
OBIVIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYB0RCZEJ

z dnia 27 Iutego 2019 r.

opostanowieniuPrezyden{aRzecź}'pospolitejPolskjejwsprawiezarządzeniawyborówposWdoParlamen"Europejskiegoorazookręgachwyborczychisiedzibachokręgowychkomisjiwyborczych
Na podstawie art   332  §  3  ustawy z dnia 5  sqrcznia 2011  r. -Kodeks uTborczy (Dz.  U   z 2018  r   poz.  754,1000  i  1349  oraz z 2019  r.  poz.  273) Państwowa Komisja Wyborcza podajc  do  publicznej  wiadomości

postanowienie  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  z dnia 25  lutego  2019  r.  w  sprawie  zarządzenia vvboTów  i)oslów  do  Parlamentu  Europejskiego  (Dz.  U.  poz   365)  oraz  infomację  o  okręgach  wyborczych  i
siedzibach okręgow)rch komisji  wyborczych.

1.

POSTANOVVIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25  lutcgo 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów poslów do I'arlamentu  Europejskjego

Na podstawie art. 331  § 2 ustawy z dnia 5  stycznia 2011  r. -Kodeks wyborczy (Dz   U. z 2018 r. poz. 754,1000 i  1349 oraz z 2019 r. poz. 273) stanowi się, co następuje:

§  1. Zarządzam w)/bory posłów do Parlamenm Europejskiego.
§ 2. W Rzeczypospolitej  Polskiej uybiera się  52 poslów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 26 maja 2019 r

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący zalącznik do postanowienia.
§ 5. Postanowienic wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PTezydent Rzeczypospolitej Polskiej

(-) Andrzej Duda
Ftezcs Rady Mi)iistrów

(-) Mateusz Morawiecki

Zalącznik do postanowien]a Prezydeiita Rzc€zypospolitej  Polsk]ęi z dnia 25 lutego 2019 r. (poz.  365)

Kalendarz wyl)orczy dla wyborów poslów do Parlamentu Europejskjego w dniu 26 maja 2019 r.

Termin        komnia cz}rnności `iryborczych.) Czynności wyborczeWy                         1
2

o dnia 6 kwietnia 2019 r. L     zawiadomienie państwowej Komisji wyborczej:
-    przez organ partii polityczng' o utworzeniu komitetu wyborczego,
-    przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego uq/borców

o dnia s kwietnja 2019 r. powołanie okręgowych komisj i wyborczych,
powołan ie rejonowych komisj i wyborczych

o dnia 16 kwietnia 2019 r.ogodz.2400 zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

o dnia 21 kwietnia 2019 r. utworzenie obwodów głosowania w zak]adach lecziiiczych, domach pomocy społecznej, zakładach kamych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołac
tych domów oraz ustalenie ich granjc, siedzib i numerów

o dnia 26 kwietnia 2019 r. podanie do wiadomości pub]icznej informacji o numerach i granicach obwodów glosowania mz siedzibach obwodowych komisji uryborczych, w t)m o lokalach
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowmia korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i mozliwości
głosowania przez pełncmocnika,
zgłaszanie przez kjapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów glosowania na polskich statkach morskich,
zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pehomocników komitetów wyborczych

o dnia S maja 2019 r. powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisj i wyborczych,
podanie do wiadomości publicznej  informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utwoTzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych,
sporządzenie spisów wyboTców przez gminy

dnia 5 mai.a 2019 r. `    skladanie pizez żołnierzy pelniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących słuzbę w charakterze kandydatów na żolnieizy zawodowych lub
o dnia 12 iTiaja 2019 r. odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a takze ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkani

oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, fiinkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej  Strazy Pożamej oraz Służby Więziennej

pelniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego d]a miejscowości, w której
odbywaj ą słuzbę

o dnja 11  maja 2019 r. zglaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zainiani głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille' a

dnia 11 maja 2019 r.odnia24maja2019r.ogodz.24°° n ieodpłatne rozpowszechnianie audycj i wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizy] nych przygotowanych przez komitety wyborcze

