
Warszawa, 23 V 2014 r.           

Informacja Państwowej Komisji  Wyborczej o stanie przygotowań do wyborów do 
Parlamentu Europejskiego w dniu 23 maja 2014 r. 

1. Kandydaci i kandydatki na posłów do Parlamentu Europejskiego. 

W sumie zarejestrowano dotąd 1277 kandydatów.

To nieco mniej, niż w wyborach do Parlmentu Europejskiego przeprowadzonych w 2009
roku. Wtedy zarejestrowanych było 1301 kandydatów.



Uwzględniając fakt, że ogółem komitety wyborcze zgłosiły 1277 kandydatów na posłów do
Parlamentu Europejskiego, a do zdobycia jest 51 mandatów, to średnio, o jeden z nich
rywalizuje 25 kandydatów.

Najmłodszy zarejestrowany kandydat ma 21 lat, najstarszy - 89. Średni wiek kandydatów
wynosi 45 lat.

W przedziałach wiekowych zarejestrowano odpowiednio: 

od 21-29 lat - 214 kandydatów
od 30-39 lat - 269,
od 40-49 lat - 269,
od 50-59 lat - 329,
od 60-69 lat – 173,
od 70-79 lat - 19
od 80-89 lat - 4

Dla porównania, w wyborach do PE w 2009 r., najmłodszy kandydat miał 21 lat, najstarszy 81 
lat, a średnia wieku kandydatów wyniosła wówczas 45 lat. 



Wśród zarejestrowanych kandydatów jest 128 obecnych posłów i 9 senatorów.

Wśród kandydatów na zarejestrowanych listach, znajduje się 555 kobiet (43,61%)
oraz 722 mężczyzn (56,39%).

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., na zarejestrowanych listach 
znalazło się 296 kobiet  (22,89%) i 997 mężczyzn (77,11%). 



2. Obwody głosowania. 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego, utworzono jak dotąd 27 664 obwodów
głosowania.

9722 obwody głosowania (lokale wyborcze) są przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W porównaniu z rokiem 2009 nastąpił wzrost liczby takich
obwodów o 3494 – pięć lat temu było ich 6228.



Głosować będzie można także w obwodach odrębnych - w szpitalach, zakładach
karnych, aresztach śledczych, zakładach pomocy społecznej. Ogółem utworzono 1581
takich obwodów (bez zagranicy).

Za granicą utworzono 174 obwody do głosowania.



Utworzono także 5 obwodów głosowania na polskich statkach morskich. To o dwa
więcej niż w wyborach w 2009 roku.

Liczba członków obwodowych komisji wyborczych wynosi obecnie 209 196.



W tym liczba członków komitetów wyborczych biorących udział w pracach obwodowych
komisji wyborczych:



3. Wyborcy. 

Liczba mieszkańców: 37 560 004 

Liczba wyborców, według stanu na dzień 20 maja 2014 r. wyniosła: 30 746 468

Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania: (stan na 23 V 2014, godz. 09:00):  
28 726



Liczba wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania przez pełnomocnika (stan na 23 V
2014, godz. 09:00):
1343

Liczba wyborców dopisanych do spisu wyborców za granicą (stan na 23 V 2014, godz.
09:00 ):
34 152



Liczba wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego (stan na 23 V
2014, godz. 09:00):
127

Liczba obywateli UE, którzy zgłosili zamiar głosowania w Polsce (stan na 23 V 2014,
godz. 09:00):
551



4. Ważne terminy

23 maja – godz. 24:00 – początek ciszy wyborczej

25 maja - w godz. 07:00-21:00 — głosowanie

25 maja  - godz. 21:00 – koniec ciszy wyborczej 

Państwowa Komisja Wyborcza przeprowadzi konferencje prasowe w „Studiu 
Wyborczym” (ul. Wiejska 10,  Sala Biała nr 114, I piętro):

25 maja (niedziela)

godz. 9.15 — o rozpoczęciu i przebiegu głosowania,

godz. 13.30 — o frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania (wg stanu na godz. 
12.00),

godz. 19.00 — o frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania (wg stanu na godz. 
17.30),

godz. 21.45 — o zakończeniu głosowania,

W nocy z 25/26 maja (niedziela/poniedziałek) o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach 
głosowania (wynikających z 30%, 60% i 90% protokołów głosowania).

PKW przewiduje, że oficjalne wyniki głosowania będą znane w poniedziałek, 26 maja, w 
godzinach wieczornych. 



5. Kampania informacyjna

Szczegółowe informacje na temat: zarejestrowanych list kandydatów, obwodów
wyborczych, procedur związanych z głosowaniem, Wyborcy znajdą na stronach:

http://info.pkw.gov.pl
http://pe2014.pkw.gov.pl

Wyborcy mogą też uzyskać informację na infolinii PKW:
Tel. 22 695 28 60,
Tel. 22 695 26 33

Państwowa Komisja Wyborcza zleciła także firmie Golde Frame Media realizację
spotów telewizyjnych i radiowych, w których Wyborcy są informowani o
najważniejszych aspektach głosowania. Emisja spotów na antenach TVP S.A. oraz
Polskiego Radia S.A., trwała od początku maja i zakończy się w dniu wyborów.

Jak dotąd, tylko na antenach TVP, spoty zostały wyemitowane ponad 5000 razy.

Dla potrzeb Dziennikarzy działa powołane na czas elekcji Wyborcze Biuro Prasowe. W
razie jakichkolwiek pytań dotyczących aspektów prawnych wyborów prosimy o e-mali
na adres biuroprasowe@pkw.gov.pl. W pozostałych sprawach prosimy o telefon do
osoby uprawnionej do kontaktu z mediami, p. Jackiem Zakrzewskim, 505 791 501.

http://info.pkw.gov.pl
http://pe2014.pkw.gov.pl
mailto:biuroprasowe@pkw.gov.pl

