PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

SPRAWOZDANIE
Z WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
PRZEPROWADZONYCH W DNIU 25 MAJA 2014 R.

Czerwiec 2014 r.

Na podstawie art. 362 § 1 ustawy z dnia 5 stycznie 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,
Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.
poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) Państwowa Komisja Wyborcza
przedstawia sprawozdanie z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

I.

Zarządzenie i przygotowanie wyborów

1. Wybory zarządził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem
z dnia 19 lutego 2014 r. wyznaczając ich datę na niedzielę 25 maja 2014 r.
W postanowieniu o wyborach Prezydent wskazał, że w wyborach
wybieranych będzie 51 posłów do Parlamentu Europejskiego oraz określił
terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych (kalendarz
wyborczy). Postanowienie Prezydenta zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw
dnia 24 lutego 2014 r. poz. 231. Państwowa Komisja Wyborcza podała je
w tym samym dniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia wraz
z informacją o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji
wyborczych oraz zamieściła na stronie internetowej (www.pkw.gov.pl).
2. Wybory zostały przygotowane i przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy dział I. Przepisy wstępne i dział VI.
Wybory do Parlamentu Europejskiego (dalej Kodeks wyborczy). Ponadto,
zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 338 – w sprawach nieuregulowanych
w dziale VI miały odpowiednie zastosowanie przepisy działu III. Wybory
do Sejmu.
Przepisy wstępne działu I stosowane były w zakresie: prowadzenia
i aktualizacji rejestru i spisu wyborców; tworzenia obwodów głosowania
oraz

wyznaczenia

lokali

wyborczych

dla

potrzeb

wyborców

niepełnosprawnych; powoływania obwodowych komisji wyborczych;
sposobu głosowania: przez pełnomocnika, korespondencyjnie i przy użyciu
nakładek na karty do głosowania wykonanych w alfabecie Braille'a; zasad
prowadzenia agitacji wyborczej; finansowania wyborów z budżetu państwa.
Z działu III dotyczącego wyborów do Sejmu, zgodnie z wyjaśnieniami
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2014 r., w wyborach do
Parlamentu Europejskiego miały zastosowanie następujące przepisy:
1) art. 210 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym komitet
wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów co najmniej w połowie
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okręgów wyborczych, uprawniony jest do zgłoszenia dalszych list bez
poparcia zgłoszenia podpisami wyborców na podstawie zaświadczenia
Państwowej Komisji Wyborczej wydanego na wniosek zainteresowanego
komitetu wyborczego, złożony do 40 dnia przed dniem wyborów;
2) art. 211 § 3 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym na liście kandydatów
liczba kandydatów – kobiet i liczba kandydatów – mężczyzn nie może być
mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na tej liście.
Odpowiednie zastosowanie miały też przepisy Kodeksu wyborczego:
1) rozdziału 3. Zgłaszanie kandydatów na posłów (art. 204 § 2 – 7, art. 205
– 209, art. 211 § 1 i 4, art. 212 § 1 – 5, art. 213, art. 214, art. 215 § 1 zdanie
drugie in fine, § 2, § 3 zdanie pierwsze i drugie, § 4 i 5, art. 216 – 221, art.
222 § 4 i 5;
2) rozdziału 4. Karty do głosowania (art. 223 – 226);
3) rozdziału 5. Sposób głosowania i warunki ważności głosu (art. 227);
4) rozdziału 6. Ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów
w okręgu wyborczym (art. 228);
5) rozdziału 8. Ważność wyborów (art. 241 – 246).
W wyborach do Parlamentu Europejskiego nie miał zastosowania art. 197
Kodeksu

wyborczego,

uprawniający

komitety

wyborcze

wyborców

zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych
do zwolnienia list kandydatów tych komitetów z warunku, o którym mowa
w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego (zwolnienia z 5% progu wyborczego).
W wykonywaniu poszczególnych czynności wyborczych stosowane były
ponadto przepisy: ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) w przedmiocie
złożenia przez kandydatów na posłów obywateli polskich urodzonych przed
dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczeń dotyczących pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami
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w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (tj. oświadczeń
lustracyjnych); ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych
(Dz. U. 2011 r. Nr 155, poz. 924) dotyczące finansowania komitetów
wyborczych partii politycznych; a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
3. Zgodnie z ustawowym upoważnieniem Minister Spraw Zagranicznych
i Minister Infrastruktury i Rozwoju wydali rozporządzenia dotyczące,
odpowiednio utworzenia obwodów głosowania za granicą i na polskich
statkach morskich. Państwowa Komisja Wyborcza współdziała w wydaniu
tych aktów opiniując projekty, zgłaszając uwagi i wnioski. W zakresie
realizacji pozostałych czynności wyborczych obowiązywały akty prawne
właściwych ministrów wydane w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu
w 2011 r. Dotyczą one prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz
trybu przekazywania danych zawartych w rejestrze innym państwom
członkowskim Unii Europejskiej; sporządzania i aktualizacji spisu
wyborców; powoływania obwodowych komisji wyborczych; wyznaczenia
lokali obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych; należności pieniężnych przysługujących członkom
komisji wyborczych w związku z wykonywaniem zadań w komisjach;
przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych;
prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w
wyborach; zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania;
trybu

przygotowania

i

emisji

audycji

wyborczych

oraz

czasu

przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach
publicznej telewizji i publicznego radia; postępowania z dokumentami z
wyborów. Wykaz rozporządzeń
sprawozdania.

i zarządzeń stanowi załącznik nr 2 do
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4. Państwowa Komisja Wyborcza: określiła terytorialny zasięg działania i
siedziby rejonowych komisji wyborczych oraz obszary okręgów, na których
okręgowa komisja wykonuje również zadania komisji rejonowej, ustaliła
wzór potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów i
wzór protokołu rejestracji okręgowej listy, wzór karty do głosowania i
zasady drukowania, przechowywania i dostarczenia kart do głosowania
obwodowym komisjom wyborczym, sposób sporządzania i przekazania kart
do obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach
morskich, warunki i sposób wykorzystania w wyborach techniki
elektronicznej, tryb i zasady przekazywania informacji o „frekwencji” w
trakcie głosowania, wzory protokołów głosowania w obwodzie oraz
wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, tryb przekazywania
wyników głosowania z obwodów utworzonych za granicą i na polskich
statkach morskich; wzory pieczęci komisji wyborczych i regulaminy komisji
wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza uchwaliła też wytyczne
określające szczegółowo sposób działania komisji wyborczych: dla
okręgowych komisji wyborczych dotyczące przyjmowania zgłoszeń i
rejestracji list kandydatów na posłów, dla rejonowych i okręgowych komisji
wyborczych dotyczące wykonywania zadań związanych z ustaleniem
wyników głosowania, dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące
zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania, trybu i sposobu
wykonywania zadań związanych z ustaleniem wyników głosowania,
przekazywania wyników głosowania i postępowania z dokumentami z
wyborów. Wykaz uchwał stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.
5. Państwowa Komisja Wyborcza podejmowała różnorodne działania w celu
zapewnienia

sprawnego

przygotowania

wyborów.

