KOMUNIKAT
Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW
W DNIU 05.06.2009 O GODZINIE 11.00 W SIEDZIBIE PKW.
Dnia 5 czerwca 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej
odbyła się konferencja prasowa dotycząca wyborów do Parlamentu Europejskiego.
W konferencji udział wzięli :
Przewodniczący PKW
Zastępca przewodniczącego
Członkowie PKW

Sekretarz PKW

sędzia Ferdynand Rymarz,
sędzia Jan Kacprzak,
sędzia Stanisław Kosmal,
sędzia Stefan Jaworski
sędzia Andrzej Kisielewicz,
sędzia Włodzimierz Ryms,
sędzia Stanisław Zabłocki,
Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki,
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego

oraz
Wicedyrektor Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów Krajowego Biura Wyborczego
Romuald Drapiński.
Rozpoczynając pierwszą konferencję prasową Państwowej Komisji Wyborczej,
przewodniczący PKW Ferdynand Rymarz przywitał gości Komisji – przedstawicieli
najwyższych organów wyborczych Macedonii i Ukrainy oraz pana Jacka Sufatę –
dyrektora Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego.
Przewodniczący PKW poinformował, że zostały zakończone prace organizacyjne
związane z przeprowadzeniem wyborów, a kalendarz wyborczy został w pełni
zrealizowany. W lokalach wyborczych na terenie kraju głosowanie będzie odbywać się w
godzinach 8.00- 22.00.
Przewodniczący przypomniał, że PKW z założenia jest apolitycznym organem
państwowym i nie posiada kompetencji do oceny politycznej kampanii wyborczej i jej
nie dokonuje. Komisja nie ma także uprawnień do nadzorowania audycji
publicystycznych i informacji telewizji, które posiadają swobodę i wyłączność autorską.
Cisza wyborcza obowiązuje od godziny 24.00 w piątek i potrwa do zakończenia
głosowania w niedzielę. W czasie jej trwania obowiązuje bezwzględny zakaz agitacji
oraz publikowania sondaży przedwyborczych związanych z wyborami. Sędzia
Ferdynand Rymarz poinformował o pracy PKW w dniu wyborów. Pierwsza
konferencja w niedzielę 07.06.2009 r. zostanie zorganizowana w siedzibie PKW o
godzinie 10-tej i będzie to konferencja o przebiegu pierwszych godzin głosowania.
Kolejne konferencje odbędą się:
o godz. 13.30 - o frekwencji wyborczej wg stanu z g.12.00
o godz. 19.30 - o frekwencji wyborczej wg stanu z g.18.00
o godz. 22.30 - o podsumowanie przebiegu całego dnia głosowania.

W nocy z 07 na 08 września 2009r., PKW spodziewa się, iż będzie możliwe podawanie
cząstkowych, nieoficjalnych wyników głosowania. Przewiduje się podawanie informacji
w miarę napływania do siedziby PKW, danych w formie elektronicznej, sporządzonych
przez obwodowe komisje wyborcze, z 25%, 50% , 75% i 95% obwodów.
Zdaniem przewodniczącego, jeśli nie wydarzą się nadzwyczajne problemy techniczne np
brak prądu, czy awaria sprzętu, to wyniki nieoficjalne przekazane drogą elektroniczną
będą znane w dniu 8 czerwca w godzinach porannych. Natomiast wyniki oficjalne,
sporządzone na podstawie protokołów dostarczonych do PKW z 13 okręgów
wyborczych, mogą być ogłoszone, także tego samego dnia, lecz w godzinach
wieczornych.
Przewodniczący Ferdynand Rymarz przedstawił dane statystyczne dotyczące wyborców,
komitetów wyborczych i kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Liczba wyborców w Polsce, według stanu na 1.06 2009 wynosi 30 338 381. Ogółem w
wyborach do Parlamentu Europejskiego utworzono 25 605 obwodów, w tym
przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych jest 6228 obwodów. Liczba
komitetów wyborczych, które powiadomiły PKW o swoim utworzeniu to 27. Komisja
odmówiła przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu dwóch komitetów. W wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarejestrowało się 1301 kandydatów, na jeden mandat
przypada 26 kandydatów. Najwięcej kandydatów jest na listach w okręgu wyborczym
numer 11 – w Katowicach, a najmniej na listach wyborczych w okręgu numer 2 – w
Bydgoszczy. Wśród kandydatów znajduje się 79 posłów, 7 senatorów oraz 38 posłów
obecnego Parlamentu Europejskiego. Średnia wieku kandydatów wynosi 45 lat,
najmłodszy ma 21 lat, a najstarszy 81.
W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego po wydruku kart do
głosowania skreślonych zostało 4 kandydatów. Skreśleni z listy kandydaci to
przedstawiciele okręgów z Warszawy i Krakowa. Powodem skreślenia z list była w 2
przypadkach rezygnacja samych zainteresowanych, 1 kandydat zmarł, 1 nie posiada
biernego prawa wyborczego.
Sędzia Ferdynand Rymarz odniósł się także do bardzo dużego zainteresowania, jakie w
społeczeństwie wywołała kwestia głosowania osób niepełnosprawnych. PKW we
współdziałaniu ze Stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych, z władzami
samorządowymi, które wyznaczają lokale wyborcze podjęła szereg czynności
umożliwiających udział w wyborach. Są to: zwiększenie ilości lokali dostosowanych dla
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, akcja informacyjna przez Internet o adresach
tych lokali i procedurach głosowania w tych lokalach, wreszcie apel o dowożenie tych
osób do lokali wyborczych skierowany do samorządów i organizacji społecznych.
Podczas konferencji sędziowie Państwowej Komisji Wyborczej wyczerpująco objaśnili
zagadnienie i kwestie związane z ciszą wyborczą. Cisza wyborcza ma w ustawodawstwie
polskim długą tradycję i służy określonemu celowi pozostawienia wyborcy czasu na
refleksję po okresie agitacji wyborczej. Jak podkreślił Przewodniczący PKW cisza
wyborcza została zatem wprowadzona na potrzeby i z woli wyborców. Sędzia Stanisław
Zabłocki rozwijając tę problematykę wskazał, że ciszę wyborczą jako zagadnienie
prawne należy zróżnicować w zależności od sankcji za jej złamanie. Naruszenie ciszy
wyborczej z art. 151 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego jest w prawie
polskim wykroczeniem z zagrożeniem karą aresztu do 30 dni lub grzywny do 5000 zł.

