
O B W I E S Z C Z E N I E
PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZ.EJ

7, dnia 24 lutcgo 2014 r.
o zarzgdzeniu prze/ Prezydenta Rzec/ypospolitej Pulskiej wyborow do Parlamcntu Kuropejskiego

oraz o okr£gach wyborczych i siedzibach okreyowych komisji wyborczych
Na podslawie an 332 5 3 usiawy t dnia 5 slyc/ma 201 I r — kodeks ivyborc/y |Dz I.' Ni 2 I , poz I 12. z pozn vm ' 1 "aiislwowa Komisja U\borcza podaje do wiadomosti publicznej poaianowiemc
Prezydenia Rzeczypospolilej 1'olskiej z dma IS) luiego 2014 i » sprawie zarz^ii/ema tvvborou po^luw do I'arlanienin l-mupejskicgu (I)/ LI z 2014 r poz 2 3 1 )
oraz inlbrmacj; o okregadi wyborczych i siedziliach okreyowj di kimns|i wyhorc/ydi

I.
POSTANOWIKMK PRK/YDKNTA R/Kr/YPOSPOUTKJ I'OLSKIKJ

/ dniu 19 liiu-yu 2014 r.
w spravvif /;n/;|i(/riii;i \vyborim inislim do I'arlaimTitu Kuru|U'jskit?»o

Na podslawie an 331 5 2 usiawy z dnia 5 siyczma 201 I r kodeks wybofivy (D/ L 1 Nr 21, po/ I 12. Ni 26, poz 134. Nr 94, poz. 55(1. Nr 102. po/. 588, Nr 134, po/ 777. Nr 147, pu/ 881. Nr 14",
poz 8(«. Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz 1281. z 2012 r. po/. 84V, 951 i 1529 ma// 3014 r po/ |7'j , ISO) •iuinuwi sie, co naslepuje

* I 6 4
/ar/a.d/am wybory poskiw do I'ai lametitu Eiiiopejakiego

W Rzefzypospolilej Polskiej wyhiera AH; 5 I poslow do I'arlanienlu Furopejskiego

Dzicn wyborow wyznaczam na medz.ele dma 25 maja 2014 , Prc/ydeni Rzcc/ypospolilcj I'ulskiuj

(-) Ilionislaw Komorowski

i IS2yoraz* 2014 r poz I7« i ISO

K A I . F N D A R / W Y R O K C / V '<•»'» '" iu«B«2UM - lpo/ is
OLA WYBOROW POSI.OW DO I'ARLAMKM I Kl ROIMMSKIKCO \ DSH 25 VI A.I A 2014 R.

Until wykunnnia
czynnuici wyborczych '

1
du dniu ^ 1,1111111111 2014 r.

du dniu 7 kwielniu 1014 r.

du dnia 15 kwicinia 2014 r.
do Hudz. 14"
dodniii 10 kuii-iniu 21)14 r.

du dnia 25 kwiclniii 2014 r.

do dm.' -1 iii:i|ii J'JU-l '

ud dniu 4 niuju 2014 r.
du dniu 1 1 muju 2014 r.

ud dnia 10 majalON r.
- i , , .lin.i 23 niuju 2014 r.
du etwlz. 24"

d<i dniu 1 1 niuju 2014 r.

du iliiiii 1 '• muja 20 1 4 r.

do dnia 21) niuju 2014 r.
du dniu 22 niuju 2014 r.

w dniu 23 maja 2014 r.
u eud/. 14"°

\ dniu 25 iiiaj.i 2014 r.

"I'reii! c'/ynnuwi wyhurt/yth

2
zawiadomienie J'anslwownj komisji W\|KII^/LI
- pcifi organ parin polilycznej o ulwor/eniu kunniclu wybortzego,
• iirtcz iieliioiiH^iiika wylHiit/cuii n uiuui /onur knaln;y|rienii koinitelu wvboiL-zeno lub o urworzemu komilelu w\boiL/.i!gi) wyborcow
powolanic okn;gow>di kuniKji wylKiii'AL'b.
powolanie reionowydi komisii wvboit^\cli
/Ulaszanie list kandydaioiv na posliiw do Pailameiilu FiuopciskicgLi