Jeszcze

przed

rozpoczęciem kampanii wyborczej podano do publicznej wiadomości na
stronie internetowej pkw.gov.pl informacje: o warunkach udziału obywateli
polskich w głosowania w obwodach utworzonych w kraju, za granicą i na
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polskich statkach morskich będących w podróży, o warunkach udziału w
wyborach osób niebędących obywatelami polskimi, o uprawnieniach
wyborców niepełnosprawnych i terminach czynności z tym związanych o
tworzeniu

komitetów

wyborczych

wraz

z

wzorami

dokumentów

wymaganych do ich utworzenia oraz o sposobie zgłaszania list kandydatów
na posłów. Przygotowano i udostępniono na stronie internetowej
Państwowej Komisji Wyborczej szczegółowe wyjaśnienia o zasadach
finansowania kampanii wyborczej oraz o limicie wydatków komitetów
wyborczych uczestniczących w wyborach, o zasadach rejestracji list
kandydatów, w tym wzór zgłoszenia kandydatów, składania przez osoby
kandydujące oświadczeń lustracyjnych, udostępniania do wglądu spisu
wyborców.
Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się także do wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast o zapewnienie sprawnego wydawania wyborcom
zaświadczeń o prawie do głosowania zwłaszcza w dniu 23 maja 2014 r.
Przygotowaniom do wyborów poświęcona była w dniach 13 i 14 maja 2013
r. narada służbowa Komisji z komisarzami wyborczymi i dyrektorami
zespołów i delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Omówiono zadania
organów

wyborczych

w zakresie

podziału

jednostek

samorządu

terytorialnego na okręgi wyborcze i obwody głosowania, zagadnienia
przeglądu lokali wyborczych w aspekcie ich dostępności dla wyborców,
powołania obwodowych komisji wyborczych, aktualizacji rejestru i spisu
wyborców.
6. Wybory przeprowadziły organy określone w art. 339 Kodeksu wyborczego:
Państwowa Komisja Wyborcza, okręgowe komisje wyborcze, rejonowe
komisje wyborcze i obwodowe komisje wyborcze.
Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 31 marca 2014 r. powołała
do przeprowadzenia wyborów okręgowe komisje wyborcze i rejonowe
komisje wyborcze. W ich skład weszli sędziowie zgłoszeni przez Ministra
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Sprawiedliwości, a funkcje przewodniczących objęli z urzędu komisarze
wyborczy (z wyjątkiem Rejonowej Komisji Wyborczej w Siedlcach,
ponieważ

Komisarz

Wyborczy

w

Siedlcach

pełnił

funkcję

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II). W
skład 13 okręgowych komisji wyborczych powołano 104 sędziów, w tym
2 sędziów

Sądu

Najwyższego,

1

sędziego

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego, 12 sędziów sądów apelacyjnych, 56 sędziów sądów
okręgowych i 33 sędziów sądów rejonowych. W skład 39 rejonowych
komisji wyborczych powołano 195 sędziów, w tym 4 sędziów sądów
administracyjnych (NSA i WSA), 6 sędziów sądów apelacyjnych, 118
sędziów sądów okręgowych oraz 67 sędziów sądów rejonowych.
Obwodowe

komisje

wyborcze

powołali

wójtowie

(burmistrzowie,

prezydenci miast), a w obwodach głosowania za granicą i na polskich
statkach morskich odpowiednio konsulowie i kapitanowie statków.
Z informacji posiadanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że
powołanie komisji obwodowych odbyło się zgodnie z procedurą
przewidywaną w Kodeksie wyborczym i w terminie określonym
w kalendarzu wyborczym.
Powołano 27 664 obwodowe komisje wyborcze, w ich skład weszło 209 196
wyborców. Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego komisje powołano
spośród

kandydatów

zgłoszonych

przez

pełnomocników komitetów

wyborczych, a ponadto w skład każdej komisji wchodziła z urzędu jedna
osoba wskazana przez wójta i odpowiednio przez konsula i kapitana statku.
Łącznie w skład komisji obwodowych powołano 164 025 osób zgłoszonych
przez komitety wyborcze. Poszczególne komitety wyborcze miały
w komisjach obwodowych odpowiednio: Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość – 26 654 osoby, Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz
Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy – 24 446 osób, Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP – 24 360 osób, Komitet Wyborczy Polskie
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Stronnictwo Ludowe – 23 936 osób, Komitet Wyborczy Solidarna Polska
Zbigniewa Ziobro – 15 150 osób, Koalicyjny Komitet Wyborczy Polska
Razem Jarosława Gowina – 13 246 osób, Komitet Wyborczy Europa Plus
Twój Ruch – 11 869 osób, Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza
Korwin-Mikke – 11 676 osób, Komitet Wyborczy Ruch Narodowy – 7 884
osoby, Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia – 2 307 osób, Komitet
Wyborczy Samoobrona – 1 607 osób, Komitet Wyborczy Partia Zieloni –
890 osób. Najwięcej komisji obwodowych powołano w składach
minimalnych 7-osobowych – ponad 14 tys. komisji, w składach 8osobowych – około 7 tys. komisji, w maksymalnych składach 9-osobowych
– 5 400 komisji. Zainteresowanie pracą w komisjach było umiarkowane,
częste były rezygnacje z członkostwa i uzupełnianie składów nowymi
osobami, w niektórych gminach zmiany dotyczyły 30-40% komisji.
7. Utworzono łącznie 27 664 obwody głosowania, w tym 27 485 obwodów
głosowania w kraju, 174 obwody za granicą i 5 obwodów na polskich
statkach. Wśród 27 485 obwodów na obszarze kraju – było 1 576 obwodów
odrębnych, w tym 1 366 obwodów w szpitalach i zakładach pomocy
społecznych, 191 obwodów w zakładach karnych, aresztach śledczych i
oddziałach zewnętrznych tych jednostek, 19 obwodów w domach
studenckich. W każdej gminie, zgodnie z ustawowymi wymogami, co
najmniej

1/5

lokali

wyborczych

dostosowano

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych; na obszarze kraju lokali takich było 9 719 oraz 3 lokale
za granicą. Obwieszczenia o obwodach głosowania zostały rozplakatowane
w terminie wynikającym z kalendarza wyborczego. W niektórych gminach
zapewniono informację o lokalach głosowania także w inny sposób: w
lokalnych środkach przekazu, poprzez wywieszki na klatkach schodowych
itp. Informacje o adresach lokali głosowania były dostępne na stronach
internetowych www.pkw.gov.pl, udzielano ich także telefonicznie w
okręgowych komisjach wyborczych i w Państwowej Komisji Wyborczej.
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Jednak w dniu głosowania wyborcy sygnalizowali niewystarczające
informacje o adresach lokali wyborczych, zgłaszano też krytyczne uwagi
dotyczące ich nowych lokalizacji. Sytuacje takie wynikały przede wszystkim
z nowego podziału na obwody głosowania przeprowadzonego w związku z
wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do
rad gmin (z wyjątkiem miast na prawach powiatu). Interwencje i uwagi w
tych sprawach wyborcy zgłaszali m.in. na obszarze Rejonowej Komisji
Wyborczej w Kielcach w Sandomierzu i Skarżysku Kamiennej – mimo że
urzędy tych miast prowadziły aplikację internetową „Sprawdź gdzie
głosujesz”, która umożliwiała sprawdzenie nowych siedzib obwodowych
komisji. Krytyczne uwagi o braku informacji o adresach lokali głosowania
sygnalizowano również na obszarze Rejonowej Komisji Wyborczej w
Bielsku-Białej (w Cieszynie, Ustroniu, Żywcu), a także w m. Opolu –
chociaż informacje o obwodach podawane były przez Radio Opole.
8. W trybie ustawowo wymaganym urzędy gmin, konsulowie i kapitanowie
statków sporządzili spisy wyborców. W spisach ujęto 30 636 537 wyborców
(w tym 340 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami
polskimi). Dopisało się do spisów 80 137 wyborców, 56 278 wyborcom
wydano zaświadczenia o prawie do głosowania umożliwiające głosowanie
poza miejscem stałego zamieszkania w miejscu pobytu wyborcy;
zaświadczenia były opatrzone hologramami stanowiącymi specjalne
zabezpieczenie ich oryginalności. Spisy wyborców zostały na ogół
sporządzone

prawidłowo.

