
KOMUNIKAT  
Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW  

W DNIU 07.06.2009 O GODZINIE 19.30 W SIEDZIBIE PKW. 
 
 
Dnia 7 czerwca 2009 roku o godzinie 13.30 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 Stefan Jaworski 
     sędzia Stanisław Zabłocki, 
     sędzia Antoni Ryms  

sędzia Andrzej Mączyński  
 

Sekretarz PKW     Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki,  
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego  

 
Na konferencji prasowej przewodniczący PKW Ferdynand Rymarz przekazał dane o 
liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym w wyborach 
posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. do godz. 18.00 
wydano karty do głosowania.  
 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 25 397 
obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 412 komisji obwodowych 
powołanych na obszarze kraju (tj. bez obwodów utworzonych za granicą oraz na 
polskich statkach morskich), informuje, Ŝe według stanu na godz. 18.00 w dniu 7 
czerwca 2009 r.: 

 
Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach 
wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 30 508 612. Wydano karty 
do głosowania 5 564 356 osobom uprawnionym, co stanowi 18,24% w stosunku do liczby 
osób uprawnionych. 
 
Największą frekwencję wyborczą do godziny 18.00 zanotowano w okręgu wyborczym w 
Warszawa 1, czyli miasto stołeczne i najbliŜsza okolica – 27,75 proc i w krakowskim – 
19,99 proc. NajniŜszą frekwencję odnotowano w okręgu Warszawa 2, czyli w pozostałej 
części woj. mazowieckiego - 14,60 proc. Jeśli chodzi o miasta powyŜej 250 tysięcy 
mieszkańców najwyŜszą frekwencję odnotowano w Warszawie – 31,43 proc. NajniŜsza 
frekwencja została zanotowana w Szczecinie – 20,85 proc. NajwyŜsza frekwencja 



wyborcza została zanotowana w okręgu nr 4 w mieście Podkowa Leśna w woj. 
mazowieckim – 35,07. 
  
Sędzia Ferdynand Rymarz ocenił, Ŝe wybory przebiegają nadzwyczaj spokojnie. Nie 
odnotowano Ŝadnych incydentów, które mogłyby wydłuŜyć głosowanie i tym samym 
wpłynąć na przedłuŜenie ciszy wyborczej.  
 
Kolejna konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej jest planowana na 
godzinę 22.30, juŜ po zakończeniu głosowania i ciszy wyborczej. 


