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POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 marca 2009 r.
w sprawie zarzàdzenia wyborów pos∏ów do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112,
poz. 766) stanowi si´, co nast´puje:
§ 1. Zarzàdzam wybory pos∏ów do Parlamentu Europejskiego.
§ 2. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera si´ 50 pos∏ów do Parlamentu Europejskiego.
§ 3. Dzieƒ wyborów wyznaczam na niedziel´ dnia
7 czerwca 2009 r.

§ 4. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci wyborczych, okreÊla kalendarz wyborczy
stanowiàcy za∏àcznik do postanowienia.
§ 5. Postanowienie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
L. Kaczyƒski
Prezes Rady Ministrów:
D. Tusk

Za∏àcznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. (poz. 287)

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów pos∏ów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.
Data wykonania czynnoÊci
wyborczych

TreÊç czynnoÊci wyborczych

1

2

do dnia 18 kwietnia 2009 r.

— zawiadomienie Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
— przez organ partii politycznej o zamiarze zg∏oszenia kandydatów na pos∏ów do Parlamentu Europejskiego,
— przez pe∏nomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu
wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 20 kwietnia 2009 r.

— powo∏anie okr´gowych komisji wyborczych,
— powo∏anie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 23 kwietnia 2009 r.

— dokonanie zmian sta∏ych obwodów g∏osowania,
— utworzenie obwodów g∏osowania w szpitalach i zak∏adach pomocy spo∏ecznej oraz w zak∏adach karnych i aresztach Êledczych

do dnia 28 kwietnia 2009 r.
do godz. 2400

— zg∏aszanie okr´gowych list kandydatów na pos∏ów do Parlamentu Europejskiego w celu zarejestrowania

do dnia 8 maja 2009 r.

— podanie do wiadomoÊci publicznej informacji o numerach i granicach obwodów g∏osowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
— przyznanie przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà, w drodze losowania, jednolitego numeru dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w wi´cej ni˝ jednym okr´gu wyborczym,
— zg∏aszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pe∏nomocników wyborczych

do dnia 13 maja 2009 r.

— przyznanie przez okr´gowà komisj´ wyborczà, w drodze losowania, numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowa∏y listy wy∏àcznie
w danym okr´gu wyborczym

do dnia 17 maja 2009 r.

— powo∏anie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych
komisji wyborczych,
— podanie do wiadomoÊci publicznej informacji o numerach i granicach obwodów g∏osowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
utworzonych za granicà
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od dnia 17 maja 2009 r.
do dnia 24 maja 2009 r.

— sk∏adanie przez ˝o∏nierzy pe∏niàcych zasadniczà lub okresowà s∏u˝b´ wojskowà oraz pe∏niàcych s∏u˝b´ w charakterze kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych lub odbywajàcych çwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a tak˝e
ratowników odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej poza miejscem sta∏ego zamieszkania, oraz przez policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej oraz S∏u˝by Wi´ziennej pe∏niàcych s∏u˝b´ w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowoÊci,
w której odbywajà s∏u˝b´

od dnia 23 maja 2009 r.
do dnia 5 czerwca 2009 r.
do godz. 2400

— rozpowszechnianie na w∏asny koszt przez Telewizj´ Polskà Spó∏ka Akcyjna,
Polskie Radio Spó∏ka Akcyjna i spó∏ki radiofonii regionalnej w programach
ogólnopolskich i regionalnych audycji wyborczych przygotowanych przez
komitety wyborcze

do dnia 24 maja 2009 r.

— sporzàdzenie przez gminy spisów wyborców

do dnia 28 maja 2009 r.

— sk∏adanie przez wyborców niepe∏nosprawnych wniosków o dopisanie ich
do spisu wyborców w wybranym obwodzie g∏osowania na obszarze gminy
w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce sta∏ego zamieszkania,
— sk∏adanie przez wyborców przebywajàcych czasowo na obszarze gminy lub
wyborców nigdzie niezamieszka∏ych wniosków o dopisanie do spisu wyborców,
— podanie przez okr´gowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okr´gowych listach kandydatów na pos∏ów do
Parlamentu Europejskiego

do dnia 2 czerwca 2009 r.

— zg∏aszanie przez wyborców przebywajàcych na polskich statkach morskich
wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach g∏osowania utworzonych na tych statkach,
— zg∏aszanie przez wyborców przebywajàcych za granicà wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach g∏osowania utworzonych za granicà

w dniu 5 czerwca 2009 r.
o godz. 2400

— zakoƒczenie kampanii wyborczej

w dniu 7 czerwca 2009 r.
godz. 800—2200

— g∏osowanie