o dnia 16 maja 2019 r. podanie przcz okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, infomacji o zarejestrowanych listach kandydatów m posłów do Parlamentu Euopejskiego
o dnia 17 maja 2019 r. składan ie przez wyborców niepehosprawnych wniosków o sporządzerie aktu pehomocnictwa do głosowania
o dnia 21 maja 2019 r. sk]adanie wniosków o dopisanie do spjsu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
o dnia 23 maja 2019 r. zglaszanie przez \^ryborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

zglaszanie pTzez wyborców przebywających na polskJch statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych
na tych statkach

dniu 24 imja 2019 r.pgodz.240® zakończenie kampanii wyborczej

F::.źu#2=J.a2019r.
glosowanie

•     Zgodmc 2 aii  9  §  2  i  3  `istawy z dnia 5  sLyc,mia 2011  r_  -KodeŁs  wytmrczy, jczeli koniec  Le["inu ``r)/koTmia ezymoścL oLreshJnej w  KodeŁŚB vryboTCzym pizypada na sobo.ę a[bo  na dzjeń  us.awowo wohy  od płacy,  Leii"n  Lipb/wa picTwszego  rohczęgo  dr.La  po tym dniu   JezeLL Kodcks  wyboiczy  nie

sta[]owi  imczej,  czymiości ``ryborczc są doLoriy``/a!ic w godzmach  uzędowa[ta 5ądow,  oTganów `^/yborczych.  iirzędów gmin oraz korBuhtów

11.

WYKAZ OKRĘG ÓW WYBORCZYCII I SIEDZIB 0KRĘGOWYCH KOMISJ[ WYBORCZYCI]

Okręg wyborczy nr 1 obejmuje obszar województwa pomorskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej -Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

Okręg wyborczy nr 2 obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej -Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3.

Okręg wyborczy nr 3 obejmuje obszar województwa podlaskiego i województwa wamińsko-mazurskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej -Olsztyn, al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9.

Okręg  wyl}orczy  iir  4  obejmuje  obszar części  województwa  mazowieckiego:  m. st. WaLrszawy  oraz  powiatów:  grodziskiego,  legionowskjego,  nowodworskiego,  otwockiego,  piaseczyńskiego,  pruszkowskiego,
warszawskiego zachodniego i wolomińskiego.

Siedzjba Okręgowej Komisji Wyborczej -Warszawa, Plac Bankowy 3/5.

Okręg wyborczy nr 5 obejmuje obszar części  województwa mazowieckiego:  powiatów- ciechanowskiego, gostynińskiego,  mławskiego,  płockiego. płońskiego, przasnyskiego,  sierpeckiego, sochaczewskiego,
żuromińskjego,  Żyrardowskjego,   bia]obrzeskjego,  grójeckjego,   kozienickjego,   lipskiego.  przysuskiego,   radomskiego,   szydlowieckiego,   zwoleńskiego,   garwolińskiego,   losickiego,   makowskiego,   mińskiego,
ostrołęckiego, ostrowskjego, purtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego. wyszkowskiego oraz miast na prawach powiatu -Plock, Radom, Ostrolęka i Siedlce.

Siedzjba Okręgowej Komisji Wyborczej -Warszawa, Plac Bankowy 3/5.

Okręg wyborczy nr 6 obejmuje obszar województwa lódzkiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej -Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Okręg wyborczy nr 7 obejmuje obszar województwa wielkopolskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej -Po2mań, ul. Kościuszki 93.

Okręg wyborczy iir s obejmuje obszar województwa lubelskiego. Siedziba OkTęgowej Korisji Wyborczej -Lublin, ul. Spokojna 98.

Okręg wyborczy iir 9 obejmujc obszar województwa podkarpackiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej -Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.

Okręg wyl)orczy nr 10 obejmuje obszar województwa ma]opolskiego i województwa świętokrzyskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej -Kraków, Pl. Na Stawach 3.

Okręg wyborczy nr 11 obejmuje obszar województwa śląskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej -Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Okręg wyborcz)r  nr 12 obcjmuje obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego.  Siedziba Okręgowej Komźsji Wyborczej -Wrocław, ul. Podwale 28.

Okręgwyborczynr13obejmujeobszarwojewództwalubuskiegoiwojewództwazachodniopomorskiego.SiedzibaOkręgowejKomisjiWyborczej-GorzówWiclkopolski.ulJagiellońcżyka8.

Zastępca Przewodniczącego Panstwowej Komisj i Wyborczę}

(-) Wiesław Kozielewicz


