PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

SPRAWOZDANIE
Z WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
PRZEPROWADZONYCH W DNIU 26 MAJA 2019 R.

Czerwiec 2019 r.

Na podstawie art. 362 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza przedstawia sprawozdanie
z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja
2019 r.

I.

Zarządzenie i przygotowanie wyborów

1. Wybory zarządził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem
z dnia 25 lutego 2019 r. wyznaczając ich datę na niedzielę 26 maja 2019 r.
W postanowieniu o wyborach Prezydent wskazał, że w wyborach
wybieranych będzie 52 posłów do Parlamentu Europejskiego oraz określił
terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych (kalendarz
wyborczy). Postanowienie Prezydenta zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw
dnia 25 lutego 2019 r. poz. 365. Państwowa Komisja Wyborcza podała je
do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia dnia 27 lutego 2019 r.
wraz z informacją o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji
wyborczych oraz zamieściła na stronie internetowej (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, 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;
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 (zwolnienie 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 2019 r. poz. 430, 447, 534, 399)
w przedmiocie złożenia przez kandydatów na posłów do Parlamentu
Europejskiego obywateli polskich urodzonych przed dniem 1 sierpnia
1972 r.

oświadczeń

dotyczących

pracy

lub

służby

w organach

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia
22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (tj. oświadczeń lustracyjnych);
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ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. 2018 r.
poz.

dotyczące

580)

finansowania

komitetów

wyborczych

partii

politycznych; a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z

2018 r. poz. 1669 i z 2019 r. poz. 730) oraz

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie

o ochronie danych)

do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669).
3. Zgodnie z ustawowym upoważnieniem Minister Spraw Zagranicznych
Gospodarki

oraz Minister

Morskiej

i

Żeglugi

Śródlądowej

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.
4. Państwowa Komisja Wyborcza m. in.:
1) określiła terytorialny zasięg działania i siedziby rejonowych komisji
wyborczych oraz obszary okręgów, na których okręgowa komisja
wykonuje również zadania komisji rejonowej;
2) ustaliła:
a) wzór potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów
na posłów do Parlamentu Europejskiego i wzór protokołu
rejestracji listy,
b) wzór

karty

do

przechowywania

głosowania

i

i dostarczenia

obwodowym komisjom wyborczym,

zasady
kart

do

drukowania,
głosowania
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c) sposób

sporządzania

i

przekazania

kart

do

obwodów

głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach
morskich,
d) warunki i sposób wykorzystania w wyborach techniki
elektronicznej,
e) tryb

i zasady

przekazywania

informacji

o „frekwencji”

w trakcie głosowania,
f) wzory protokołów głosowania w obwodzie oraz wyników
głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym,
g) tryb

przekazywania

wyników

głosowania

z obwodów

utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich,
h) wzory pieczęci komisji wyborczych i regulaminy komisji
wyborczych.
Państwowa Komisja Wyborcza uchwaliła też wytyczne określające
szczegółowo sposób działania komisji wyborczych:
1) dla okręgowych komisji wyborczych dotyczące przyjmowania
zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów;
2) dla

rejonowych

i okręgowych

komisji

wyborczych

dotyczące

wykonywania zadań związanych z ustaleniem wyników głosowania;
3) 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.
Na uchwałę Nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia
2019 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 26 maja 2019 r. (poz. 433) zostały
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wniesione dwie skargi do Sądu Najwyższego. Jedna ze skarg została przez
Sąd Najwyższy odrzucona, natomiast druga skarga została oddalona.
5. Państwowa Komisja Wyborcza podejmowała różnorodne działania w celu
zapewnienia sprawnego przygotowania wyborów. Podano do publicznej
wiadomości na stronie internetowej pkw.gov.pl informacje:
1) o warunkach udziału obywateli polskich w głosowania w obwodach
utworzonych w kraju, za granicą i na polskich statkach morskich;
2) o warunkach udziału w wyborach osób niebędących obywatelami
polskimi;
3) o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych i terminach czynności
z tym związanych;
4) o tworzeniu komitetów wyborczych wraz z wzorami dokumentów
wymaganych do ich utworzenia;
5) o sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu
Europejskiego.
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.
Emitowano także szereg spotów edukacyjno-informacyjnych: w telewizji,
w serwisie internetowym YouTube oraz na stronie internetowej pkw.gov.pl,
dotyczących m. in. rejestru wyborców, dopisywania się do spisu wyborców,
zaświadczeń o prawie do głosowania, czy członkostwa w obwodowych
komisjach wyborczych.
Przygotowaniom do wyborów poświęcona była w dniach 21 i 22 lutego
2019 r. narada służbowa Komisji z komisarzami wyborczymi i dyrektorami
zespołów Krajowego Biura Wyborczego oraz 26 i 27 marca 2019 r. narada
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służbowa