utwitr/aiii; obwoduw glosowania w .s/pnaladi. /nkladadi pomuL> spok^/ncj. /nkladadi kainvdi i aics/.ladi sltdtvydi, doinad) sludeiid.idi i /espoladi lycb doinow
oiaz ustaleme idi yraniL-. sied/ih i minimum
podanic do wiadoinost;! public/nej mlormacji o iiinneiadi i gram^adi obvvodou gluHuwania mil/ sicdziba^li .ilnvudowvdi ki>mii|i wyburc/y Ji, w lym o sitd/ibiidi
obwodnwydi komifji wybort/j di wlatCiwych dla glosuwania korespondeiiL-yinego i u lukaladi przyslusowanydi do poll /.eh osob intpelnospiawnycb.
/k!<:iS/.:iinc [ii/i:/ ai nuiioum wmoskuu u uUvoi /L-IIIU lUmu.km Mli>-..ni.im,i M,I iiuKkiLh >,i;iikiiji morskitb

powokiTiit pi /i!/ uojiDM (hn -iii/mv. pie/ydeiiliiiv inia-,1 j uhwodowyji koniuji tvybmv/ydi
• podanie do wiadomosci pulilitvnej inliirinacji o numeiadi i gramoatli obwodon glosowama ulwoi/.onvdi za yranity i.ta/ sitd/ibadi i>bwodow\b konnnji

wybortzydi, w lym u siedzibiidi uhiMiduw\i kuiinsji wyburczycti wlast iwycb dlii gkiaiHVaniii kores|joildcni:yj<n;(jo,
/.glaszame wojlowi (burmisli/owi, pic/ydL-nlowi miaslat pize/ wy bin LOW lliepdno ĵi awnyiili /.aiiiiaiu ^ln.sowutu:i koiespondeiiL-ypiego w kraju. w l> in prz> poinocy
nakludek na k.uiy do glosowania spui /<id/unyi.li « .i.i.iin . ., lii.nlle 'a,
•ipoiviid/fine ipisutv wyboico^ nr/tv liiniii',
sklaJaniL pizc/ /ulniui/y iidm.Kvdi /,i-..rdint/.| uli ,)kn;ai)«.( -In/In; wojikowii ut,i/ |idni.|t\L.li -.In/tie n Ji.n.ikiL-i/c kandydulow na /olmci/S /awodunvdi
lub odbywaj^cydi tw n/tnia > przeszkolcnie iMijskout-, a iak/c ruluwnikou cn)bywHjm;yth /usadnitvii s<u/bf wojskov\i| w iibrome cywilnej poza miciscem sialcgo
zamieszkama oraz pohcjanlow / lednofiek skos/aioivanydi, Itinkcjonmiuizy Hinra CJdnony K/.i|dii. Stia/v liraiin-znti, I'anslwuwei Stra^ I'ozarnq ora> SUi/by
Wieziennej pehi^cych iluzbe w syslemie skoszarmvanym, unio^kow o dopisame do wybiantgo pr/ez nidi spisu wyliortuw spor/iid/ancgo dla micjsLowosu.
u kloiL-i iidtn «.i|.( ilu/lii;
meodplalne lo/.ptiws/edinianic audvi-ji wyboi^Adi w P'"g .idi publiCfliydi nadant.m ludrnwydi i IC|L-HI/\.|".VL|I pr/ygoluwanvdi pi ye/ koinueiy w\buik./t

- sklaJainc wniuiikinv pr/c/ w\l>o(i;iiw mepelnuspiawnydi o dopisame IL!I do -.pisu u>lioiCi)U w « \liraii\ prze/ iiebic obwodzie glusowama na obs/arzc ginm>
A I.ISL in LI zc w/glvdu na nuejSkc sialego /amicszkanian

zglaszaiiie wopowi [burmiairzuwi, prezydcnlowi miasia) prze/ wyborcow niepdnosprawnycli zamiaru ylosowama w lokalu wybortzym pr/> u/yciu nakladek na
kartv do nlosowania siitu /ad/mivLli A allabecie Bradle a
podunie pr/ez okiegowe koimsje wyboie/t. \ Im ime obwieszi-v.ema, iniormacji i> /aiejesliow jnydi bsla.:h kaiidydalow na po.tUiw do I'mljincnlu Kuiopcjskiego,
sklailanic wrnoskow o spoi/ndzeme iiklu gdnoinucnurlwu do wlosowaaia
skLiJjnii; wnui^kon pizt/ w\W oi/elivw,i|.lLvdi I/.IMIWM na ud.i/ai/c >!mui\l \v\W niuJ/it nnj/.iimt^/kalv^li n uluiiiMinic du S|nsu w\w
/glas^anic prze/ wyboitow przebywaj^tycn /ji gianiCi| wmunkou o wpisanie du spisu ivyboi^oiv \ obwouatli gloauwama ulwoizon\i /it graniLii,
zglaszanic |'i /c/ wy hoi cow pr/ebywii|iK) • ' ' na polski^h slalkudi moi^kidi wnioskoK o A pi ,,LUK Jo spisow wyboiLOw vt oowudadi ^losowaina ulwiii/onycb
na rvdi siaikadi
zakoritzeme kampatni wyboiczcj

