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Kalendarz wyborczy* dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2019

DATA

OBOWIĄZKI WYBORCZE

do 25 lutego

zarządzenie wyborów przez Prezydenta RP; początek kampanii wyborczej

do 8 kwietnia

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
a) przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego
b) przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu
wyborczego
c) przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
wyborców

do 11 kwietnia

komisarz wyborczy może na wniosek wójta lub rady gminy zmienić siedzibę
obwodowej komisji wyborczej

do 16 kwietnia

okręgowe komisje wyborcze przyjmują zgłoszenia list kandydatów startujących
w wyborach

do 22 kwietnia

utworzenie odrębnych obwodów głosowania w miejscach takich jak: szpitale,
domy studenckie, domy pomocy społecznej, zakłady karne, areszty

do 26 kwietnia

- wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany podać do wiadomości
publicznej informację o obwodach głosowania, siedzibach, lokalach
obwodowych komisji wyborczych, w tym przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych, oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika
- zgłoszenie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

do 6 maja:

a) w przypadku obwodów głosowania za granicą konsulowie informują
o obwodach głosowania, siedzibach i lokalach obwodowych komisji
wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika
b) komisarz wyborczy ma obowiązek poinformować wyborców o terminie
wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności
głosu, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych oraz głosowania przez pełnomocnika. Informacje te są
przekazywane pocztowo w postaci druku
c) komisarze wyborczy powołują członków obwodowych komisji wyborczych
d) gmina sporządza spis wyborców (w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla każdego
obwodu głosowania na podstawie stałego rejestru wyborców)

6 maja−20 maja

w tym okresie każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy
sporządzającej spis wyborców czy został w nim uwzględniony
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11 maja−24 maja nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych
i telewizyjnych audycji wyborczych komitetów wyborczych
do 13 maja

- wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar
głosowania korespondencyjnego w kraju
- do wyborców zostanie skierowana – z wykorzystaniem strony internetowej
Państwowej Komisji Wyborczej i za pośrednictwem środków masowego
przekazu – informacja Komisji o sposobie głosowania i warunkach ważności
głosu

do 17 maja

wyborca niepełnosprawny składa u wójta gminy wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania

do 20 maja

przekazanie pakietu wyborczego wyborcy z niepełnosprawnością

do 21 maja

wyborca może składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym
przez siebie obwodzie głosowania na terenie kraju (informacja ważna
dla przebywających stale lub czasowo poza miejscem zameldowania)

do 23 maja

wyborca głosujący za granicą lub na statkach ma prawo zgłoszenia konsulowi
wniosku o dopisanie do spisu wyborców

do 24 maja

- wyborca może uzyskać w urzędzie gminy zaświadczenie o prawie
do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
- wyborca może złożyć wójtowi oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa
do głosowania

24 maja,
godz. 24.00

zakończenie kampanii wyborczej i początek ciszy wyborczej

26 maja

wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce

* Wraz z ogłoszeniem przez Prezydenta zarządzenia o terminie wyborów został opublikowany
w Dzienniku Ustaw Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Daty
podane w postanowieniu Prezydenta wynikają bezpośrednio z poszczególnych przepisów Kodeksu
wyborczego i niektóre z nich upływałyby w sobotę lub niedzielę. Zgodnie z art. 9 §2 Kodeksu
wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę
albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
Kalendarz opublikowany na stronie Fundacji Batorego uwzględnia ten zapis.