W

części

gmin

wystąpiły

jednak

nieprawidłowości, które w dniu głosowania zgłaszano do komisji i służb
wyborczych. Nieprawidłowości wynikały często z błędnego rozumienia
skutków wpisywania się wyborców – na własny wniosek – do rejestru i
spisu wyborców, ale również z wadliwej i niestarannej aktualizacji spisu.
Np. w gminie Giby z obszaru Rejonowej Komisji Wyborczej w Suwałkach
wyborcy ze wsi Wereśnie zostali omyłkowo ujęci w innym obwodzie aniżeli
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ich miejsc zamieszkania. Również w Nowym Targu z obszaru Rejonowej
Komisji Wyborczej w Nowym Sączu do niewłaściwego obwodu przypisano
25 wyborców. W obwodach głosowania nr 69 i 70 w Wałbrzychu (w
szpitalu) umieszczono w spisie wyborców osoby leczące się ambulatoryjnie,
bądź dawno wypisane ze szpitala. W tych sprawach Rejonowe Komisje
Wyborcze podejmowały stosowne interwencje. Np. Rejonowa Komisja
Wyborcza w Suwałkach zobowiązała Wójta Gminy Giby do bezzwłocznego
sporządzenia

nowego

prawidłowego

spisu,

odpowiednie

zasady

postępowania ustaliła także Rejonowa Komisja Wyborcza w Nowym Sączu.
Państwowa Komisja Wyborcza wiele uwagi zwracała na sprawę
sporządzania i aktualizacji spisów przed wyborami – przypomniano zasady i
termin składania wniosków o wpisanie do rejestru wyborców i dopisanie do
spisu w miejscu czasowego pobytu, o możliwości pobrania zaświadczenia o
prawie do głosowania. Wyjaśnienia w tych sprawach były zawarte w
informacji z dnia 10 lutego 2014 r. o warunkach udziału w głosowaniu
zamieszczonej na stronie internetowej www.pkw.gov.pl, ponadto informacje
i wyjaśnienia dotyczące wpisywania się do rejestru i spisu wyborców,
głosowania w kraju, za granicą i w obwodach odrębnych były
systematycznie podawane w serwisie informacyjnym Państwowej Komisji
Wyborczej (info.pkw.gov.pl).
Także

okręgowe

komisje

wyborcze,

delegatury

Krajowego

Biura

Wyborczego i urzędy wielu gmin starały się zapewnić w różnych formach
bieżącą informację na ten temat.
II.

Tworzenie

komitetów

wyborczych,

zgłaszanie

i

rejestracja

list

kandydatów na posłów
1. Zgodnie z Kodeksem wyborczym czynności wyborcze, w tym zgłaszanie
kandydatów na posłów, mogły wykonywać utworzone w celu udziału
w wyborach komitety wyborcze: partii politycznych, koalicji partii
politycznych oraz wyborców. Rozpoczęcie działalności przez komitet
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wyborczy wymaga przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą
zawiadomienia o jego utworzeniu; zawiadomienie może być dokonane
do 50. dnia przed dniem wyborów, tj. w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – najpóźniej w dniu
7 kwietnia

2014

r.

Państwowa

Komisja

Wyborcza

zapewniła

zainteresowanym podmiotom informację prawną i warunki organizacyjne
do dokonania tej czynności. Od dnia zarządzenia wyborów dostępna była
na stronie internetowej Komisji informacja o tworzeniu komitetów
wyborczych, w tym o zasadach i terminie przyjmowania zawiadomień wraz
z wzorami stosowanych dokumentów. Udzielano również w tych sprawach
informacji i wyjaśnień telefonicznie, na piśmie, e-mailem.
Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu
komitetu wyborczego od 21 podmiotów. Państwowa Komisja Wyborcza
przyjęła zawiadomienia 20 komitetów wyborczych, a odmówiła przyjęcia
zawiadomienia Komitetu Wyborczego Wyborców Patriotów Polskich,
ponieważ utworzenie tego komitetu nie zostało poparte podpisami co
najmniej 1 000 wyborców, nie spełniło zatem wymogu określonego w art.
204 § 6 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego. Na uchwałę Państwowej
Komisji Wyborczej odmawiającą przyjęcia zawiadomienia nie wniesiono
skargi. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 207 w związku z
art. 338 Kodeksu wyborczego podała w dniu 7 kwietnia 2014 r.
do publicznej

wiadomości

„Komunikat

o

komitetach

wyborczych

utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego
zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.”; komunikat został ogłoszony
w Monitorze Polskim poz. 281 oraz podany na stronie www.pkw.gov.pl.
Do zgłaszania list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w
dniu 25 maja 2014 r. uprawnionych było 20 komitetów wyborczych: 11
komitetów wyborczych partii politycznych, 2 koalicyjne komitety wyborcze
i 7 komitetów wyborczych wyborców. Były to - w kolejności dokonania
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zgłoszeń i ich przyjęcia przez PKW - następujące komitety: Komitet
Wyborczy

Związku

Słowiańskiego,

Komitet

Wyborczy

Prawo

i

Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy Ruch Narodowy, Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
RP, Komitet Wyborczy Partia Zieloni, Komitet Wyborczy Nowa Prawica –
Janusza Korwin-Mikke, Komitet Wyborczy Wyborców Oburzeni, Komitet
Wyborczy Demokracja Bezpośrednia, Koalicyjny Komitet Wyborczy
Europa Plus Twój Ruch, Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej – Unia Pracy, Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława
Gowina, Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarka Dobra Wspólnego,
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, Komitet Wyborczy
Samoobrona, Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie, Komitet
Wyborczy Wyborców Wolność, Komitet Wyborczy Wyborców Marka
Wocha, Komitet Wyborczy Wyborców Obrony Wędlin Tradycyjnych,
Komitet Wyborczy Wyborców Naprawimyto.org.
2. W terminie do dnia 15 kwietnia 2014 r. do godz. 2400 pełnomocnicy
komitetów wyborczych mogli zgłaszać właściwym okręgowym komisjom
wyborczym listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego do
rejestracji. Okręgowe komisje wyborcze zarejestrowały 130 list kandydatów,
a odmówiły rejestracji 19 list, ponieważ zgłoszenia tych list nie zostały
poparte podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w
danym okręgu wyborczym, ani dołączonym – zamiast wykazu podpisów –
zaświadczeniem Państwowej Komisji Wyborczej uprawniającym do
zgłoszenia listy bez poparcia podpisami wyborców. Do otrzymania
zaświadczenia był uprawniony komitet wyborczy, który zarejestrował listy
co najmniej w połowie okręgów wyborczych, zaświadczenie wydaje się na
wniosek zainteresowanego komitetu (art. 343 i 210 § 2 w zw. z art. 338
Kodeksu wyborczego). Zaświadczenia otrzymały następujące komitety
wyborcze: Komitet Wyborczy Polska Partia Jarosława Gowina, Komitet
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Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin Mikke, Komitet Wyborczy
Ruch Narodowy, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Koalicyjny
Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch i Komitet Wyborczy Solidarna
Polska Zbigniewa Ziobro.
Zarejestrowania