Wniosek o ściganie łamiących ciszę z tego artykułu kieruje policja do sądu grodzkiego.
Naruszenie ciszy wyborczej wskutek publikacji sondaży jest natomiast traktowane w
ustawodawstwie polskim jako występek, a więc rodzaj przestępstwa. Mówi o tym art.
154 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego i przewiduje sankcję finansową
w wysokości od 500 tys. do 1 mln złotych. W tym przypadku akt oskarżenia wnosi
prokuratura do sądu rejonowego. W wyborach do Parlamentu Europejskiego
obowiązuje całkowita cisza wyborcza, aż do momentu zamknięcia lokali wyborczych w
ostatnim kraju, w którym przeprowadzono głosowanie (w tym roku jest to Polska).
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego, Minister Kazimierz Czaplicki, wyjaśnił
dlaczego nie wprowadzono szablonów do glosowania dla osób niedowidzących.
Inicjatywa Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego nie jest w Polsce na razie możliwa
do wdrożenia ze względu na zróżnicowanie kart do glosowania w polskiej praktyce
wyborczej. Np. podczas wyborów samorządowych w Polsce używane są 4 formaty kart
do glosowania - w zależności do rodzaju wybieranych organów samorządowych.
Ponadto do wprowadzania takich rozwiązań potrzebne jest upoważnienie ustawowe.
Jednocześnie Minister Czaplicki podkreślił, że kwestia udziału niepełnosprawnych w
wyborach jest bardzo ważna i PKW od dawna podejmuje działania tym w kierunku.
Na konferencji prasowej poruszony został także temat zmiany liczby mandatów, jakie
przysługiwałyby Polsce po wejściu w życie traktatu lizbońskiego - 51 mandatów (obecnie
50). Problem, jaki wówczas powstanie należy wg PKW rozwiązać ustawowo -poprzez
ustawę incydentalną. Ustawodawca nałoży na PKW obowiązek ustalenia na podstawie
wyników głosowania z 7.06.2009 roku, który komitet wyborczy i w którym okręgu
wyborczym oraz który kandydat otrzyma dodatkowy mandat.
Kierownik KBW Kazimierz Czaplicki przedstawił podczas konferencji prasowej
niektóre wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do
Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Wszystkie wydatki ogółem opiewają na kwotę
82 954 240 zł. Wydatki realizowane przez Krajowe Biuro Wyborcze to 15 009 920 zł – w
tym wydatki bieżące Delegatur KBW 11 604 920 zł, zaś dotacje celowe na zadania
zlecone gminom obejmują 66 414 320 zł. Zryczałtowane diety dla członków obwodowych
komisji wyborczych wyniosły w tym roku w sumie 38 709 000 zł. Finanse dla MSZ na
przeprowadzenie glosowania w wyborach do PE za granicą sięgnęły 600 000zl, zaś
kwota wydana na modyfikacje systemu przekazywania informacji pomiędzy państwami
UE, realizowane przez MSWiA opiewa na 930 000 zł.
Minister Czaplicki mówił na konferencji o tegorocznych problemach organizacyjnych,
do których zaliczył m.in. brak chętnych na członków obwodowych komisji wyborczych.
W takim przypadku, gdy nie wszystkie komitety zgłosiły członków do komisji wójt,
burmistrz i prezydent miasta są organami upoważnionymi do uzupełniania członków
spośród wyborców.

