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Wybory do Parlamentu Europejskiego  

 

 

W dniach 23-26 maja 2019 roku odbędą się w krajach członkowskich Unii Europejskiej 

wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce wybory wyznaczono na dzień 26 maja 

2019 roku.  

 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani w wyborach bezpośrednich na 

pięcioletnią kadencję. Każdy kraj ma własną ordynację wyborczą, jednak obowiązują pewne 

wspólne przepisy. Do głosowania jest uprawnionych ponad 360 mln obywateli w całej UE. 

Pierwszy raz bezpośrednie i powszechne  wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się  

w 1979 roku. Parlament Europejski – jedyne na świecie zgromadzenie ponadnarodowe 

wybierane w wyborach bezpośrednich – reprezentuje interesy obywateli UE na szczeblu 

europejskim. Ponadto wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej i mianuje komisarzy 

oraz ocenia ich działania, a także przyjmuje akty prawne oraz uchwala budżet UE.  

Kraje członkowskie mogą decydować o konkretnym dniu wyborów do PE zgodnie z ich 

tradycją w tym zakresie, ale wszędzie głosowanie musi odbyć się w tym samym tygodniu. 

Zgodnie z ordynacją wyborczą europejskie wybory parlamentarne odbywają się w pierwszym 

pełnym tygodniu czerwca, w okresie od czwartku do niedzieli. Zwyczajowo głosowanie 

rozpoczyna się w Wielkiej Brytanii i Holandii, gdzie głosuje się w czwartek, a kończy  

w niedzielę, kiedy to głosowanie odbywa się w większości państw, w tym w Polsce.  
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Obywatele każdego państwa członkowskiego mają prawo wyboru określonej liczby posłów. 

Przydział miejsc jest określony w art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Zgodnie z nim  

Parlament może proponować Radzie Europejskiej (szefom państw i rządów) zmianę składu 

PE z poszanowaniem trzech zasad: maksymalna liczba posłów do PE nie może przekroczyć 

751 (wliczając przewodniczącego) i powinna być podzielona między państwa członkowskie 

zgodnie z zasadą degresywnej proporcjonalności, przy czym minimalna liczba posłów 

przypadających na państwo członkowskie to 6, a maksymalna-96. Zasada degresywnej 

proporcjonalności polega na tym, że państwa o większej liczbie ludności mają więcej miejsc 

niż mniejsze państwa, które otrzymują jednak więcej miejsc, niż wynikałoby to ze ścisłego 

stosowania zasady proporcjonalności.         
W Polsce obowiązuje system proporcjonalny z głosem preferencyjnym, tj. wyborca oddaje 

głos na konkretnego kandydata z danej listy wyborczej. Kandydat, który z danej listy 

wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale  
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mandatów. Specyfiką wyborów do Parlamentu Europejskiego jest, iż poszczególnym 

okręgom nie jest przydzielona z góry liczba mandatów do obsadzenia. Wpływ na to ma 

frekwencja wyborcza. Może się zdarzyć, że przy niskiej frekwencji w danym okręgu żaden  

z kandydatów nie uzyska mandatu. W podziale mandatów będą brały udział komitety 

wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5%.      
Uwzględniając zmiany demograficzne w UE, a także planowane wyjście Wielkiej Brytanii  

z UE, zaproponowano nowy podział mandatów. Zgodnie z nowymi zasadami:  

 Liczba posłów w Parlamencie Europejskim zmniejszy się z 751 do 705, kiedy Wielka 

Brytania opuści UE 

 46 z 73 miejsc zwolnionych po Brexicie dostępne w przypadku kolejnych rozszerzeń 

UE 

 27 miejsc rozdzielone pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są niedoreprezentowane 

( jeden dodatkowy mandat przypada Polsce). 