z

dyrektorami

delegatur

Krajowego

Biura

Wyborczego.

Omówiono m. in. zadania organów wyborczych w zakresie podziału
jednostek samorządu terytorialnego na 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 8 kwietnia 2019 r. powołała
do przeprowadzenia wyborów okręgowe komisje wyborcze i rejonowe
komisje wyborcze. W ich skład weszli sędziowie zgłoszeni przez Ministra
Sprawiedliwości, a funkcje przewodniczących objęli z urzędu komisarze
wyborczy. W skład 13 okręgowych komisji wyborczych powołano
89 sędziów, w tym 4 sędziów sądów apelacyjnych, 28 sędziów sądów
okręgowych, 56 sędziów sądów rejonowych i 1 sędziego Wojskowego Sądu
Garnizonowego. W skład 37 rejonowych komisji wyborczych powołano
148 sędziów, w tym 1 sędziego Sądu Najwyższego, 33 sędziów sądów
okręgowych oraz 114 sędziów sądów rejonowych.
Obwodowe komisje wyborcze powołali komisarze wyborczy, 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 27 285 obwodowych komisji wyborczych, w ich skład weszło
227 509 wyborców. Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego komisje
powołano

spośród

kandydatów

zgłoszonych

przez

pełnomocników

komitetów wyborczych, a w przypadku uzupełnienia składu komisji -
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spośród wyborców, którzy zgłosili swoje kandydatury właściwemu
komisarzowi wyborczemu (dla przykładu na obszarze właściwości
Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu 72,84% wszystkich członków
obwodowych

komisji

wyborczych

stanowiły

osoby

zgłoszone

przez komitety wyborcze, a 27,16% stanowili członkowie zgłoszeni
przez wyborców jako uzupełnienie składu komisji. Natomiast na obszarze
właściwości Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach komitety
wyborcze zgłosiły 90,5% kandydatów, a 9,5% kandydatów zostało
zgłoszonych przez wyborców jako uzupełnienie składu spośród wyborców).
Należy zauważyć, iż występowały liczne rezygnacje z członkostwa
i uzupełnianie składów nowymi osobami (116 zmian w obwodowych
komisjach wyborczych z właściwości terytorialnej Rejonowej Komisji
Wyborczej

w

Toruniu;

296 rezygnacji

wyborczych z właściwości terytorialnej

w

obwodowych

komisjach

Rejonowej Komisji Wyborczej

w Słupsku).
7. Utworzono łącznie 27 285 obwodów głosowania, w tym 27 078 obwodów
głosowania w kraju, 203 obwody za granicą i 4 obwody na polskich statkach
(w dniu wyborów na statku OCEANIA, nr obwodu 1002, nie było
wyborców,

