
Warszawa, 25 IV 2014 r. 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej po konferencji w dn. 25 IV 2014 r.,  
dotyczącej przygotowań do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu 

Europejskiego.

PKW informuje, że w dniu 25 kwietnia, o godz. 12:00, w siedzibie Komisji odbyła się 
konferencja, w której udział wzięli:

Przewodniczący PKW: Stefan Jan Jaworski 

Zastępca przewodniczącego: Stanisław Kosmal 

Sekretarz PKW: Kazimierz Wojciech Czaplicki 

Członkowie PKW: 
Maria Grzelka 
Bogusław Dauter
Andrzej Mączyński 
Antoni Włodzimierz Ryms 
Stanisław Zabłocki 

Oraz dyrektor Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów Krajowego Biura Wyborczego 
Beata Tokaj wraz z zastępcą, p. Romualdem Drapińskim. 



Rozpoczynając pierwszą, przed zaplanowanymi za miesiąc wyborami, konferencję
prasową Państwowej Komisji Wyborczej, przewodniczący PKW Stefan J. Jaworski zaprosił
na losowanie numerów list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

W wyniku losowania okręgowe listy kandydatów na posłów 12 komitetów wyborczych,
które spełniły ustawowy warunek zarejestrowania list więcej niż̇ w jednym okręgu
wyborczym, otrzymały następujące numery:

Numer 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Numer 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Numer 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Numer 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Numer 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Numer 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwina - Mikke
Numer 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
Numer 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Numer 11 - Komitet Wyborczy Samoobrona
Numer 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Po losowaniu głos zabrał p. Kazimierz W. Czaplicki, sekretarz PKW oraz szef Krajowego
Biura Wyborczego, który przedstawił stan przygotowań do przeprowadzenia wyborów:

- informację o liczbie zarejestrowanych kandydatów
- informację o kandydatach (podział ze względu na wiek i płeć)
- informację o utworzonych obwodach głosowania

Minister Kazimierz W. Czaplicki porównywał też przedstawione dane z liczbami z roku
2009, kiedy przeprowadzono poprzednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dokładne informacje znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.



Pan Minister Czaplicki przedstawił też informację na temat ważnych terminów
wynikających z kalendarza wyborczego. Jako istotną wymienił w tym kontekście kwestię
zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych - termin wykonywania tej czynności mija już 5 maja.
Pozostałe istotne daty znajdują się w załączniku.

Następnie pytania zadawali dziennikarze - jako pierwsza p. Dominika Długosz z Polsat
News, która chciała poznać stanowisko PKW w sprawie prośby o wyrażenie opinii, jaką
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość złożył do Komisji nt. spotu "10 lat świetlnych"
- czy nie jest on elementem kampanii wyborczej i jako taki nie powinien być finansowany
przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska.

W odpowiedzi Przewodniczący PKW Stefan J. Jaworski stwierdził, że Państwowa Komisja
Wyborcza nie jest uprawniona do wyrażania opinii ani zajmowania stanowiska w tych
sprawach jednostkowych, których ocena wiąże się z ewentualnym takim naruszeniem
prawa, do którego stwierdzenia upoważnione są inne organy państwa, w tym prokuratura
i sądy. Przewodniczący PKW przypomniał również, że Państwowa Komisja Wyborcza
niezmiennie zajmuje takie stanowisko we wszystkich sprawach, w których występujący
do niej wskazują na działania mogące wedle ich oceny stanowić naruszenie przepisów
karnych Kodeksu wyborczego. Orzekanie w tych sprawach należy do wyłącznej
właściwości organów ścigania i sądów.

Inne pytania dotyczyły czasu trwania ciszy wyborczej, która – jak przypomniał Sekretarz
PKW Kazimierz W. Czaplicki rozpoczyna się o godz. 24:00 w dniu 23 maja i trwa do
zakończenia głosowania.

Więcej informacji na temat przygotowań do wyborów: www.info.pkw.gov.pl i
www.pe2014.pkw.gov.pl.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z kwestiami prawnymi dziennikarzy prosimy o
mail na adres biuroprasowe@pkw.gov.pl. W pozostałych sprawach prosimy o telefon do
osoby upoważnionej do rozmów z mediami, p. Jackiem Zakrzewski, nr. 505 791 501.
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