list

odmówiły

Okręgowe

Komisje

Wyborcze

w Bydgoszczy, Warszawie I, Warszawie II, Poznaniu, Rzeszowie,
Wrocławiu i Gorzowie Wlkp. – list Komitetu Wyborczego Demokracja
Bezpośrednia; Okręgowe Komisje Wyborcze w Gdańsku, Bydgoszczy,
Warszawie I, Warszawie II, Poznaniu, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu,
Gorzowie Wlkp. – list Komitetu Wyborczego Samoobrona; Okręgowe
Komisje Wyborcze w Poznaniu i Gorzowie Wlkp. – list Komitetu
Wyborczego Wyborców Wolność. Od uchwał odmawiających rejestracji
wniesiono dwa odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej, które zostały
oddalone.
Państwowa

Komisja

Wyborcza

zgodnie

z

wymaganiami

Kodeksu

wyborczego przyznała w dniu 25 kwietnia 2014 r. w publicznym losowaniu
jednolite numery listom kandydatów zarejestrowanym w więcej niż jednym
okręgu wyborczym. Takie listy zarejestrowało 12 komitetów wyborczych,
otrzymały one numery: Nr 1 – listy KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;
Nr 2 – listy KWW Ruch Narodowy, Nr 3 – listy KWW Sojusz Lewicy
Demokratycznej-Unia Pracy, Nr 4 – listy KW Prawo i Sprawiedliwość; Nr 5
– listy KKW Europa Plus Twój Ruch; Nr 6 – listy KW Polska Razem
Jarosława Gowina; Nr 7 – listy KW Nowa Prawica – Janusza KorwinMikke; Nr 8 – listy KW Platforma Obywatelska RP; Nr 9 – listy KW Polskie
Stronnictwo Ludowe; Nr 10 – listy KW Demokracja Bezpośrednia; Nr 11 –
listy KW Samoobrona, Nr 12 listy KW Partia Zieloni.
Pozostałe (8) komitety wyborcze nie zarejestrowały żadnej listy kandydatów.
3. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach zawierające informacje o ich
numerach, nazwach i skrótach nazw komitetów wyborczych oraz dane
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o kandydatach umieszczonych na listach podano do wiadomości wyborców
przez rozplakatowanie. W okresie od zarejestrowania do dnia głosowania
okręgowe komisje wyborcze skreśliły z list kandydatów 2 osoby z powodu
zrzeczenia się kandydowania. Informacje o skreślonych kandydatach zostały
podane do publicznej wiadomości i wywieszone w lokalach głosowania.
W rezultacie w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych
w dniu 25 maja 2014 r. wyborcy głosowali na 130 list obejmujących 1277
kandydatów na posłów.
Komitety wyborcze, które zarejestrowały listy co najmniej w połowie
okręgów wyborczych (w 7 okręgach), miały prawo do nieodpłatnego
rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych
publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych; były to komitety
o numerach list od 1 do 9. Pozostałe komitety były uprawnione
do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach
regionalnych (art. 347 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu wyborczego).
III.

Kampania wyborcza
1. Kampania wyborcza była zasadniczo spokojna, aktywniejsza w dużych
aglomeracjach,

natomiast

-

jak

wynika

z

informacji

rejonowych

i okręgowych komisji wyborczych – w mniejszych miastach i na terenach
wiejskich polegała przede wszystkim na wywieszaniu plakatów i ulotek
agitacyjnych, a w wielu miejscach wręcz nie była widoczna. Sygnalizowane
przypadki naruszeń przepisów prawa były nieliczne i w większości polegały
na rozwieszaniu plakatów i roznoszeniu ulotek w czasie obowiązywania
ciszy wyborczej. Np. w Limanowej (na obszarze Rejonowej Komisji
Wyborczej w Nowym Sączu) w dniu głosowania ulicami miasta jeździł bus
firmy MaxBus oklejony plakatami jednego z kandydatów; po interwencji
służb wyborczych zaprzestano tej czynności. W gminie Ożarów (Rejonowa
Komisja Wyborcza w Kielcach) rozwieszono baner jednego z komitetów. W
Wałbrzychu przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 18
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prowadził kampanię na rzecz jednej z kandydatek umieszczając na
Facebooku jej materiały agitacyjne; został on odwołany ze składu komisji.
Zgłoszono, że agitację wyborczą prowadzono w dniu 30 kwietnia br. na sesji
Rady Miejskiej w Gniewkowie (obszar Okręgowej Komisji Wyborczej w
Bydgoszczy). O powyższych sytuacjach i zdarzeniach zostały powiadomione
organy ścigania.
2. Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 24 marca 2014 r. wydała i zamieściła
w Internecie apel do publicznych i niepublicznych nadawców radiowych
i telewizyjnych, w którym przypomniała ustawowe zasady prowadzenia
kampanii wyborczej. Wydała wyjaśnienia w sprawie „ciszy wyborczej”,
o uprawnieniach i obowiązkach mediów w czasie obowiązywania ciszy.
Podkreśliła m.in. że media mogą - informować o przebiegu wyborów,
relacjonować głosowanie, informować na równych zasadach o komitetach
wyborczych uczestniczących w wyborach, podawać informacje o frekwencji
wyborczej w wyborach w ubiegłych latach, emitować ogłoszenia
zachęcające do udziału w wyborach pod warunkiem, że w materiałach tych
nie będą występowały osoby reprezentujące komitety wyborcze lub z nimi
związane oraz kandydujące w wyborach i nie będą reklamą i agitacją
na rzecz komitetu wyborczego, kandydata bądź danej listy. Wskazano, że
niedopuszczalne jest natomiast podawanie do publicznej wiadomości
wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących
przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników
sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania, w tym również
o szacowanej frekwencji wyborczej oraz informowanie o poszczególnych
osobach kandydujących w danym okręgu wyborczym, bądź wybranych
komitetach wyborczych. Przypomniano jednocześnie, 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
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wyborów — występek. Zaś ocena, czy w danym przypadku doszło
do naruszeń zakazów należy do organów ścigania i sądów.
W odrębnych wyjaśnieniach Państwowa Komisja Wyborcza przypomniała,
że na 24 godziny przed dniem wyborów do czasu zakończenia głosowania w
dniu wyborów, przemieszczanie się pojazdów, na których umieszczono
wyborcze materiały agitacyjne, traktowane jest jako aktywna forma agitacji i
naruszenie zakazu zawartego w art. 107 § 1 Kodeksu wyborczego;
użytkownicy pojazdów eksploatowanych w okresie ciszy wyborczej
obowiązani są zatem najpóźniej do godz. 2400 w dniu 23 maja 2014 r. usunąć
z nich wszystkie materiały agitacyjne.
Państwowa Komisja Wyborcza, oprócz obszernych wyjaśnień dotyczących
gospodarki finansowej komitetów wyborczych, wielokrotnie udzielała
informacji