w

związku

z

tym

głosowania

w

tym

obwodzie

nie przeprowadzono). Wśród 27 078 obwodów na obszarze kraju były
1653 obwody odrębne, w tym 832 obwody w zakładach leczniczych,
639 obwodów w domach pomocy społecznej, 172 obwody w zakładach
karnych, aresztach śledczych i oddziałach zewnętrznych tych jednostek,
10 obwodów w domach studenckich i zespołach domów studenckich.
W każdej gminie, zgodnie z ustawowymi wymogami, co najmniej 1/2 lokali
wyborczych dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych; na obszarze
kraju lokali takich było 14 346. Obwieszczenia o obwodach głosowania
zostały rozplakatowane w terminie wynikającym z kalendarza wyborczego.
W wielu gminach zapewniono informację o lokalach głosowania także
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w inny sposób: w lokalnych środkach przekazu, poprzez wywieszki
na klatkach schodowych itp. Informacje o adresach lokali głosowania były
dostępne na stronach internetowych pkw.gov.pl oraz wybory.gov.pl,
udzielano ich także telefonicznie w okręgowych komisjach wyborczych
i w Państwowej Komisji Wyborczej.
8. W trybie ustawowo wymaganym urzędy gmin, konsulowie i kapitanowie
statków sporządzili spisy wyborców. W spisach ujęto 30 118 852 wyborców
(w tym 2513 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami
polskimi). Dopisało się do spisów 142 531 wyborców, 130 976 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 komisjom i służbom
wyborczym. Nieprawidłowości wynikały często z błędnego rozumienia
skutków wpisywania się wyborców – na własny wniosek – do rejestru
i spisu wyborców. 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 informacjach

z dnia 27 lutego 2019 r.

o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami
polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. i o warunkach udziału
obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych
za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. oraz w informacji
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z dnia 4 marca 2019 r. o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
zamieszczonej na stronie internetowej pkw.gov.pl. Ponadto informacje
w tym zakresie zawierały spoty edukacyjne Państwowej Komisji Wyborczej
emitowane w telewizji, umieszczane w serwisie YouTube oraz na stronie
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. Pracownicy Krajowego Biura Wyborczego
brali udział w wielu audycjach radiowych oraz programach telewizyjnych
poświęconych tematyce wyborczej.
II.

Tworzenie

komitetów

wyborczych,

zgłaszanie

i

rejestracja

list

kandydatów na posłów
1. Zgodnie z Kodeksem wyborczym czynności wyborcze, w tym zgłaszanie
kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, mogły wykonywać
utworzone w celu udziału w wyborach komitety wyborcze: partii
politycznych, koalicji partii politycznych oraz wyborców. Rozpoczęcie
działalności przez komitet 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 26 maja 2019 r. –
najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2019 r. Państwowa Komisja Wyborcza
zapewniła zainteresowanym podmiotom informację prawną i warunki
organizacyjne do dokonania tej czynności. Od dnia 26 lutego 2019 r.
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.
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Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu
komitetu wyborczego od 30 podmiotów. Państwowa Komisja Wyborcza
przyjęła zawiadomienia 26 komitetów wyborczych, a odmówiła przyjęcia
zawiadomienia Komitetu Wyborczego Wyborców Adam Lech Janowski,
Komitetu Wyborczego Wyborców Inżynierów i Techników Stowarzyszeń
Naukowo Technicznych – Gospodarka, Komitetu Wyborczego Wyborców
Kamil Kołobycz oraz Komitetu Wyborczego KORWIN.
Na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej odmawiającą przyjęcia
zawiadomienia wniesiono skargę do Sądu Najwyższego. Skarga została
wniesiona przez Komitet Wyborczy Wyborców Inżynierów i Techników
Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – Gospodarka. Sąd Najwyższy nie
uwzględnił skargi. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 207
w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego podała w dniu 15 kwietnia
2019 r. do publicznej wiadomości „Komunikat o komitetach wyborczych
utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego
zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.”; komunikat został ogłoszony
w Monitorze Polskim poz. 400 oraz podany na stronie www.pkw.gov.pl.
Do zgłaszania list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w dniu 26 maja 2019 r. uprawnionych było 26 komitetów wyborczych:
16 komitetów wyborczych partii politycznych, 3 koalicyjne komitety
wyborcze i 7 komitetów wyborczych wyborców. Były to - w kolejności
dokonania zgłoszeń i ich przyjęcia przez PKW - następujące komitety:
1) Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15;
2) Komitet Wyborczy Ruch 11 listopada;
3) Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy
Narodowcy;
4) Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia
Pracy, RSS;
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5) Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;
6) Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni
Gwiazdowski;
7) Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL .N
Zieloni;
8) Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia;
9) Komitet Wyborczy Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi;
10)Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego;
11)Komitet Wyborczy Jedność Narodu;
12)Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Polski Niepodległej –
Niezłomni;
13)Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy;
14)Koalicyjny Komitet Wyborczy Polexit – Koalicja;
15)Komitet Wyborczy Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów;
16)Komitet Wyborczy Normalny Kraj;
17)Komitet Wyborczy Alternatywa Społeczna;
18)Komitet Wyborczy Porozumienie Jarosława Gowina;
19)Komitet Wyborczy Odpowiedzialność;
20)Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej;
21)Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP;
22)Komitet Wyborczy Partii Kierowców;
23)Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnie dla Częstochowy”;
24)Komitet Wyborczy II Rzeczpospolita Polska;
25)Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem;