 

 

 

W kwietniu br. przyjęto w Polsce ustawę na wypadek, gdyby Wielka Brytania do czasu 

wyborów pozostała członkiem Unii Europejskiej. Ustawa zawiera regulacje dotyczące tego, 

która z osób wybranych w majowych wyborach nie objęłaby mandatu w Parlamencie 

Europejskim, gdyby okazało się, że w europarlamencie będą jednak brytyjscy posłowie  

i wtedy Polsce przypadnie 51, a nie 52 mandaty. Zgodnie z ustawą Państwowa Komisja 

Wyborcza po ustaleniu wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego ustala, któremu 

komitetowi wyborczemu przypadnie 52. mandat. Następnie PKW ma ustalić, który spośród  
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posłów do PE wybrany z list tego komitetu uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Wszystko 

wskazuje na to, że na początku nowej kadencji  PE Wielka Brytania wciąż będzie państwem 

członkowskim UE. W związku z tym w nowym PE Polska obsadzi 51, a nie 52 mandaty. 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wprawdzie wybierani w poszczególnych 

państwach, jednak zasiadają w grupach politycznych opierających się na wspólnej podstawie  

i tożsamości politycznej, co 

daje indywidualnym posłom 

większy wpływ.  Regulamin 

parlamentarny wymaga, aby 

każda grupa składała się z co 

najmniej 25 posłów  

i reprezentowała co najmniej 

jedną czwartą państw 

członkowskich UE. 

W okresie poprzedzającym 

wybory partie polityczne  

w państwach członkowskich 

deklarują przynależność do 

którejś z istniejących grup 

albo wyrażają zamiar utworzenia nowej grupy bądź przystąpienia do grupy nowo powstałej. 

Obecnie w Parlamencie jest osiem grup. 

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego ma każdy obywatel polski, który:  

• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,  

• nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 

 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,  

• nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału 

Stanu. 

 

Gdzie można głosować? 

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich stałego 

zameldowania. Do rejestru wyborców jesteś wpisywany z urzędu na podstawie miejsca 

twojego zameldowania na pobyt stały. Jeżeli jednak w ostatnim czasie zmienił się Twój adres 

zamieszkania, należy sprawdzić w odpowiednim urzędzie gminy, czy zostałeś dopisany do  
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rejestru wyborców. Na podstawie rejestru wyborców sporządza się spis wyborców, tj. listę 

osób, które mają prawo oddania głosu w danej obwodowej komisji wyborczej. 

 

Czy można głosować poza miejscem Twojego zameldowania? 

 

Jeżeli chcesz głosować poza miejscem twojego zameldowania masz dwie możliwości: 

 

1. możesz pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania – wniosek składa się w urzędzie 

gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców. Wniosek możesz złożyć pisemnie, 

telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz 

odebrać osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. Z takim zaświadczeniem 

możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. 

Zaświadczenie należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 24 maja 

2019 r. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie  

z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Należy zwrócić 

szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku 

jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego 

zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca 

stałego zamieszkania. 

 

2. możesz złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której 

będziesz przebywać w dniu wyborów ( zarówno jak jesteś obywatelem Polski jak i j 

obywatelem innego kraju UE i chcesz głosować w Polsce — w gminie, w której mieszkasz 

na stałe). Wniosek musi być wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem 

wyborów, tj. do 21 maja 2019 r. We wniosku podaje się: nazwisko i imiona, imię ojca, 

datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres stałego zamieszkania (adres, pod 

którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców), adres, pod którym wyborca czasowo 

przebywa. 

 

Szczegóły dotyczące składania wniosku przez Internet:  

https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/wpisz-sie-do-rejestru-

wyborcow#scenariusz-przez-internet 

Szczegóły dotyczące składania wniosku w urzędzie: https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-

i-odpisy/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow#scenariusz-w-urzedzie 

 

Czy można głosować korespondencyjnie? 

Głosowanie korespondencyjne umożliwione jest wyłącznie wyborcom niepełnosprawnym  

o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (prawo to  

https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow#scenariusz-przez-internet
https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow#scenariusz-przez-internet
https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow#scenariusz-w-urzedzie
https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow#scenariusz-w-urzedzie
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dotyczy wyłącznie osób głosujących w stałych obwodowych komisjach wyborczych na 

terytorium Polski). Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca musi zgłosić 

komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane 

ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Do zgłoszenia należy dołączyć 

kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 

niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do 

pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. 

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje, nie później niż  

7 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy. Po wypełnieniu karty do głosowania wyborca 

wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do 

koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu, 

które otrzymał w pakiecie wyborczym, i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji 

wyborczej. 

 

Czy można głosować przez pełnomocnika? 

Głosowanie przez pełnomocnika umożliwione jest wyborcom niepełnosprawnym  

o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, 

którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat. Pełnomocnikiem może być tylko osoba 

wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do 

głosowania. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, 

prezydentem miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Akt 

pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy 

 

Czy obywatele innych państw UE mogą głosować w Polsce?  