i odpowiedzi

na

pytania

w

sprawach

związanych

z

finansowaniem kampanii wyborczej. Wyjaśniała i przypominała, że wszelkie
czynności

związane

z pozyskiwaniem

środków

finansowych

i

dokonywaniem wydatków na cele wyborcze mogą być prowadzone tylko
przez komitety wyborcze, nie mogą prowadzić takich działań sami
kandydaci, a także partie polityczne, stowarzyszenia i inne organizacje,
których członkiem jest dany kandydat lub jest przez te podmioty popierany.
Komitety wyborcze mają też obowiązek umieszczania na wszystkich
materiałach wyborczych oznaczeń wskazujących na ich pochodzenie. Środki
finansowe komitetu wyborczego muszą być gromadzone na rachunku
bankowym, a komitet wyborczy może otworzyć tylko jeden rachunek
bankowy. Środki finansowe przekazywane komitetowi wyborczemu partii
politycznej mogą pochodzić wyłącznie z Funduszu Wyborczego tej partii;
środki

finansowe

koalicyjnego

komitetu

wyborczego

z

Funduszy

Wyborczych partii wchodzących w skład koalicji; komitetowi wyborczemu
wyborców mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez osoby
fizyczne. W odrębnym komunikacie Komisja podała informację, że komitety
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wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborczą wyłącznie kwoty
ustalone limitem, który wyliczony został na podstawie art. 337 § 1 Kodeksu
wyborczego przez pomnożenie kwoty 0,60 zł przez liczbę wyborców w
kraju ujętych w rejestrach wyborców w okręgach wyborczych, w których
komitet wyborczy zarejestrował listy kandydatów. Komunikat Państwowej
Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w
rejestrach wyborców został ogłoszony w Monitorze Polskim z 2014 r. poz.
170 i jest zamieszczony na stronie www.pkw.gov.pl; na stronie internetowej
podany jest także limit wydatków na wybory.
3. W związku z pytaniami dotyczącymi udostępniania wyników głosowania
przez obwodowe komisje wyborcze Państwowa Komisja Wyborcza
w komunikacie z dnia 5 maja 2014 r. wydanym na podstawie art. 349 § 2
Kodeksu wyborczego poinformowała, że w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. zakończenie
głosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej nastąpi
najpóźniej o godz. 2300 czasu polskiego i że w związku z tym obwodowe
komisje wyborcze, w tym również w obwodach odrębnych, które zakończą
głosowanie wcześniej, mogą podawać do wiadomości publicznej wyniki
głosowania od godz. 2300 czasu polskiego w dniu 25 maja 2014 r.
4. Państwowa Komisja Wyborcza zgodnie z zasadami uzyskiwania danych o
„frekwencji wyborczej” w trakcie głosowania, określonymi w uchwale z
dnia 10 lutego 2014 r., podała te informacje do publicznej wiadomości na
konferencjach prasowych w dniu głosowania: o godz. 1330 (według stanu na
godz. 1200) i o godz. 1900 (według stanu na godz. 1730). Po otrzymaniu drogą
elektroniczną danych z 30,25%, 63,1% i 91,00% obwodów Państwowa
Komisja Wyborcza podała cząstkowe, nieoficjalne wyniki głosowania (art.
81 § 1 Kodeksu wyborczego). Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego
dane uzyskane tą drogą nie mogą stanowić podstawy komunikatu o
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wynikach głosowania we wszystkich obwodach, a tym bardziej wyników
oficjalnych.
IV.

Przebieg głosowania oraz ustalenie wyników głosowania w obwodach
1. Lokale

wyborcze

zostały

przygotowanie

zgodnie

z

ustawowymi

wymaganiami; wywieszone w nich były: obwieszczenia o obwodach
głosowania i listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,
informacja

o

sposobie

głosowania

i

warunkach

ważności

głosu.

We wszystkich lokalach znajdowały się pomieszczenia lub miejsca za osłoną
zapewniające zachowanie tajności głosowania. Przygotowania do otwarcia
lokali wyborczych rozpoczęły się 25 maja br. z reguły przed godziną 600.
Obwodowe

komisje

wyborcze

otrzymały

spisy

wyborców,

karty

do głosowania, formularze protokołów do głosowania i pieczęcie. Komisje
policzyły i ostemplowały karty do głosowania, sprawdziły i opieczętowały
urnę wyborczą, wyłożyły spisy wyborców. Zgodnie z wytycznymi
Państwowej Komisji Wyborczej w przeddzień głosowania i w dniu
głosowania okręgowe i rejonowe komisje wyborcze pełniły dyżury w celu
udzielania pomocy i informacji obwodowym komisjom wyborczym
i wyborcom, załatwiania ewentualnych skarg, dokonywania w razie
konieczności zmian na listach kandydatów i sporządzenia obwieszczeń w
tych sprawach. W tym samym czasie dyżury pełnili także członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej. W dniu głosowania dyżury były również
pełnione w urzędach gmin, głównie w działach ewidencji ludności dla
udzielania obwodowym komisjom wyborczym informacji i wyjaśnień
w przypadkach pominięcia wyborcy w spisie wyborców.
2. Lokale wyborcze były otwarte od godz. 700 do 2100. Głosowanie przebiegało
w zasadzie bez zakłóceń. Według posiadanych przez Państwowej Komisji
Wyborczej informacji nieprawidłowości były nieliczne. Wystąpiły m.in.
w obwodach głosowania w mieście Ostróda (obszar Rejonowej Komisji
Wyborczej w Elblągu), gdzie obwodowe komisje opieczętowały karty
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do głosowania otrzymanymi z Urzędu Miasta niewłaściwymi pieczęciami,
tj. pieczęciami obwodowych komisji do spraw referendum. Państwowa
Komisja Wyborcza udzieliła w tej sprawie niezwłocznie wytycznych
Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie, Rejonowej Komisji Wyborczej
w Elblągu i obwodowym komisjom zalecając uznanie kart opieczętowanych
pieczęcią komisji do spraw referendum za karty urzędowo ustalone. Także
obwodowym komisjom wyborczym nr 22 i 23 w Bogatyni (Rejonowa
Komisja Wyborcza w Jeleniej Górze) wydane zostały niewłaściwe pieczęcie,
jednak miało to miejsce przed rozpoczęciem głosowania. Zgodnie z decyzją
Rejonowej Komisji Wyborczej w Jeleniej Górze wadliwe pieczęcie
niezwłocznie wycofano i dostarczono pieczęcie właściwe. Były przypadki
przekazania

obwodowym

komisjom

części

kart

do

głosowania

niekompletnych, źle zszytych, z podwójnymi stronami. Sytuacja taka
wystąpiła np. na terenie gminy Ryglice (obszar Rejonowej Komisji
Wyborczej w Tarnowie), w obwodzie głosowania nr 71 w Kielcach, nr 2
w gminie Górno, nr 5 w gminie Staszów (Rejonowa Komisja Wyborcza
w Kielcach). Wadliwe karty wymieniono na prawidłowo sporządzone.
W niektórych obwodach wystąpiły krótkotrwałe przerwy w głosowaniu
spowodowane wyłączeniami oświetlenia w związku z burzą i wichurą
na tych terenach m.in. kilku obwodów w Kaliszu, Tarnowie, Zamościu,
Rzeszowie, nie spowodowało to jednak konieczności przerwania głosowania
ani też jego przedłużenia. Miały miejsce incydenty natury obyczajowej,
w szczególności

nietrzeźwość

członków

komisji

i

wyborców,

np. w obwodzie nr 6 w Koninie, nr 14 w Wejherowie rejon wyborczy
w Gdańsku, nr 9 w Czarnem w rejonie wyborczym w Słupsku, nr 7 w gminie
Padew Narodowa w rejonie wyborczym w Tarnobrzegu; nietrzeźwi
członkowie komisji zostali odwołani z funkcji. Inne pojedyncze incydenty
dotyczyły wynoszenia kart do głosowania, wszczynania drobnych awantur,
czynienia różnych uwag. Osobnym przypadkiem było postępowanie
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przewodniczącej komisji obwodowej w gminie Wiązownica w rejonie
wyborczym Przemyśla, która w celu umożliwienia głosowania wyborcy
w podeszłym wieku wyszła do tej osoby z kartą do głosowania i spisem
wyborców

przed

w Przemyślu

lokal

wyborczy.