12

26)Komitet Wyborczy Wyborców ROP.
2. W terminie do dnia 16 kwietnia 2019 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

89

list

kandydatów, a odmówiły rejestracji 8 list, ponieważ zgłoszenia tych list nie
zostały poparte podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale
zamieszkałych w danym okręgu wyborczym, bądź komitet wyborczy nie
spełnił wymogu, o którym mowa w art. 210 § 2 w związku z art. 338
Kodeksu wyborczego, tj. komitet wyborczy nie zarejestrował list co najmniej
w połowie okręgów wyborczych. Uprawnionymi do skorzystania z tego
uprawnienia były następujące komitety wyborcze:
1) Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N
Zieloni;
2) Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy
Narodowcy;
3) Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15,
4) Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia razem, Unia
Pracy, RSS;
5) Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;
6) Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia.
Zarejestrowania
w Bydgoszczy,

list

odmówiły

Olsztynie,

Łodzi,

Okręgowe
Poznaniu,

Komisje

Wyborcze:

Rzeszowie,

Wrocławiu

i Rzeszowie – listy Komitetu Wyborczego Wyborców Polska Fair Play
Bezpartyjni Gwiazdowski; Okręgowa Komisja w Katowicach – lista
Koalicyjnego Komitetu Wyborczego PolExit – Koalicja. Od uchwał
odmawiających rejestracji nie wniesiono odwołań do Państwowej Komisji
Wyborczej.
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Państwowa

Komisja

Wyborcza

zgodnie

z

wymaganiami

Kodeksu

wyborczego przyznała w dniu 26 kwietnia 2019 r. w publicznym losowaniu
jednolite numery listom kandydatów zarejestrowanym w więcej niż jednym
okręgu wyborczym. Takie listy zarejestrowało 9 komitetów wyborczych,
otrzymały one numery: Nr 1 – listy KWW Konfederacja Korwin Braun
Liroy Narodowcy; Nr 2 – listy KW Wiosna Roberta Biedronia, Nr 3 – listy
KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD N. Zieloni , Nr 4 – listy KW Prawo
i Sprawiedliwość; Nr 5 – listy KKW Lewica Razem , Unia Pracy, RSS; Nr 6
– listy KWW Kukiz’15 ; Nr 7 – listy KWW Polska Fair Play Bezpartyjni
Gwiazdowski; Nr 8 – listy KW Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi;
Nr 9 – listy KKW Polexit – Koalicja Komitet Wyborczy Jedność Narodu
zarejestrował jedną listę, w Okręgu nr 5. Pozostałe (16) 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
o kandydatach umieszczonych na listach podano do wiadomości wyborców
przez rozplakatowanie. W okresie od zarejestrowania do dnia głosowania
okręgowe komisje wyborcze (w Lublinie i Krakowie)

