
KOMUNIKAT  
Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW  

W DNIU 07.06.2009 O GODZINIE 17.40 W SIEDZIBIE PKW. 
 
 
Dnia 7 czerwca 2009 roku o godzinie 17.40 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej  
odbyła się konferencja prasowa dotycząca wyborów do Parlamentu Europejskiego. 
 
W konferencji udział wzięli : 
 
 
      
     sędzia Stefan Jaworski 
Członkowie PKW    sędzia Stanisław Zabłocki,  
 
Sędzia Stanisław Zabłocki poinformował dziennikarzy o nadzwyczajnej sytuacji do 
jakiej doszło w miejscowości Strzekęcino w województwie zachodniopomorskim. W 
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 podjęto uchwałę o przedłuŜeniu czasu wyborów o 
40 minut Powodem takiej decyzji był poŜar przybudówki do lokalu wyborczego, jaki 
miał miejsce między godz. 13.05, a 13.35.  
 
Takie przedłuŜenie, jak powiedział sędzia Zabłocki, skutkowałoby przedłuŜeniem ciszy 
wyborczej w Polsce i w całej Europie do godziny 22.40. Zgodnie z uchwałą Rady 
Europejskiej z 20 września 1976 roku zmienioną decyzja RE w 2002 dotyczącą wyborów 
członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, cisza 
wyborcza we wszystkich krajach Unii Europejskiej trwa tak długo, jak długo trwa cisza 
w ostatnim państwie, w którym odbywają się wybory (art. 10 ust 2). Tym państwem jest 
właśnie Polska.  
 
Zdaniem sędziego Zabłockiego decyzja Obwodowej Komisji Wyborczej w Strzekęcinie 
jest sprzeczna z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.03. br. „w sprawie 
wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu 
przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz przekazywania dokumentów w 
wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 
r.”.  W dokumencie tym wyznaczono restryktywne warunki przedłuŜenia czasu 
głosowania. Decyzję taką moŜna podjąć tylko w sytuacji, gdy „w wyniku 
nadzwyczajnych wydarzeń zostanie ono przejściowo lub trwale uniemoŜliwione. Przez 
nadzwyczajne wydarzenie naleŜy rozumieć wyłącznie takie, które realnie uniemoŜliwia 
głosowanie (np. katastrofa budowlana dotycząca budynku, w którym znajduje się 
lokal wyborczy)”. W takiej sytuacji Obwodowa Komisja Wyborcza powinna 
powiadomić o zdarzeniu właściwą Rejonową Komisję Wyborczą i za jej zgoda podjąć 
stosowną uchwałę w tej sprawie.  
 
Sędzia Zabłocki oświadczył, Ŝe uchwała PKW z 30.03. została w tym przypadku 
naruszona, poniewaŜ członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej w Strzekęcinie podjęli 
decyzję nie konsultując się z Rejonową Komisją Wyborczą. W związku z tym Rejonowa 
Komisja Wyborcza w Koszalinie ma obowiązek zbadania zasadności podjętej tam 
uchwały. Zdaniem S. Zabłockiego Państwowa Komisja Wyborcza nie ma prawa 
wpływania na decyzję Rejonowych Komisji Wyborczych, jednak sędzia prognozuje, Ŝe 



komisja w Koszalinie podejmie decyzję o uniewaŜnieniu strzekęcińskiej uchwały 
działając w trybie nadzoru.  
 
Państwowa Komisja Wyborcza czeka na werdykt Rejonowej Komisji Wyborczej w 
Koszalinie w kwestii uchwały jaka zapadła w Obwodowej Komisji Wyborczej w 
Strzekęcinie. Po uzyskaniu informacji w tej sprawie, niezwłocznie przekaŜe wyborcom 
decyzję o wydłuŜeniu – bądź nie czasu ciszy wyborczej.  
 
 