przeprowadziła

w

tej

Rejonowa

Komisja

Wyborcza

kwestii

rozmowę,

pouczając

o niedopuszczalności takiego postępowania, przewodnicząca uznała swój
błąd. W związku z podawaną publicznie informacją, że w obwodzie
głosowania nr 232 w Warszawie była w czasie głosowania otwarta urna
wyborcza, Obwodowa Komisja Wyborcza wyjaśniła, iż z chwilą
zauważenia, że urna się przepełnia i wyborcy mają problem z wrzuceniem
kart, zostało zgłoszone do Urzędu Dzielnicy (Ochota) zapotrzebowanie na
nową dodatkową urnę oraz wezwano Policję, która była obecna do czasu
dostarczenia nowej urny. W międzyczasie zniecierpliwieni wyborcy
oderwali od urny wieko, zatem jeden z członków komisji zabezpieczał je, do
czasu dostarczenia nowej urny, tak aby oddanie głosów było możliwe.
Komisja Obwodowa nr 232 liczyła 7 osób, w tym zgłoszone przez Komitety
Wyborcze

PO,

SLD-UP,

PiS,

Polska

Razem

Jarosława

Gowina,

przedstawiciel wyborców i osoba zgłoszona przez prezydenta. W jednym
z obwodów głosowania w Poznaniu urnę wyborczą, przez niedopatrzenie
zaplombowano z opóźnieniem. W obwodach głosowania nr 2 i nr 8
w gminie Teresin, w rejonie wyborczym w Płocku, mężowie zaufania z KW
PiS zgłosili zarzuty, że urny wyborcze były niewłaściwie zabezpieczone.
Obwodowe komisje nie potwierdziły zarzutów.
3. Przy czynnościach głosowania i ustalania wyników głosowania w obwodach
oraz przy pracach rejonowych i okręgowych komisji wyborczych mogli być
obecni odpowiednio mężowie zaufania i pełnomocnicy komitetów
wyborczych. Według informacji przekazanych Państwowej Komisji
Wyborczej przez okręgowe i rejonowe komisje wyborcze w obwodach
głosowania udział mężów zaufania był niewielki, około 10-15% lokali
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wyborczych; odnotowano też informacje o licznej ich obecności,
np. w rejonie wyborczym w Słupsku byli obecni w około 46% lokalach
wyborczych. W większości mężowie zaufania reprezentowali Komitet
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Zarzuty do protokołów głosowania były
sporadyczne. Rejonowa Komisja Wyborcza w Tarnobrzegu zmuszona była
podjąć interwencje w dwóch obwodach głosowania w Stalowej Woli,
ponieważ mężowie zaufania Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
swoim zachowaniem utrudniali pracę komisji obwodowych, podważali
kompetencje jej członków, konsultowali się z członkami komisji
delegowanymi przez KW PIS, ciągle żądali dodatkowych wyjaśnień w
sposób zakłócający pracę komisji.
4. W przytłaczającej większości obwodów komisje dokonały ustalenia
wyników głosowania i sporządziły protokoły głosowania poprawnie, bez
błędów wymagających ponownego liczenia głosów i sporządzenia
protokołów. Nieprawidłowo został sporządzony protokół głosowania
w obwodzie nr 11 w Choszcznie w rejonie wyborczym w Szczecinie
albowiem wynikało z niego, że wszystkie głosy w liczbie 500 zostały oddane
na jednego kandydata. W toku weryfikacji tego protokołu w systemie
informatycznym stwierdzono jego niezgodność z rzeczywistymi wynikami
głosowania. Ujawnienie tych nieprawidłowości w dniu 26 maja 2014 r.
około godz. 9.30 – których przyczyną było wpisanie danych z testu
kontrolnego prowadzonego przed wyborami – spowodowało konieczność
sporządzenia prawidłowego protokołu przez Obwodową Komisję Wyborczą
nr 11 w Choszcznie, wprowadzenia jego treści do systemu informatycznego
przez Rejonową Komisję Wyborczą nr 38 w Szczecinie oraz dostarczenia
protokołu papierowego do Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13 w Gorzowie
Wielkopolskim. Następnie protokół wyników głosowania w tym okręgu
wyborczym został przekazany Państwowej Komisji Wyborczej ze znacznym
opóźnieniem. O powyższej sytuacji powiadomione zostały organy policji i są
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prowadzone czynności procesowe. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w
Choszcznie pracowała w składzie 7 osób, z których 5 zgłoszonych było
przez Komitety Wyborcze: PiS, SLD-Unia Pracy, Nowa Prawica Janusza
Korwin-Mikke, PO, PSL, 1 osoba przez wójta (przewodniczący komisji) i 1
osoba spośród wyborców. Do Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie
Wielkopolskim wpłynęła informacja wyborcy, że obwodowa komisja
wyborcza w Gliśnie gmina Lubniewice zaliczyła błędnie 5 głosów
kandydatowi umieszczonemu pod pozycją nr 9 zamiast nr 10 na tej samej
liście co potwierdziła przewodnicząca tej komisji w postępowaniu
wyjaśniającym przeprowadzonym przez komisję okręgową. Okręgowa
Komisja

w

Wyborcza

Olsztynie

stwierdziła

nieprawidłowości

w 4 protokołach głosowania w obwodach (nr 5 w Jonkowie, nr 7
w Olsztynie, nr 9 w Szczytnie, nr 7 w Mrągowie) polegające na
niezgodności

symbolu

kontrolnego

protokołu

z symbolem

przetransmitowanym do systemu elektronicznego oraz opatrzenie innym
symbolem kontrolnym ostatniej strony protokołu. Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 103 w Warszawie, która nie miała obsługi informatycznej po
ustaleniu

wyników

głosowania

i sporządzeniu

odręcznie

protokołu

głosowania w obwodzie, o godz. 2315 w dniu 25 maja br. udała się z
protokołem oraz z pozostałymi materiałami wyborczymi do Rejonowego
Punktu Przyjmowania Protokołów w Urzędzie Dzielnicy Mokotów, w celu
wprowadzenia danych

z protokołu do programu

informatycznego.