unieważniły

rejestracje list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Ruch Prawdziwa Europa – Europa
Christi, w związku z pozostaniem na tych listach mniej niż trzech
kandydatów. W Krakowie Okręgowa Komisja Wyborcza dokonało
unieważnienia listy jeszcze przed drukiem kart do głosowania. Natomiast
unieważnienie listy w Lublinie nastąpiło już po wydrukowaniu kart, dlatego
lista tego komitetu znalazła się na kartach. Jednakże w lokalach wyborczych
ma obszarze okręgu wyborczego nr 8 wywieszone zostały obwieszczenia
informujące o unieważnieniu listy oraz o warunkach ważności głosu w
związku z unieważnieniem rejestracji listy. Ponadto Okręgowa Komisja
Wyborcza w Gdańsku wydała uchwałę nr 10 z dnia 10 maja 2019 r.
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w sprawie skreślenia kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego
z zarejestrowanej listy kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców
Kukiz’15 w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w związku
ze złożeniem pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na kandydowanie.
Informacje o unieważnionych rejestracjach list i o skreślonym kandydacie
została podana do publicznej wiadomości i wywieszona w lokalach
głosowania.
W rezultacie w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych
w dniu 26 maja 2019 r. wyborcy głosowali na 87 list obejmujących 866
kandydatów na posłów.
Komitety wyborcze, które zarejestrowały listy co najmniej w połowie
okręgów wyborczych (tj. 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 6. 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. Jak wynika z informacji
rejonowych i okręgowych komisji wyborczych 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 roznoszeniu

i w większości
ulotek

w czasie

polegały

na

rozwieszaniu

obowiązywania

ciszy

plakatów
wyborczej.

Np. na obszarze właściwości Rejonowej Komisji Wyborczej w Toruniu
umieszczono przyczepę z banerami komitetu wyborczego naprzeciwko
wejścia do lokalu wyborczego, a także powieszono baner na prywatnej
posesji bez zezwolenia właściciela. Odnotowano także jeden przypadek,
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o którym mowa w art. 111 Kodeksu wyborczego. W gminie Pieńsk
(właściwość Rejonowej Komisji Wyborczej w Jeleniej Górze) na płocie
szkoły podstawowej zamieszczono, bez zezwolenia, plakat jednego
z komitetów wyborczych. Sprawa została wyjaśniona. W Szklarskiej Porębie
(właściwość Rejonowej Komisji Wyborczej w Jeleniej Górze)w przeddzień
głosowania wyborca zgłosił umieszczenie na elewacji domu dużego plakatu
wyborczego komitetu wyborczego, bez uzyskania zgody właściciela
nieruchomości, co skutkowało uszkodzeniem elewacji budynku. Sprawa
została zgłoszona Policji. Na obszarze właściwości Okręgowej Komisji
Wyborczej w Krakowie odnotowano kilkanaście telefonów od osób
skarżących się na umieszczenie plakatów jednego z kandydatów na „prawie
wszystkich” słupach elektrycznych miasta Krakowa. Odnotowano również
zaklejanie plakatów jednego kandydata plakatami innego. Od 25 maja
2019 r. do Państwowej Komisji Wyborczej napłynęło kilkadziesiąt e-maili
sygnalizujących naruszenie ciszy wyborczej, w większość dotyczących
publikacji w mediach elektronicznych. Zgłoszenia przekazywano na Policję.
2. Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 11 lutego 2019 r.

zwróciła się

do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o podjęcie działań zapewniających
równe traktowanie uczestników wyborów w mediach, szczególnie
w mediach publicznych. Państwowa Komisja Wyborcza odpowiadając
na kierowane do Komisji pytania, udzielała wyjaśnień 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
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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

wyborów

—

występek.

Zaś

ocena,

czy w danym przypadku doszło do naruszeń zakazów należy do organów
ścigania i sądów.
3. Państwowa Komisja Wyborcza, oprócz obszernych wyjaśnień dotyczących
gospodarki finansowej komitetów wyborczych, wielokrotnie udzielała
informacji

i odpowiedzi

z finansowaniem

na

kampanii

pytania

wyborczej.

w

sprawach

Wyjaśniała

i

związanych
przypominała,

że wszelkie czynności związane z pozyskiwaniem środków finansowych
i dokonywaniem wydatków na cele wyborcze mogą być prowadzone tylko
przez komitety wyborcze oraz wyborców. Nie mogą prowadzić takich
działań

