
OBWIESZCZENIE 
. PAŃSTWOWEJ KOMl,SJl WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 T. 

"Zil rZ'ldzcnill pr(ez Prezydent" RZCl'Zyposplllil.ej ł)olskiej w)'llorów do Pnrlnmentu J~"ropejskiego orilz ·o okt-ęgaeh wyborczych I sjcdzibach okręgowych komisji wyborczych 

N. Jl<XI,,,,wi~ ,r{.Gn § J "s'.IV.y~~ni. S ~ty,mi" l01 1 r. " •• K,~lck,< 'vybOfC,y (Dz. U, Nr 21. 1>0', 112. z pM". zm: )) P"II~lw,,"'a Komisja WyborC1'lJMlaje do wjadQ1n.ości publicznej pOSIanowienie Pre"ydcllt.l\~cClYjl(>Spoli(cj 
Polskiej 1. <in;'. 19 lulego 20 f 4 r. "f$pr~wic 1.1[lądzenla wyborów·po' llrw Ul) """I:IllI.,lIn EIl"'rcj,lJc~" (Dz. U. 1A20 14 t, p<», 23 l) oruz III r()nl1"cj~ O okr~~ch wyb()rę'~ych i sicUzibach okręgowych komisji wyborę'ly1h. 

L i 
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLfTEJ POLSKIEJ'! i 

Z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Európejskiego 

Nil. pndstJi.wic: art 33 1 .~ 2 u~lawy z dni!\; i)tyt~~njll 2011r. Kodck$ \fybt}tćz:y (i)1.. l I, Nr 21. »()Z. 112. N-r 26, 1'61 ... U4,:Nr (>4, prr1-. ,550. Nr 102, J)Q:z. 588, Nr 134, P(lz',_!77\ Nr ')4'7',po:t. 8SI .• Nr 149. fXi2;. 889. Nr 111. 
póz. 1016 j Nr JI7~ poz. 12&1 . z 2012 t, (JOl" 849, 95 1 1 1.529 (ml7.. z. 30 14 r. pOz, J79 i 180) sl:.lnnwi :iję~ co następuje; -' 

§ l 
ZaQ!ąd7J.1OJ wybory posl6w do P~l rla01t'jtl,U EUI'Cipćjskiego. 

p 
W R7.ćczypospolih::j Pnl.sldcj wybi(:.ra loli~ S 1 posłów do ParlUll1enhi Eu ropcj~kicgo. 

§3 
I)zień wybórów WylJHlc.-.:um na njedzicllidnła 25 m;lja 2014 t. 

§4 
Dni, w kl6r)'ch upl yw:.lj:, kml;IJY wykon<lnin cl'Y"f)oś:d wybQl'clych, ł~krcśJu kaJend~lr:t \vyllOrc7.Y stanowiący :t.a l ącznik do PQSUlnOWlcnia, 

*5 
Po~tllnowjcn;c w"chó<.l:ó w zycie 'I. dnicm l)ułoszcnia. 

Prezydent R1.cczypospolHcj Jlolskicj 

( ..... ) _ Uł'ooisł"w KUQ19rQwskl 

ZIII'Ic;JI;k tlo pOY/(Ju(iw;ell;/I Pre.%,.I'(h:nw Rzeczypo"1)olillij Po/skif'j z Juia /9 1lI(i'go 1014 r. (P(It. 11 I ) 

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. 

~ f'OwOl3lue po,Cz WOJIÓW lbufJlllSlaAw. prt-z.ydcnlów ffilJ!;q obWOdovi)'Ch ).;OmISJI wybOrcz:ycn, 
.- fJI~Lmie do wiad()m~ści puhlicznej inr()nn~lcji () numerach i g.mnicacll obw()dów głośQ\vania utworl.dnych fiAl granicą QNll-slt.'dribach obwodowych k()i1li~jl wyborcz)'cht 