Po dokonaniu tej czynności Komisja wróciła do swojej siedziby przy ul.
Wiśniowej 41 w celu wywieszenia kopii protokołu na zewnątrz lokalu
wyborczego. W wyjaśnieniu przekazanym Okręgowej Komisji Wyborczej
w Warszawie i Państwowej Komisji Wyborczej podano, iż taki tryb
postępowania był racjonalny. Wobec zakończenia wszystkich czynności
komisja obwodowa uznała, że może także przekazać w Urzędzie Dzielnicy
w depozyt wszystkie materiały wyborcze: karty do głosowania, drugi
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egzemplarz protokołu, spis wyborców i pozostałe materiały. Przy tym
według wyjaśnień obwodowej komisji karty do głosowania zostały
przewiezione samochodem przez przewodniczącego komisji, a inne
materiały zanieśli członkowie komisji. Informacja powyższa została
potwierdzona w Urzędzie Dzielnicy Mokotów. W skład obwodowej komisji
wyborczej nr 103 zostali powołani: osoba zgłoszona przez prezydenta
(przewodniczący), przedstawiciele Komitetów Wyborczych: SLD-UP, PSL,
PiS, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke, dwie osoby spośród wyborców
w trybie uzupełnienia do minimalnego składu. Przed wyborami, 22 maja br.
osoba

reprezentująca

KW

PiS

zgłosiła

telefoniczna

rezygnację

z członkostwa w komisji.
5. Protokoły głosowania w obwodach sporządzone przez obwodowe komisje
wyborcze były przesyłane w systemie informatycznym i przekazywane
właściwym rejonowym komisjom wyborczym. Ustalone przez komisje
obwodowe wyniki głosowania były podawane do publicznej wiadomości
przez ich wywieszenie w siedzibach komisji, w miejscach dostępnych dla
wyborców, niezwłocznie po godzinie 2300. Rejonowe Komisje Wyborcze po
otrzymaniu protokołów od obwodowych komisji wyborczych i sprawdzeniu
prawidłowości ustalenia wyników głosowania w obwodach, ustaliły wyniki
głosowania na obszarze swojej właściwości i przekazały je przy pomocy
systemu elektronicznego właściwym okręgowym komisjom wyborczym.
Następnie przewodniczący rejonowych komisji wyborczych przekazali
protokoły wyników głosowania w rejonach wraz z protokołami głosowania
w

obwodach

właściwym

okręgowym

komisjom

wyborczym.

Przy wykonywaniu czynności przez rejonowe komisje wyborcze mężowie
zaufania uczestniczyli sporadycznie.
Okręgowe Komisje Wyborcze na podstawie protokołów wyników
głosowania w rejonach ustaliły wyniki głosowania na listy okręgowe
i sporządziły protokoły wyników głosowania w okręgach wyborczych.
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Dane z protokołów zostały niezwłocznie przekazane do Państwowej Komisji
Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przesyłania danych i
obejmowały:

dokument

elektroniczny

zawierający

obraz

protokołu

podpisanego przez wszystkich członków komisji okręgowej uczestniczących
przy jego sporządzeniu oraz plik tekstowy (xml) zawierający dane
z protokołu, podpisane podpisem elektronicznym przez przewodniczącego
komisji okręgowej lub sekretarza komisji okręgowej. Wydruki dokumentów
były sprawdzane pod względem poprawności sporządzenia i zgodności
z danymi zapisanymi w pliku tekstowym xml. Po potwierdzeniu
prawidłowości protokołów, okręgowe komisje wyborcze dostarczyły
do Państwowej Komisji Wyborczej po 1 egzemplarzu protokołu oraz nośniki
informatyczne z dokumentami przekazanymi za pośrednictwem sieci
elektronicznego przesyłania danych i arkusz kalkulacyjny zawierający dane
z wynikami głosowania z rejonów znajdujących się na obszarze właściwości
komisji okręgowej. Pełnomocnicy komitetów wyborczych byli obecni przy
pracach Okręgowych Komisji Wyborczych: w Bydgoszczy – KW Prawo
i Sprawiedliwość i KW Platforma Obywatelska RP, w Olsztynie –
KW Prawo

i

Sprawiedliwość,

w

Warszawie

I

–

KW

Prawo

i Sprawiedliwość, w Łodzi – KW Prawo i Sprawiedliwość, w Krakowie –
KW Prawo i Sprawiedliwość, w Katowicach – KW Prawo i Sprawiedliwość
i KW Platforma Obywatelska RP, we Wrocławiu – KW Prawo
i Sprawiedliwość.
Do protokołu wyników głosowania w okręgu nr 4 w Warszawie I mąż
zaufania Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości wniósł zarzut, że o
godz. 2143 poproszono go o opuszczenie pomieszczenia, w którym
Okręgowa Komisja obradowała, a także uniemożliwiono zapoznanie się z
częścią protokołów komisji obwodowych. Odnosząc się do tego zarzutu
Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I stwierdziła, że pomiędzy
godziną 2143 a godziną 2325 nie były wykonywane czynności związane z
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przyjmowaniem protokołów wyników głosowania w okręgu (za wyjątkiem
stałego dyżuru związanego z monitorowaniem, czy wpływają protokoły
wyników głosowania w obwodach zagranicznych). Z chwilą przystąpienia
do

prac

związanych

z przyjmowaniem

protokołów

mąż

zaufania

bezzwłocznie został o tym poinformowany oraz umożliwiono mu
obserwację wszystkich prac Komisji, w tym fotografowanie protokołów (był
obecny podczas prac Komisji nieprzerwanie od godz. 2325, kiedy zaczęły
spływać protokoły do około godz. 800 rano dnia następnego i nieprzerwanie
fotografował protokoły). W tym miejscu dodatkowego wyjaśnienia wymaga
to, że nie odpowiada prawdzie rozpowszechniany przez KW PiS zarzut, iż
Państwowa Komisja Wyborcza zabroniła mężom zaufania fotografowania
protokołów. Tymczasem w dniu 25 maja 2014 r. Państwowa Komisja
Wyborcza (w piśmie znak ZPOW-903-423/14) stwierdziła, że „nie widzi
przeszkód dla utrwalania przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania
protokołów głosowania w obwodach, przekazanych Rejonowym Komisjom
Wyborczym

i

Okręgowym

Komisjom

Wyborczym

–

w

sposób

niezakłócający tok pracy komisji.”.
6. Państwowa

Komisja

Wyborcza,

po

stwierdzeniu

zgodności

treści

protokołów z danymi otrzymanymi z okręgowych komisji wyborczych drogą
elektroniczną, sporządziła zestawienie obejmujące liczbę głosów ważnych
w skali kraju oraz głosów ważnych oddanych na listy kandydatów
poszczególnych komitetów wyborczych we wszystkich okręgach oraz
ustaliła komitety wyborcze, których listy kandydatów spełniły warunek
uprawniający do uczestniczenia w podziale mandatów i komitety których
listy nie spełniają tego warunku. Kolejną czynnością było sporządzenie
zestawienia liczby głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów
każdego z komitetów wyborczych uczestniczących w podziale mandatów
oraz liczby głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów
każdego z tych komitetów wyborczych, co było niezbędne dla ustalenia
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liczby mandatów przypadających listom kandydatów. Po dokonaniu
ogólnego podziału mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze,
Państwowa Komisja Wyborcza sporządziła protokół wyników głosowania w
skali kraju i ogólnego podziału mandatów między komitety wyborcze. W
dalszej kolejności Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła w którym okręgu
wyborczym listom kandydatów przypadają mandaty przyznane komitetowi
wyborczemu oraz którzy kandydaci uzyskują mandat posła do Parlamentu
Europejskiego.
Po

