszar, w którym wpływa na Twoje życie!
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JAK TE WYBORY WPŁYWAJĄ NA MOJE
ŻYCIE?

IDĘ NA WYBORY! JAK GŁOSOWAĆ?
Czy jesteś zameldowany/zameldowana w Warszawie?

Ile pieniędzy zostaje w Twojej kieszeni
To prezydent podpisuje ustawy między innymi
te dotyczące podatków.

Jak będzie Ci się mieszkać?

Idź do urzędu
dzielnicy i dopisz się
do rejestru wyborców*

To prezydent może wprowadzić łatwiejszy dostęp do
mieszkań dla młodych. To on decyduje o programach
wsparcia mieszkalnictwa.

Czy uda Ci się dostać do wybranej szkoły?
To prezydent podpisuje ustawy i decyduje o tym, jak wygląda
system edukacji.

Idź głosować,
28 czerwca
od 7.00 do 21.00

28 czerwca idź głosować,
od 7.00 do 21.00

Ale gdzie?
W szkole, przedszkolu lub
w innym miejscu obok Twojego domu.
Listę lokali wyborczych znajdziesz tutaj:
www.wybory.um.warszawa.pl

*CO ZROBIĆ, ŻEBY DOPISAĆ SIĘ DO REJESTRU WYBORCÓW?
Wydrukuj i wypełnij wniosek ze strony wybory.um.warszawa.pl.

Czy będzie Ci łatwiej oddychać?
To prezydent decyduje o tym, czy polska polityka
klimatyczna będzie skuteczna.

To tylko kilka przykładów. Prezydent podczas swojej kadencji zajmuje się
tysiącami spraw i praktycznie każda ma wpływ na Twoje życie. Ale na razie
to Ty możesz mieć wpływ na prezydenta Polski. Idź głosować i zdecyduj
kto nim zostanie!
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Weź dowód, wniosek i idź do urzędu dzielnicy, w której mieszkasz.
Możesz to zrobić do 23 czerwca.
Złóż wniosek, otrzymasz pozytywną decyzję i możesz głosować w miejscu
swojego zamieszkania. Do odbioru zaświadczenia możesz upoważnić inną
osobę np. rodziców. Takie upoważnienie musisz załączyć do wniosku
o wydanie zaświadczenia.
Pamiętaj, że do 26 czerwca możesz też pobrać zaświadczenie w urzędzie
gminy, w której jesteś zameldowany/zameldowana. Takie zaświadczenie
jest wydawane jednorazowo i możesz z nim głosować w każdej komisji
obwodowej w kraju i zagranicą.
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W LOKALU

Krok 2
Zaznacz tylko jeden „x”” przy nazwisku
odpowiedniej osoby .

WEŹ ZE SOBĄ DOWÓD OSOBISTY
LUB INNY DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM!

Krok 3
Wrzuć do urny.

KROK 1
To komisja. Daj im dokument ze zdjęciem.
Podpisz się na liście, a oni dadzą Ci kartę wyborczą.

Krok 4
Ciesz się życiem.

Co dalej?

Otrzymasz kartę do głosowania, na której
zaznaczasz swojego kandydata bądź kandydatkę.
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Do zobaczenia
28 czerwca!
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A CO POZA TYMI WYBORAMI?
To Ty decydujesz, czy chcesz zrobić coś więcej dla siebie, Warszawy i Polski.

A CO TY MOŻESZ ZROBIĆ
DLA POLSKI?
Zadbać o środowisko

Mamy dla Ciebie
kilka propozycji

– segregować odpady, dbać
o społeczeństwo i zieleń
wokół

Do zobaczenia przy urnie!
Pamiętaj 28 czerwca od 7.00 do 21.00

Budżet obywatelski (partycypacyjny)
– masz pomysł, co można zbudować albo zmienić w Twojej okolicy?
Zgłoś projekt i bierz udział w głosowaniu na inne projekty.

Inicjatywa lokalna
– chcesz działać w swojej okolicy, ale potrzebujesz wsparcia?
Skorzystaj z pomocy urzędu i razem ze znajomymi realizujcie swoje pomysły!

Młodzieżowe Rady
– możesz zostać młodzieżowym radnym lub radną dzielnicy i miasta. Radni
i radne m.in. konsultują plany działań miejskich i dzielnicowych, wspierają
rówieśników w realizacji projektów młodzieżowych.

Rozwijać się
– uczyć się, czytać,
pracować, nabywać
nowe umiejętności

Być solidarnym
– płacić podatki, korzystać
z transportu publicznego

Konsultacje społeczne
– wiele projektów realizowanych przez miasto jest konsultowanych z miesz kańcami. Możesz przyjść i zabrać głos, powiedzieć co Ci się nie podoba, co byś
zmienił. Będziesz wysłuchany i być może zmienisz miasto.

Wolontariat
– to dobrowolne, świadome i bezpłatne działanie np. na rzecz edukacji,
pomocy społecznej, sportu czy zwierząt. Bycie wolontariuszem daje możli wość rozwoju i zdobycia doświadczenia. Wiele miejsc w Warszawie zaprasza
wolontariuszy do współpracy.

Organizacje pozarządowe
– w mieście działa wiele organizacji pozarządowych, które zajmują się różnymi sprawami z rozmaitych dziedzin. Na pewno jest coś, co Cię zainteresuje.
Poznaj te organizacje i zaangażuj się.
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Podróżować
– inspirować się, poznawać
nowych ludzi, zbierać
doświadczenia

Po pierwsze, możesz zagłosować w wyborach 28 czerwca.
Jak to zrobić? Przejdź na stronę 8.
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