
OBWIESZCZENIE
PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 24 lutego 2014 r.

o zarzadzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborow do Parlamentu
Europejskiego oraz o okr^gach wyborczych i siedzibach okrt;gowych komisji

wyborczych

Na podstawie art. 332 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -- Kodcks wyborczy (Dz. U.
Nr21, poz. 112, z pozn. zm. ) Paristwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomosci
publicznej postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie zarz^dzenia wyborow postow do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 231) oraz informacje o okr^gach wyborczych i siedzibach okregowych komisji
wyborczych.

I.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKTEJ

zdnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie zarzqdzenia wyborow posiow do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147,
poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951
i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) stanowi sie, co nastepuje:

§1
Zarz^dzam wybory posiow do Parlamentu Europejskiego.

§2
W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera sie 51 posiow do Parlamentu Europejskiego.

§3
Dzieh wyborow wyznaczam na niedziele dnia 25 maja 2014 r.

§4
Dni, w ktorych upiywajcj. terminy wykonania czynnosci wyborczych, okresla kalendarz
wyborczy stanowia_cy zalacznik do postanowienia.

§5
Postanowienie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

(-) Bronislaw Komorowski

" Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr i02,
poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881,Nr 149, poz. 889, Nr 17 l ,po / . 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.
poz. 849,951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.



k do postanowk'nia
I'rcvydcntii R/ixvypospohtcj Pulskiej
/ dma 19 Iutcno2014 r. (po7. 231)

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBOROW POSLOW
DO PARLAIVIENTI) EUROPEJSKIEGO W DN1U 25 IMAJA 2014 R.

Data wykonania czynnosci

wyborc/ych*'

1

do dnia 5 kwietnia 2014 r.

do dnia 1 kwietnia 2014 r.

do dnia 15 kwietnia 2014 r.
j ,1 i,«00do god/. 24

do dnia 20 kwietnia 2014 r.

do dnia 25 kwietnia 2014 r.

do dnia 2 maja 2014 r.

Tresc czynnosci wyborczych

2

- zawiadomienie Paristwowcj Komisj i Wyborc/.oj:

- przcz organ partii polityczncj o utworzeniu komitctu
wyborc/ego,

- przcz polnomocnika wyborczego u utworzeniu
koalicyjncgo komitctu wyborc/.ego lub o utworzeniu
komitctu wyborcz.cgo wyborcow

- powolanic okr<?gowych komisji wyborczych,

- powolanic rcjonowych komisji wyborczych
- zglaszanic list kandydalow na poslow do Parlamcntu

1'Airopcjskicgo

- utworzenic obwodow glosowania w szpitalach. zakhidach
pomocy spolcc/ncj, /.akiadach karnych i ares/.tach sledczych,
domach stutlcnckich i /cspotach tych domow oraz ustalcnic
ich granic, sicdzib i numcrow

- podanie do vviadomosci public/ncj informacji o numcrach
i granicach obwodow glosowania oraz sicdzibach
obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach
obwodowych komis j i wyborczych wlasciwych dla gtosowania
korespondcncyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzcb
osob nicpclnosprawnych,

- zglaszanic przcz armatorow wnioskow o utworzenic
obwodow glosowania na polskich statkach morskich

- /.glaszanie kandydatow do obwodowych komisji wyborczych
pr/c/ pclnomocnikow komitctow wyborczych



do dnia 4 maja 2014 r.

od dnia 4 maja 2014 r.

do dnia 1 1 maja 2014 r.

od dnia 10 maja 2014 r.

do dnia 23 maja 2014 r.

do godz. 24°°

do dnia 10 maja 2014 r.