"'tym" si"łt,ibuch obwwow)'cb komi,j i w)'IX)"'l)'ch właściwych dła gl",owaniakorc'poqdency]ncgo. 
• 'lgł"zapk wi>jtnwi (bllrmi'trtowi, prc't.ydcn.("v; O1i"'1:I) prlC't II'rborc(\w nlcpcłnosprown)'ch ,,,minni gloso"'IIlI' koro'ponllcncyjnCllQW kmju, w tym prl)' pomo<;y nakł.dek 

nil kolny do glosowania spor.q.d7onych w alfabedc Br.lill("t1. ' 
~ spol'lądzćnic .splsllw wybQn;6w pt1l't gminy .... ;-------l--;.....-~-_...:.....-......... ,~-.... .. "~""",, .. -:.......:....~---,,-~---- .. .... _ .... , ............... _~-_ .. __ .. -.... _-~,--+-

itlo dn •• " I.naj1l2014 r. 

l 
1---

, ,klaru,nie pr,~ iolnlcrzy pdniąćydl ',.1! •. t1nkllł lub okresową ~h.ił>ę \\'~jskl)wąora~ pdniącyćh Shtibę IV charakleClO kandydat'Sw nlliolnkr0'zaw(ldowych łub odbywających 
: ud d 11;'14 majl! 211 14 r. "wkCltni. i prl"szkolenie wujiikowc, " takic ""ow,likV\V <xlb}'vuj'lcych 1JlS'Jdnia'1 slużhę wojskową IV obronie cywllnej jl(>?~ łl1jcjsc~rn .wlćgo l:lmicsl,lmnin ornz lX'łicjnnt6w 
. do dnia I' mllja 21) ' 4 r. "jedno'lek ,kosntiQwlllyćh, lunkcjlln.ń",z)' Biuru Ochrony Rządu. Straky (JGmiclncj, 1',ńs!lI'ow.j Straży Poiarnej or.z Stui.hy WiętienneJ Jlclniących sluił>ę w systemie 
, ... _____ ... .. _, _____ ".. $koswro"'IIY~ ,~~.iO$ków n dopisanie do wyb~~1 pncl, nich spis.~~~:'.~rl'!dlllnegll dla m!~!~cowo~i) ,v której odhy,"* S l:'l~ . ~."~,,_."_.~ 

' od unla I 1/ m,~" 2014 r. 00 i, n'cu<lplalncroljl(>WSlcehnian;' audycji wrb",r"d, IV progmmach poblicmych ,,"d",'~w radiowych j 'c1cw'ąjnych pl7;yg()iQ\~.nych prlcl komi.ety wybora.e 
:d()~IU" .:ł "':'l" 2U 14 r:..~o godz. 24 _, .. I-."~_.",". '" ___ ~'_" H'""'_"'''''' _____ ' ''''''''"'''' "'~-'7"''''-----'-'-''''''; 
' do dnia I O maja 2014 r. A , ly,laSJlIllie konsul()wi prr.cl. ",OOrtóW l,Mllmru gh)sl)w.mia korcsp<lIlden('yjncgo 1,0 gmnicą 

r-- ---· «<. ~ ••• , •• ••• •• , ._~ ... ~."". ':~ktld:luic ~;i;;';kÓ~~'p~;~~ryt;;C;~';;i~p:;b~~~~y~~~;~'~~h' d(l spisu \vybcfti6w w~ wYb;;;;I~~ 'I;~Ćl, siebieft~b~~~d;'[~:gi~;~~;;j~; na t)bS13m! gminy Właśch~-'-
< t~ Wlt!tętlu lHllńicjscc Sl'ItlcgQ zflmicszkulll:l. 
: diJ dolo ' I maja 20.14 r. , zgb$1,ani< w(!jtQwi (burmislrmwi, pro'lydCńU!wl rn,a, taj P((,Cl WyIXlfC';'V lliepdni>~pmw"ydl Z,il1l""1 glos,)w,,,,i. \\' I"kahi WYborezym pC ty użydu n"kladek nn knrty 