Każdy obywatel UE spełniający określone warunki ma prawo do głosowania w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W Polsce obywatele 

Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na obszarze gminy  

i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Polsce wpisywani są do rejestru 

wyborców, części B. Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego 

obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze 

względu na jego miejsce stałego zamieszkania 

 

Czy Polacy mogą głosować z innego państwa UE?  

Jeśli figurujesz w rejestrze wyborców i mieszkasz w innym kraju UE (tzw. kraju 

przyjmującym), możesz głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce albo  
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wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na kandydatów startujących  

w wyborach w tym kraju. W wyborach europejskich możesz głosować tylko raz.  

Wyborca przebywający w innym kraju UE, posiadający ważny polski paszport lub dowód 

osobisty (lub obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, posiadający ważny 

paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość) może głosować na kandydatów 

startujących w wyborach w Polsce, jeżeli zostanie wpisany do spisu wyborców 

sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula. 

Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, 

telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej  

(https://ewybory.msz.gov.pl/)  

 Zgłoszenie powinno zawierać: 

 nazwisko i imię (imiona) 

 imię ojca 

 datę urodzenia 

 numer ewidencyjny PESEL 

 oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą 

 numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę 

jego wydania (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 

polskimi - numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także 

miejsce i datę jego wydania) 

 miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku obywateli polskich 

czasowo przebywających za granicą). 

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów. 

Lista polskich placówek za granicą: Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/  

 

W ilu okręgach wyborczych w Polsce przeprowadzane są wybory do PE? 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów 

wyborczych, tj. części terytorium, na jaką dzieli się państwo w czasie trwania wyborów  

w celu stworzenia jednakowych list wyborczych dla danego terenu, z których wybiera się 

przedstawicieli.  

Są to: 

1. województwo pomorskie 

2. województwo kujawsko-pomorskie 

3. województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie 

https://ewybory.msz.gov.pl/
https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/
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4. część województwa mazowieckiego (Warszawa i 8 powiatów: grodziski, legionowski, 

nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i 

wołomiński) 

5. część województwa mazowieckiego (pozostałe powiaty województwa 

mazowieckiego, które nie wchodzą w skład okręgu nr 4 

6. województwo łódzkie 

7. województwo wielkopolskie 

8. województwo lubelskie 

9. województwo podkarpackie 

10. województwa małopolskie i świętokrzyskie 

11. województwo śląskie 

12. województwa dolnośląskie i opolskie 

13. województwa lubuskie i zachodniopomorskie 

 Listę kandydatów w poszczególnych okręgach można znaleźć na stronie: 

https://wybory.gov.pl/pe2019/ 

 

WAŻNE DATY 

 13 maja - do tego dnia można złożyć wniosek przez wyborców niepełnosprawnych 

o zamiarze głosowania korespondencyjnego w kraju 

 

 17 maja - do tego dnia można złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 

do głosowania 

 

 21 maja - do tego dnia można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców poza 

miejscem zameldowania 

 

 23 maja - do tego dnia można złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców 

w obwodach głosowania utworzonych za granicą, jeśli w czasie wyborów przebywa 

się za granicą 

 

 24 maja- do tego dnia można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania  

 

 25 maja - cisza wyborcza  

 

 26 maja - głosowanie 

 

 

https://wybory.gov.pl/pe2019/
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Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego  

w Polsce nie przekroczyła jeszcze nigdy 25%. Parlament 

Europejski prowadzi kampanie pt. „Tym razem głosuję”, 

mającą na celu zwiększenie frekwencji w wyborach.  

Więcej o kampanii „Tym razem głosuję” 

 https://www.tymrazemglosuje.eu/ 

 

 

 

Źródła: 

http://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/tym-razem-g-osuj-wybory-europejskie-

2019/wybory.html 

https://ewybory.msz.gov.pl/ 

https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/  

https://pkw.gov.pl/pliki/1551723546_1-19-19.pdf  

https://www.tymrazemglosuje.eu/ 

https://www.wybory-europejskie.eu/ 

https://wybory.gov.pl/pe2019/ 

https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/organy_wyborcze/obwodowe/pl 

 

 
Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu  al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań  

tel. 61 8521670 e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl,    www. europe-direct.poznan.pl 

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej 
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