powolanie przcz wojtow (burmistrzow, prczydentow miast)
obwodowych komisji wyborczych,
podanic do wiadomosci publiczncj informacji o numcrach i
granicach obwodow glosowania utworzonych za granica
oraz siedzibach obwodowych koniisji wyborczych, w tym o
sicdzibach obwodowych kornisji wyborc/ych wtasciwych
dla gtosowania korespondcncyjncgo,
zghiszanie wojtowi (burmistrzowi, pre/ydentowi miasta)
pr/cz wyborcow nicpemosprawnych zamiaru glosowania
korespondcncyjncgo w k r a j u , w tym przy pomocy nakhidck
na karty do glosowania spor/adzonych w alfabecie
Braille 'a,
sporzj[dzcnic spisow wyborcow przcz gmmy
skladanie przcz zolnierzy pemi;jcych zasadniczi}
lub okrcsowa sluzbc wojskow;j oraz pclniacych shizbt; w
charaktcrzc kandydato\\ na zolnicrzy zawodowych lub
i)dbywajqcych cwiczcnia i przeszkulenie wojskowc, a takzc
ratownikow odbywajacych zasadnicza sKizb? wojskowa w
obronic cywilnej poza micjscem stalcgo zamieszkania oraz
policjantow z jcdnostck skoszarovvanych, funkcjonariuszy
Hiura Ochrony Rzadu, Strazy (iranic/ncj, Paiistwowej
Strazy Pozarncj oraz Shizby Wi^/.icnnej pclniacych shjzb?
w systemic skoszarowanym, wnioskow o dopisanic
do wybranego przcz nicli spisu wyborcow sporzaxtzanego
dla micjscowosci, w ktorcj odbywaja sluzbv

nieodplalnc rozpowsz.cchnianie audycji wyborczych w
programach publicznych nadawcow radiowych
i tclcwizyjnych przygotowanych przcz komitety wyborczc

/.glaszanic konsulowi przcz wyborcow zamiaru glosowania
korespondcncyjncgo za granica

do dnia 1 1 maja 2014 r. skhidanie wnioskow prze/ wyborcow niepetnosprawnych o
dopisanic ich do spisu wyborcow w wybranym przez siebie
obwodzie glosowania na obszarze gminy wlasciwej ze
w/gli^du na micjscc statego zamicszkania,

zgiaszanic wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
przez wyborcow nicpemosprawnych zamiaru glosowania w
lokalu wyborczym przy uzyciu nakladck na karty do
glosowania sporzadzonych w alfabccie Braille'a

do dnia 15 maja 2014 r. podanic przez okr^gowe komisjc wyborcze, vv formic
obwieszczcnia, informacji o zarcjestrowanych listach
kandydatow na poslow do Parlamentu Europcjskicgo,

sktadanie wnioskow o sporzadzcnic aklu pclnomocnictwa
do gtosowania



do dnia 20 maja 2014 r.

do dnia 22 maja 2014 r.

w dniu 23 maja 2014 r.
j t^I'Do godz. 24

w dniu 25 maja 2014 r.
. -00 1 1 00godz. 7 -2 1

- skladanie wnioskow przez wyhorcow przcbywajacych
czasowo na obszarzc gminy lub wyborcow nigdzie
nie/amieszkalyeh o dopisanie do spisu wyhorcow

- zgtaszanie przez wyborcow przebywajaeyeh za granieEj
wnioskow o wpisanie do spisu wyborcow w obwodach
glosowania utworzonych za granica,

- zglaszanie przez wyborcow przebywajqcyeh na polskich
slatkaeh morskich wnioskow o wpisanie do spisow
wyborcow w obwodach glosowania utworzonych na tych
statkach

- zakoriezenie kampanii wyborczej

- glosowanie

1 Zgodnic 7. art. "•) ij 2 \ Kodeksu vvyhori.vcgo jczcli konicc lerniiiui wykoiuniia czynnosci okresluncj
w Kodcksic wybort-v.ym przypada na sotmtt; albo na d/.icii ustawowo wolny od pracy, Icnnin upfywa
picrwszcgo roboczcgu dnia pu ty tn dniu. Jc/.cli Kodcks wyburczy nic sUniowi inac/,cj, czyrmusci wyborczc s;j
dokonywane w godzniach urz^clowania sadow, organow wyburczych, ur/i;d6w gniin oraz konsulatow.

