KOMUNIKAT
Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW
W DNIU 07.06.2009 O GODZINIE 10.00 W SIEDZIBIE PKW.

Dnia 7 czerwca 2009 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej
odbyła się konferencja prasowa dotycząca wyborów do Parlamentu Europejskiego.
W konferencji udział wzięli :
Zastępca przewodniczącego
sędzia Stanisław Kosmal,
Członkini PKW
sędzia Maria Grzelka,
Sędzia Stanisław Kosmal poinformował dziennikarzy, Ŝe z informacji nadesłanych ze
wszystkich Okręgowych Komisji Wyborczych wynika, Ŝe wszędzie wybory rozpoczęły
się tak, jak przewidziano o godzinie 8.00. Zanotowano jedynie opóźnienia w Okręgowej
Komisji Wyborczej w Olsztynie. W sześciu Obwodowych Komisjach Wyborczych na
terenie tego miasta członkowie Komisji nie mogli dostać się do lokali wyborczych.
Powodem było uszkodzenie zamków przez nieznanych sprawców. W pięciu
przypadkach uszkodzenia usunięto i wybory rozpoczęły się bez przeszkód o godz. 8.00.
W jednym doszło do opóźnienia i Komisja rozpoczęła pracę o 8.20. Czterech wyborców,
którzy przyszli zagłosować i nie mogli dostać się do lokalu poczekało i oddało swój głos
po 8.20. Jak podkreślił wiceprzewodniczący PKW, sędzia Stanisław Kosmal, Obwodowa
Komisja Wyborcza, w której doszło do opóźnienia nie podjęła uchwały o wydłuŜeniu
czasu głosowania. Nie było to potrzebne, poniewaŜ Ŝaden z wyborców nie odszedł bez
oddania głosu.
Sędzia Kosmal podsumował takŜe informacje o dotychczasowych przypadkach
naruszenia ciszy wyborczej. W dniu dzisiejszym PKW nie otrzymała na razie sygnałów
o tego typu zdarzeniach. W sobotę, 6.06 dochodziło do sporadycznych zakłóceń ciszy
polegających m.in. na zrywaniu plakatów wyborczych jednego kandydata i zalepianiu
ich plakatami innego, czy dostarczaniu ulotek wyborczych do skrzynek pocztowych
wyborców.
Sędzia Maria Grzelka ponownie odniosła się do kwestii formularza szablonu
wyborczego dla osób niewidomych. Państwowa Komisja Wyborcza nie jest władna
zajmować stanowiska w tej sprawie i informacje o tym, Ŝe to PKW nie zaakceptowała
szablonów zaproponowanych przez środowisko osób niedowidzących, sugerujące,
powtarzając za sędzią Grzelką, jakoby PKW jest przeszkodą w tym aby osoby
niewidome mogły głosować bez pośrednictwa osób trzecich są nieprawdziwe. Kwestię
głosowania reguluje ustawa, w tym konkretnym przypadku art. 104 ordynacji
wyborczej.
Członkini Państwowej Komisji Wyborczej mówiła teŜ o uniewaŜnieniu listy nr 11 w
Katowicach. Decyzję o uniewaŜnieniu podjęła dnia 6.06 Okręgowa Komisja Wyborcza w
Katowicach, a powodem jej był fakt wycofania zgody na kandydowanie przez sześciu z
ośmiu kandydatów z listy nr 11 Komitetu Wyborczego Kocham Polskę. PoniewaŜ
uchwała została podjęta juŜ po wydrukowaniu kart do głosowania oznacza to, Ŝe

kandydaci z tej listy nadal figurują na karcie do głosowania. Oddanie głosu na
kandydata z listy nr 11 w Katowicach powoduje Ŝe głos zostanie uznany za niewaŜny.
Informacje o tym znajdują się na obwieszczeniach Okręgowej Komisji Wyborczej w
Katowicach, przypominają teŜ o tym wyborcom członkowie Obwodowych Komisji
Wyborczych.
Wstępne informacje o szacunkowej frekwencji wyborczej, jak poinformowali
członkowie PKW, zostaną podane na kolejnej konferencji prasowej o godz. 13.30

