
KOMUNIKAT  
Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW  

W DNIU 07.06.2009 O GODZINIE 22:35 W SIEDZIBIE PKW 
 

Dnia 7 czerwca 2009 roku o godzinie 22:35 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej 
odbyła się    konferencja prasowa dotycząca wyborów do Parlamentu Europejskiego. 
 
W konferencji udział wzięli : 
 
Przewodniczący PKW        sędzia   Ferdynand Rymarz, 
 
Członkowie PKW   sędzia      Antoni Ryms, 
                                             sędzia      Andrzej Mączyński, 
Sekretarz PKW    Minister   Kazimierz Wojciech Czaplicki, 

Kierownik Krajowego Biura Wyborczego 
 

Na konferencji prasowej przewodniczący PKW Ferdynand Rymarz poinformował, Ŝe o 
22:00 zakończyło się głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. 
Wybory przebiegały spokojnie, nie odnotowano incydentów, wpływających na ich 
ogólną ocenę. Miały miejsce jedynie drobne, indywidualne przypadki wykroczeń. Po 
dokonaniu ich oceny, będą one kwalifikowane do sądów grodzkich. 
 
Państwowa Komisja Wyborcza podała, Ŝe otrzymała sygnały, iŜ nie wszystkie lokale 
wyborcze były naleŜycie przygotowane. Przewodniczący PKW Ferdynand Rymarz 
wymienił kilka kwestii,  które powinny w przyszłości ulec zmianom. Istnieje potrzeba 
przyspieszenia prac legislacyjnych nad alternatywnymi formami głosowania. W 
przyszłości naleŜy zadbać o to, aby moŜliwe było głosowanie przez pełnomocnika, a w 
przypadku osób niewidomych takŜe uwzględnienie alfabetu Braille’a. Warto takŜe 
uwzględnić głosowanie przez Internet. Wszelkie spostrzeŜenia zostaną zasygnalizowane 
Sejmowi.  
 
Obecnie obwodowe komisje wyborcze liczą głosy i ustalają wyniki w obwodach. 
Elektroniczna transmisja wyników rozpocznie się po północy i gdy osiągnie poziom 25% 
obwodów w kraju i kolejno 50%, 75% i 95% będą one podawane do publicznej 
wiadomości. Będą to wyniki nieoficjalne. Wyniki oficjalne, oparte juŜ o protokoły z 13 
okręgów, dostarczone do Warszawy, zostaną ogłoszone 8.06.2009, w godzinach 
wieczornych.  
 
Przewodniczący przedstawił przykładowe wyniki wyborów w: 
 
- Brazylii: 3 obwody  

        uprawnionych do głosowania   – 100 osób 
                   wydane karty     – 76 
                    PO    – 51,39%  
         PiS    – 18,6% 
                    Prawica RP   – 15,28% 
                    Centrolewica   – 5,56%  
 
 
 



- Kanadzie: 6 obwodów 
                   uprawnionych do głosowania  - 1009 osób 
        wydane karty    - 781 
        PiS    -66,14% 
        PO   -20,98% 
        Pozostałe nie przekroczyły 5%  
 
-USA: 10 obwodów 
         uprawnionych do głosowania  -4184 osoby 

       wydane karty                         -3483 
        PiS                                 -73,57% 
        PO           -16,61% 