— 4



II.

WYKA7, OKKlvGOW WY BOKC/.YCH
I SIKD/.IB OKRI^GOVV YCH KOMISJI W\BORCZYCH

Okre;g wyborczy nr I obejniuje obszar wojewodztwa puniorskicgo.

Siedziba Okregowej Koniisj i Wyborc/,cj Gdansk.

Okrc;g wyborczy nr 2 obejniuje obszar wojewodztwa kujawsko-pomorskiego.
Siedziba Okrcgowej Komis j i Wyborezej Bydgoszez.

Okre;g wyborczy nr 3 obejmujc obszar wojewodzlwa podlaskiego i wojcwodztwa
warmirisko-mazurskiego.

Siedziba Okregowej Komis j i Wyborc/cj Olsztyn.

Okre/g wyborczy nr 4 obejniuje obszar e/esei wojew(klztwa mazowieckiego:
m. st. Warszawy ora/, powiatow: grodziskiego. Icgionowskiego, nowodworskiego.
otwoekiego, piasee/yhskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego
i wotomiiiskicgo.

Siedziba Okregowej Koniisji Wyborezej Warszawa.

Okr*;g wyborczy nr 5 obejmuje obs/ar ezesci wojewodztwa mazowieckiego: powiatow
— ciechanowskicgo, gostyninskicgo, mlawskiego, plockiego, plonskiego, przasnyskiego,
sierpeckiego, socluie/ewskiego, /urominskiego, zyrardowskiego, biatobr/cskiego,
grojeekiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydlowieekiego,
zwolcnskicgo, garwolinskiego, iosickiego, rnakowskiego, minskiego, ostroleekiego,
ostrowskiego, puttuskiego, siedleckiego, sokotowskiego, wegrowskiego, wyszkowskiego
oraz miast na prawach powiatu — Plock. Radom, Ostrot9ka i SJedlcc.

Siedziba Okr9gowej Koni is j i Wyborezej - Warszawa.

Okr^g wyborczy nr 6 obejmujc obszar wojcwodzlwa kkl/kiego.

Siedziba Okrcgowej Komisji Wyborezej Lodz.

Okrtjg wyborczy nr 1 obejmuje obszar wojewodztwa wielkopolskiego.

Siedziba Okregowej Komisji Wyborezej — Poznan.

Okr^g wyborczy nr 8 obejmuje obszar wojewodztwa lubelskiego.

Siedziba Okregowej Komisji Wybore/ej Lublin.

Okryg wyborczy nr 9 obejmujc obszar wojewodztwa podkarpackiego.

Siedziba Okregowej Komisji Wyborezej — Rzeszow.

Okr^g wyborczy nr 10 obejniuje ohs/ar wojewodztwa rnalopolskiego i wojcwodztwa
swietokrzyskiego.

Siedziba Okregowej Komisji Wyborezej — Krakow.

Okr^g wyborczy nr 1 1 obejmujc obszar wojewodztwa slaskiego.

Siedziba Okregowej Komis j i Wyborezej -- Katowiee.
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Okrtjg wyborcxy nr 12 obejinuje obszar wojewodztwa dolnosltjskiego i wojcwodztwa
opolskiego.
Siedziba Okregowej Komisj i Wyborczcj — Wroclaw.

Okr^g wyborczy nr 13 obcjmujc obszar wojcwodztwa lubuskicgo i wojcwodztwa
zachodniopomorskicgo.
Siedziba Okregowcj Komis j i Wyborczcj - Gor/,6w Wiclkopolski.

Przcwodnicz^cy
Panstwowej Komisji Wyborczcj

(-) Stefan J. Jaworski
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