Jo ~tosowania sp()r'lądz(1nych w alfuhcclc Urui1JC\l , ~; •. ~ 
'"" "" .. "" .. _--, .... _., .......... _,,~~,.~----- ~ pod~nlt pfl~;·~-k;ęgQ\Ve kQl11isj~";ybO~;;:·~;r;;;;;;,h\;i~~;~·;.~-;;j~~;;;ronlla(·ji o znn:jc$I;;\~;rtyd\ li$t~lch kllndyd~ltów 'n.a ~~1~Z:d~f!;~~-in·7 e:'O-W-I7'31-,ro-I"1"'J"· sk"'ic-g-o-. --,,----4 

~. sklad'lnJewl1lo.4::ów u :.pol:lu,d7.cnie nkiu pdt)()m()cl)icl\~a dl) ~IQ~wtmia ' ........ y-----..- .. ~k-I:ld;lllic.wniósk(hv- ll(J,cz wy~~;i~ prt;b~~jqCyth;~ 1l4 obs".an~e glOiuy lob wy~~;{;'~7;i~dZic tlb;:uuic~v.:lilyćh o d~~;~~do śpisu wyborcÓw 

I . l ' 22 ," 2) I' tgl,i;tjiti;C,;;';ez wybOrc6wp,i<lGrwajQcydl za g;:;;;;;;;:i;;';'loSki'w I) wl'fśill1fc'd\ispiiiu,vyl;;),ców 'v Iihw(Klad;"giSSi;~;;iikrutlvorlilllych za gmnicq, 
i (.o~..:~_~_ .. " ... __ ~~\ :Jgł.~~Pt~~yINrC.2~~.j>!!Sj>X'WilcX,I!..~~ p_o'-"~i!:I)1~!lch 1110~~jsll .. \l:ni.~!~~~!l.~Y~Q..SJ!j§JllY..l~W~:!!)" IV obwO(wc!!J;łQi~J:!!i)b1.~~~~?t.L.0łlE'lli~_\Y!'!1 s.a.kach 

IIV dniu 2J. ,~al~~~~: ~:~~~d (. 2400 .• _t:. !:~~~~(",<nk.k.,"pa!~\.'2""rc1xj ",,,~,_ ,,~_~____ _"" .. " .... _,,~. ________ .....,... 

: IV dlllu 25 "wj!! 20 J 4 r. gOCll, 7°0_2100 i " glo%owanie 
\_ .. ~ .. ,...-".,. - ... , .... ~_:.., .. ~......-v;~_"" • .;., __ ~ .. , .....:..,·,., ... ,~ .. .. •. ,_ .. ;. , .,.:.~ •.•.. ~_...;,.;."' .. -~~v._ .... ~ ........ ... .,_ .... ~.~,_v" 

n. 
WYKA:Z OKRĘGÓW WYBORCZYCH 1 SIEDZLB OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

Okręg wyborczy nr I ohejmuje ()b~lar wojcw6dlIW;' jl(>\l1Qrskiego. 
Sicd~ibn Okr~gQ"eJ Komi~i W,!mrc7.ćj .~ Gdillhk, 
Okręg wyhoray nr 2 owjmujc obv,ar wojcw(xhlwa kujawsko"pOll1ilr\kicg(l , 
Siedziba Okręgowej Komi~i Wyborczej .. - tlydgOS1.cl. 
Okr\'g wyhorCly nr 3 ohejmuje obSt;tr wojcw6duwa podbskicgo i wojcwÓdf\wa wunnhhkO·nlazłlł1kicgo. 
Sic,lziba Okręgowej Komisji WyhQ'tlCj ~ Ob'Zlyn, 

