Warszawa, 25 V 2014 r.
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej po konferencji w dn. 25 V 2014 r.,
dotyczącej rozpoczęcia wyborów przygotowań do przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego.
PKW informuje, że w dniu 25 maja, o godz. 09:15 , w siedzibie Komisji
odbyła się konferencja, w której udział wzięli:

Przewodniczący PKW: Stefan Jan Jaworski
Członek PKW: Antoni Włodzimierz Ryms
Sekretarz PKW: Kazimierz Wojciech Czaplicki

Konferencję otworzył Przewodniczący PKW Stefan J. Jaworski, który przypomniał, że
dziś jest bardzo ważny dzień głosowania w wyborach do PE. Przewodniczący PKW
poinformował również, że:

13 okręgowych
38 rejonowych
27 664 obwodowych (w tym 174 za granicą)
komisji wyborczych rozpoczęło pracę – sprawnie, prawie bez incydentów.
Przewodniczący PKW poinformował także, że wybory są obserwowane przez
obserwatorów z Instytutu Wyborczego na rzecz Trwałej Demokracji w Afryce.
Następnie p. Stefan J. Jaworski poprosił o przedstawienie szczegółów incydentów
związanych z pracą obwodowych komisji wyborczych i naruszeń ciszy wyborczej
Sędziego Włodzimierza A. Rymsa.
Pan sędzia Ryms zwrócił uwagę na przypadki naruszenia ciszy wyborczej w całym
kraju - takich jak zrywanie i zaklejanie plakatów, naklejanie nowych itp. W niektórych
przypadkach doszło do ujęcia sprawców tych naruszeń.
Wiele osób zgłasza naruszenia ciszy wyborczej w Internecie – takich zgłoszeń było już
kilkadziesiąt. Jeśli przychodzą mailem lub faksem PKW przekazuje takie wiadomości
organowi właściwemu do zajmowania się takimi sprawami – czyli policji.
Wszystkie obwodowe komisje wyborcze rozpoczęły prace punktualnie. W Wicku (woj.
pomorskie), w komisji obwodowej nr 1, o godz. 06:45 jeden z członków komisji
próbował wrzucić do urny 3 karty do głosowania – jak tłumaczył: „za siebie, za żonę, za
syna”. Oczywiście było to działanie nielegalne, więc pozostali członkowie komisji
uniemożliwi wrzucenie takich kart do urny. Podjęto decyzję o wykluczeniu członka
komisji, sprawą zajęła się też policja. Obecnie komisja działa w pomniejszonym
składzie, ale bez dalszych przeszkód.

Jednego członka mniej, niż zakładano ma też obwodowa komisja wyborcza nr 2 we
Lwówku, gdzie członek komisji nie dotarł do komisji, z nieznanych przyczyn. Komisja
pracuje bez przeszkód.

Następnie głos zabrał minister Kazimierz W. Czaplicki, który zaapelował do
dziennikarzy o podawanie prawidłowych godzin głosowania: 07:00 – 21:00 (oprócz
jednostkowych obwodów odrębnych, gdzie głosowanie może się zakończyć wcześniej –
nie wcześniej jednak niż o 18:00).
Minister Czaplicki przypomniał również zasady głosowania. Szczególną uwagę zwrócił
na pieczęć obwodowej komisji wyborczej na karcie do głosowania – wszystkie jej strony
powinny być opieczętowane. Jeśli wyborca zauważy brak pieczęci powinien zwrócić
komisji kartę i otrzyma wtedy nową – opieczętowaną.
Karta składa się z 12 lub 9 stron – w zależności od okręgu wyborczego (w niektórych
listy zarejestrowało 12 komitetów wyborczych, w innych – jest ich 9).
Wyborca stawia znak X w kratce po lewej stronie nazwiska kandydata – wtedy głos
będzie ważny. Istnieje możliwość postawienia drugiego znaku x przy nazwisku innego
kandydata z tej samej listy kandydatów, tego samego komitetu wyborczego – wtedy
również głos będzie ważny.
Głosowanie w inny sposób powoduje nieważność głosu.
Następnie przewodniczący PKW Stefan Jaworski przypomniał o kolejnych spotkaniach
PKW z dziennikarzami w dniu dzisiejszym:
- 13:30 (cząstkowe wyniki frekwencji, stan na godz. 12:00)
- 19:00 (cząstkowe wyniki frekwencji, stan na godz. 17:30)
- 21:45 (informacja o przebiegu głosowania)

Więcej informacji: www.info.pkw.gov.pl i www.pe2014.pkw.gov.pl.
Wyborcze Biuro Prasowe: Jacek Zakrzewski 505 791 501.