gtosowanic

;KI lym dnia Jezcli Kudcks wyboiczy me scanu

VVYK-A/ OKRh;c6\ WVBOIUV.YC H 1 SIKD/JH OKKIv(;O\( II KOMISJI WVBORC 7A( II

Okrfg wyborc/y nr I obe|muje obszar wojewudztwa pomorskiego
Siedziba Okicjtiiwej kumisii Wyhorczcj — (idansk
Okreg wyburciy nr 2 nbeiniuje obs/iu wojewudziwa kujawsko-poinorskiCgQ
Siedziba Okregowej Komisji Wybort/ej — Rydgoszti
< )l,n« wybortiy nr 3 obcjinujc obszai Mujcnudzlwa podlaskicgo i wojewod/lwa wai nskii-

Siedziba()ki(gowej komisji Wyborczej — Olsziyn
Okrfg wybnrczy nr 4 obejinuje obszar czfsci wojewodztwa mazowietkiegu in si Warszawy
oiaz powiaiow. (•rudziskiego, kgionowskiego, nowodworakiego, olwockitfgo, piaseczynskiego,
pruszkuwskicgo, warszawskiego zadn>dniegu i wolommskicgo
Sied/iba Okregowej Komisji Wyboivztj — Waiszawa
' )l»n « wyborciy nr 5 ubejmuje utiszar c/.fici wojewodzlwa inazawieckiego powuitou.
— cieclianowskicgo. goslyiuriskicgo, mlawskiego. pluckicgo. piiinskicgo, pi/asiiyskiegu,
sicipeckiego, sochatzewskiego, zurominskiego, zyrardowskiegii, bialobi/eskiego, giiijtckiego,
ko^Knitkicgo, lipskicgo, przysuskiegu, radomskurgo, szydlowicckicgo. zwoknskiugu.
garwolinakifgo, losickiego, makowskiego. nuhskicgo, nslioleckiego, osliowskiego. pullnskiegii.
sicdlet'kiejui, sokolowskiego, wifgrowskiugo, wyszkowskiL'go ora/ miasi na prawadi powiulu —
1'lotk, Kaduni. Usuol<;ka i Sicdlcc
Sied/iba Oknfgowcj Komisji Wyliorczcj — Warszawa

' iki i '.• ivyborczy nr 6 ohL-jmuie .iii-,/.ii wojewodztwa lod/kiego
Sicd/iba Okiftsowcj Konnsji Wyboit/cj — L.idx
i i k r i r H'yliuri:/y nr 7 iihejniujc obs/ai wojewodztwa wielkopolakiego
S ic J/1 ha Okregowci konusii \Vyhorc/e| — Poznan
iil.i..:1 wvliurc/v nr 8 obL-|niu|e obszai Mo|cwud'iwa iubelskicgu
SieJ/ihii ()kiego\vej kimiisji Wybort/ej — l.ntilin
()krf)> wyliurc/y nr *> nbciiiiLije ulis/ai wojewodztwa pudkarpuckiegu
SicJ'ibj Ukregowci KoniiS|i Wyburt/ei — K/es/.ow
OkCVK wybiinvy nr 10 .. ., m.i . , , : , . - . . wo|ewod/iwa niulopolskiego i wojewod/!\va
suif inkr/y skicyo
Sied/iba Ukregowcj komisji Wyborczej — Krakow
< H.I VK wyburivv nr 1 1 ubcjniuie obs/eir wojewodzlwa - .: .1 •
Sied/iba l)kieguwcj koniisji Wyboitztj — kaitiwice
< >ki i1!; wyburi'/y nr 12 ubejinuje obszai woicwodziwa dolnoskiskiegti i wojcwodzlwa
npulskicgu
Sicd/iba Okteguwej kon»S|i Wyboit/ej — Wrudaw
Okrvg »yburv/y nr U Libcjiiiujt: obszar wujewud/twa lubuskicgo i wojewodzlwa
zavhcxlniopomorakicKO
Sied'iba (Jkiegovvei Koimsji Wyborcrej — Gorzow Wielkopukki

Przewodnicz^cy
Partsiwowej Komisji Wyborczej

( ) Slerun J Juworski