Okręg wyhorczy nr 4 owjmujc obw.ar clęSci wojcw(Wzh'''. mnzowjc~kicgo: ńl. SI. W"r.St.awy <inlt powiatów: 
grod~lskicgo, IcgiQnowskicgo, ł\owvdworskicgo, OiW<l<)kicgo. Jliascć~.yi.skicgo, pruszkow,;kicgo, lVill1ilOwSkJCgo 
zachoJniego i wolomiitskicgo. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - W(.rSlówa, 
Okręg wybotc1.,. ti r 5 obejmoje obszat części województwa mumwicckicgo: powiatów ",,' dedl~"owskicgll, 
gostynibskicgo, mlawskk-go. płockiegó, pln.hkicgo, przasnyskiego. ,icrpcckicgo, s.x:hnclcw.kicgo, żurom!n· 
skiego. Y.y"'tr<lowskic.go, binlohrlcskicgo, gr<ljcckicgo, kozienickiego, lipskiego. prqsuskicgo, IOldolHskiego. 
s/ydlowieckiego, Iw"łci's~icgo. garwoliń,kicgo, lo,kkicgo, ł\lakowskiego. I~iń$k icgo. ostrolęckiego, 0"10' 

wskiego. pultusklcgQ. ,kdkćkiego, wkolowskicllo, węgrowskicgo. wy;~j(QwskiegQ om, min'f lin pr,twach po
wi •• " ... Plock, R~dom, ()$lroł~k.1 i Siedlcc. 
Siedl.iba Okręguwej Komisji Wyhorczej ..... , Wnr,y .. "wo, 
Okrfg wyborczy nr () ,)wjuwic t)b,lJt r wojewódzIwa lódzkiego, 
Sic:dlib" Okli;gowcj Komi'ji WylJOrc/cj """ 1.,W. 

()kr~g wyhorcly nr 1 ohejllluje Ob~lut wt~ewódllwa wićlkO(lQhkicgo, 
~ icdl.iba Okf\lgolvej Komisji Wy!mrc7.cj - POl,nall. 

Okręg wyhorcz)' nr K pbcjrnuj~ ObSM woJcwód~lwń luł;dski~go. 
Slt'dżiha Okręgowej K«mj~ii Wyh(lrCl~j •• Lublin, 
Okręg w)'burczy nr 9 obejnllUc obs2i1r województwa podkarpackiego, 
Sicd.7-iba Okręgowej KOl)li~i Wybtlraej - Rmzów, 
Okręg w)'horay nr tO obejłlluje ohszar Wl)jew(ltIzl\vo małopolskiego , wojc"ód7Jwa świ~tOkr,/.yskicgll . 
Siedziba Okręgwcj KOlnisji \VyborcZ(~ ~ Kmków. 

Okręg w)'IJorc'I)' nr I t ohcjf1llljc obszar wo.icwód~twa śl ąSkiego, 
Siedziba Okt,gowcj 'Komisji Wyb()rczej - Katowice. ., 
Okręg w)'borczy lir t 2 okjmuje ob!".r W(~cwódzlwa dolnośląskiego i wojC\\'ódllWlt Qjl(> łskkgo. 
Siedziba Okręgowej K()ł\t bji Wyoort'lcj .- Wrocluw. 
Okręg WYborczy nr 13 obejmuje ob""tr wojelcódzlwa łublIskiego i województwa zuchodniopomnrskicgo, 
Sićdziłia Okręgowej Kmni~j Wyl~lrcl,ej -- Gn.t,óW Wielką!)olski. 

I'r/cwodnlclący 
Państwowej Komisji Wyborczej 

C-l Steflln J. JlIwqn;ki 

~iti,łtiy wY')JiClliO[lt'J lIslawy IHswl'y Qgl0;,<li.IIIC w D{ lLt:2hll r. Nr 26, f}M" I 3.1 j Nr?4; ('Ol, S~O. Nr IVl, p''-'. 5XK},II' 134., llOZ. 177. Nr 147. P()~, SIU t Nr 149. 1>07..; ~g9, Nr 11"1 ~ p(it .. fQl(ii Nr2li, pOl. t~SI. 7. 20n r. p(li.- 849, <)SI 
I I ~29 (jral?,. 20 1.4 r.J1oJ" 179 j UlU, . oj; 

", ", , ..... A .. ,,, " •.. -" .\ ;;;. / \ ~ '1 ( / .. ol ... . .. 