wykonaniu

tych

czynności

Państwowa

Komisja

Wyborcza

–

niezwłocznie po otrzymaniu ostatniego protokołu od Okręgowej Komisji
Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim – sporządziła protokół wyborów
posłów do Parlamentu Europejskiego oraz obwieszczenie o wynikach
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu
25 maja 2014 r. Obwieszczenie Komisja podała do publicznej wiadomości w
dniu 26 maja 2014 r. o godz. 2130 na konferencji prasowej. Obwieszczenie
zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 27 maja 2014 r. poz. 692, a
także zamieszczone na stronie www.pkw.gov.pl.
Należy podkreślić, że przepisy Kodeksu wyborczego dotyczące ustalania
wyników głosowania i wyników wyborów na każdym etapie procesu
wyborczego wymagają formy pisemnej. Protokoły wyników głosowania są
bezpośrednio

przekazywane

w

zapieczętowanej

kopercie

komisjom

wyższego stopnia i każdorazowo przez nie weryfikowane pod względem
poprawności merytorycznej i formalnej. Państwowa Komisja Wyborcza
protokół wyników wyborów oraz obwieszczenie o wynikach wyborów może
sporządzić dopiero po otrzymaniu odpowiednich protokołów z wszystkich
okręgowych komisji wyborczych. System wspomagania informatycznego
ma bowiem wyłącznie charakter pomocniczy.
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7. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie posiadanych dokumentów
i informacji o przebiegu głosowania i wyborów nie stwierdziła naruszeń,
które – w jej ocenie – miały wpływ na wyniki wyborów.
8. W dniu 3 czerwca 2014 r. w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich
Państwowa Komisja Wyborcza dokonała uroczystego wręczenia wybranym
posłom zaświadczeń o wyborze na posła do Parlamentu Europejskiego.
W uroczystości wzięła udział Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Obecni byli
także Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński i Pierwszy
Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Stefan J. Jaworski
Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Kisielewicz
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej
Maria Grzelka
Bogusław Dauter
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Włodzimierz Ryms
Stanisław Zabłocki

W załączeniu:
1) Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
2) Wykaz rozporządzeń i zarządzeń
3) Wykaz uchwał Państwowej Komisji Wyborczej

Załącznik nr 2 do sprawozdania PKW
z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

Rozporządzenia i zarządzenia
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w
wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla
obywateli polskich przebywających za granicą
(Dziennik Ustaw, poz. 664)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 maja 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w
wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla
obywateli polskich przebywających za granicą
(Dziennik Ustaw poz. 652)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 maja 2014 r. w
sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w
wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dziennik Ustaw poz. 636)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego

w

Rzeczypospolitej

Polskiej

dla

obywateli

polskich

przebywających za granicą
(Dziennik Ustaw, poz. 509)
5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 listopada 2013 r.
w

sprawie

przesyłek

w

głosowaniu

korespondencyjnym

wyborców

niepełnosprawnych
(Dziennik Ustaw, poz. 1504)
6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13
listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i
udostępniania dokumentów z wyborów
(Dziennik Ustaw poz. 1488)

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r.w sprawie
spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach
morskich
(Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1159)
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 2011 r. w
sprawie spisu wyborców przebywających za granicą
(Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1108)
9. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2011 r.w sprawie
obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej związanych z
realizacją niektórych uprawnień wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Monitor Polski Nr 44, poz. 479)
10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie
rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez
komitety wyborcze (Dz. U. Nr 193, poz. 1144)
11. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie
zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania
(Dz. U. Nr 184, poz. 1091)
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca
2011 r. zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań
związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem
spisów wyborców
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez
Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej
danych zawartych w tym rejestrze
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie spisu wyborców

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca
2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej
z Krajowym Biurem Wyborczym
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca
2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w
wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w
sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w
programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji,
wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy
wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w
danych wyborach przepisami prawnymi
19. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r.w
sprawie

czasu

oraz

ramowego

podziału

czasu

przeznaczonego

na

rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania
dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i
emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji
20. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2011 r. w
sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję
Polską Spółkę Akcyjną

Załącznik nr 3 do sprawozdania PKW
z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 maja 2014 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji
wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z
ustalaniem wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie
powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych
na dzień 25 maja 2014 r.
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 263)
3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie
wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu
przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania
utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 257)
4. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie
wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu
Europejskiego i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów do
Parlamentu Europejskiego
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 244)
5. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie
zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie,
właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów
głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu
Europejskiego
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 242)

6. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów
głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 193)
7. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie
wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu
przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania
utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych
na dzień 25 maja 2014 r.
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 207)
8. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie
warunków

technicznych

głosowania

korespondencyjnego

w

obwodach

głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 194)
9. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie
wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących
trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników
głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 202)
10. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 195)
11. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie
zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla
siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów
utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 181)

12. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji
wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta
Rzeczypospolitej

Polskiej

i

Parlamentu

Europejskiego

oraz

sposobu

dokumentowania dni zwolnienia od pracy
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 184)
13. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie
ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności
głosu stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 180)
14. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie
określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości
rzeczowej

w

zakresie

wykonywania

czynności

o

charakterze

ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 185)
15. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie
wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania
zgłoszeń

i

rejestracji

list

kandydatów

na

posłów

do

Parlamentu

Europejskiego(Monitor Polski z 2014 r. poz. 192)
16. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie
trybu i sposobu przekazywania przez obwodowe i rejonowe komisje wyborcze
Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób
uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty
do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w
wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 178)
17. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie
warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu
przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania
danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

(Monitor Polski z 2014 r. poz. 177)
18. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów
głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 179)
19. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie
sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w
wyborach do Parlamentu Europejskiego, w głosowaniu korespondencyjnym
przeprowadzanym w kraju
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 140)
20. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie
wzorów kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla
obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 139)
21. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie
wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej(Monitor Polski z 2014 r. poz. 144)
22. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie
wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 129)
23. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie
regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych
powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 133)
24. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie
określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje
wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych oraz określenia

właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i
siedzib
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 128)
25. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet
wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o
osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w
głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 134)
26. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie
sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z
nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a
obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w 2014 roku
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 123)
27. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie
wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
(Monitor Polski z 2014 r. poz. 120)
28. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie
określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej,
koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu
głosu

oraz

instrukcji

głosowania,

stosowanych

w

głosowaniu

korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju
Tekst ujednolicony (M.P. z 2011 r. Nr 75, poz. 741 oraz z 2014 r. poz. 134)
29. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie
określenia wzoru i rozmiaru koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania,
oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania,
stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania
utworzonych za granicą

(Monitor Polski Nr 47, poz. 540)
30. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie
wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach
do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Monitor Polski Nr 35, poz. 415)
31. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie
trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach
głosowania utworzonych na polskich statkach morskich
(Monitor Polski Nr 44, poz. 476)
32. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie
trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach
głosowania utworzonych za granicą
(Monitor Polski Nr 44, poz. 477)
33. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie
powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania
utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do
Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Monitor Polski Nr 30, poz. 345)
34. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie
należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i
osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni
zwolnienia od pracy(Monitor Polski Nr 23, poz. 252)

