
Warszawa, 23 V 2014 r. 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej po konferencji w dn. 23  V 2014 r.,  
dotyczącej przygotowań do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu 

Europejskiego.

PKW informuje, że w dniu 23 maja, o godz. 11:00, 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 
Antoni Włodzimierz Ryms 

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



Rozpoczynając ostatnią konferencję prasową, przed rozpoczynającymi się 25 maja o
07:00 wyborami do Parlamentu Europejskiego przewodniczący PKW Stefan J. Jaworski
przedstawił informację dotyczącą ciszy wyborczej.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że „cisza wyborcza” rozpoczyna się na 24 godziny
przed dniem głosowania, tj. w dniu 24 maja od godz. 0.00. i trwa do zakończenia głosowania
w Polsce, tj. do godz. 21.00 w dniu 25 maja 2014 r., jeżeli żadna z obwodowych komisji
wyborczych, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu
głosowania.

Jednocześnie, w związku z pytaniami, przewodniczący PKW wyjaśniał jakie są prawa i
obowiązki mediów w czasie trwania ciszy wyborczej. Pełen ich spis znaleźć można na stronie
PKW – www.pkw.gov.pl, tutaj: http://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-panstwowej-
komisji-wyborczej-z-dnia-21-maja-2014-r-w-sprawie-ciszy-wyborczej.html

Przewodniczący PKW podkreślił, że naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w
okresie ciszy wyborczej stanowi wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej
wiadomości wyników sondaży zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów
— występek. Zatem ocena czy w danym przypadku doszło do naruszenia tego zakazu nie
będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów.

Następnie głos zabrał członek PKW sędzia Antoni Włodzimierz Ryms, który
przypomniał, że zgodnie z obowiązującym prawem (art. 349 Kodeksu Wyborczego),
podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania w obwodzie nie może nastąpić
przed zakończeniem głosowania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
To oznacza, że najwcześniej takie wyniki mogą się pojawić 25 maja o godz. 23:00.

Następnie 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 utworzonych obwodach głosowania
- informację o członkach obwodowych komisji wyborczych
- informację o wyborcach , tak w Polsce jak i za granicą.

Dokładne informacje znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

http://www.pkw.gov.pl/
http://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-21-maja-2014-r-w-sprawie-ciszy-wyborczej.html


W dalszej części konferencji pani sędzia Maria Grzelka przedstawiła terminy kolejnych
spotkań z dziennikarzami w Studiu Wyborczym:

W niedzielę 25 maja:
- 09:15
- 13:30
- 19:00
- 21:45

W czasie tych konferencji PKW zaprezentuje informacje o przebiegu głosowania oraz o
cząstkowych wynikach frekwencji, według stanów na godz. 12:00 i 17:30.

W nocy z niedzieli na poniedziałek członkowie PKW spotkają się także z
dziennikarzami, przedstawiając cząstkowe wyniki głosowania z 30%, 60% i 90%
protokołów głosowania.

Następnie pytania zadawali dziennikarze - jako pierwszy, p. Łukasz Konarski z Radia Zet
– który chciał wiedzieć, jak wygląda kwestia odpowiedzialności prawnej za
prowadzenie kampanii w Internecie, w czasie trwania ciszy wyborczej .
Przewodniczący PKW Stefan J. Jaworski przypomniał, że Internet to takie same medium
jak pozostałe i również nadawców treści internetowych obowiązują przepisy dotyczące
ciszy wyborczej.

Red. Tomasz Skory z RMF chciał wiedzieć, czy obnoszenie się z muszką w dniu
wyborów jest formą agitacji. Przewodniczący PKW odpowiedział, że tak nie uważa.

Red. Małgorzata Telmińska z TVN24 chciała wiedzieć, czy w związku z ciszą wyborczą
media nie mogą podawać informacji na temat tzw. exit pools z innych państw, w których
głosowanie się już zakończyło. Minister Kaziemierz W. Czaplicki tłumaczył, że przepisy
o polskiej ciszy wyborczej dotyczą tylko naszego kraju, więc nie ma żadnych przeszkód
by podawać w mediach wyniki sondażowe z innych państw.

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

http://www.info.pkw.gov.pl/
http://www.pe2014.pkw.gov.pl/