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;
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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
wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborczą wyłącznie kwoty
ustalone limitem, który wyliczony został na podstawie art. 337 § 1 Kodeksu
wyborczego przez pomnożenie kwoty 0,64 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 27 lutego 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach
wyborców został ogłoszony w Monitorze Polskim z 2019 r. poz. 223 i jest
zamieszczony na stronie pkw.gov.pl; na stronie internetowej podane są także
limity wydatków na wybory obliczone dla poszczególnych komitetów
wyborczych.
4. W związku z pytaniami dotyczącymi udostępniania wyników głosowania
przez obwodowe komisje wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza
w komunikacie z dnia 6 maja 2019 r. wydanym na podstawie art. 349 § 2
Kodeksu wyborczego poinformowała, że w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 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 26 maja 2019 r.
5. Państwowa Komisja Wyborcza zgodnie z zasadami uzyskiwania danych
o „frekwencji wyborczej” w trakcie głosowania, określonymi w uchwale
z dnia 15 kwietnia 2019 r., podała te informacje do publicznej wiadomości
na konferencjach prasowych w dniu głosowania: o godz. 1330 (według stanu
na godz. 1200) i o godz. 1830 (według stanu na godz. 1700).
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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 26 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. W niektórych odrębnych
obwodach

głosowania głosowanie rozpoczęło się w późniejszych

godzinach. Głosowanie przebiegało w zasadzie bez zakłóceń. Według
posiadanych

przez

Państwową

Komisję

Wyborczą

informacji

nieprawidłowości było dużo mniej niż w poprzednich wyborach,
m. in. w niektórych

obwodach

głosowania

w

Warszawie

wydano

nieostemplowane karty do głosowania, np. w przypadku użycia kart
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z rezerwy. W pracy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 74 w Katowicach
doszło do kilkuminutowego wstrzymania prac komisji, z uwagi na atak
epilepsji jednego z członków Komisji. Nie spowodowało to przedłużenia
głosowania. W gminie Kamień (właściwość Rejonowej Komisji Wyborczej
w Chełmie) Przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 zgłosiła
w trakcie głosowania zaginięcie jednej kartki spisu wyborców, która jak
twierdziła była dostarczona do lokalu. Po godzinie 21:00 zgłoszono
odnalezienie tej brakującej kartki spisu wśród kart do głosownia. W trakcie
głosowania wyborcy przybyli do lokalu, ujęci na brakującej kartce spisu,
zostali, po uprzednim potwierdzeniu w ewidencji ludności, dopisani
na dodatkowym formularzu spisu. W Obwodowej Komisji Wyborczej nr 112
w Toruniu odnotowano interwencję Policji z uwagi na fakt, iż członkowie
komisji zauważyli, że przewodnicząca komisji znajduje się pod wpływem
środków odurzających. Po jej zatrzymaniu przez Policję, komisja
prawidłowo ustaliła wyniki głosowania w obwodzie. Po zakończeniu
głosowania wpłynęła skarga wyborcy na pracę Obwodowej Komisji
Wyborczej nr 48 w Toruniu, który w celu potwierdzenia tożsamości posłużył
się mTożsamością, lecz przewodniczący komisji odmówił mu wydania karty
i

zażądał

przedstawienia

Do Państwowej

Komisji

„plastikowego”

Wyborczej

dowodu

wpływały

skargi

osobistego.
związane

z aktualizacją spisów wyborców, zarówno od pracowników działów
ewidencji ludności (Zielona Góra) jak i samych wyborców, w związku
z przesyłanymi przez Departament Systemów Państwowych Ministerstwa
Cyfryzacji za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Administracji - PIA
(m. in. w Opolu, Krośnie, Zielonej Górze, Tarnobrzegu, Katowicach,
Wałbrzychu). Dane te dotyczyły wyborców, którzy byli ujęci w spisach
wyborców

sporządzonych

przez

inne

państwa

członkowskie

Unii

Europejskiej. Część wyborców twierdziła, iż nigdy nie podejmowali
czynności związanych z procedurą wpisania do rejestru wyborców w innym
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państwie członkowskim i zostali niesłusznie skreśleni ze spisu wyborców
w Polsce. Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Tykocinie
(właściwość Rejonowej Komisji Wyborczej w Białymstoku) dowożono
osoby przebywające w domu pomocy społecznej. U dwóch osób zauważono
kartki, na których znajdowały się instrukcje, na którą listę oraz którego
kandydata mają zagłosować. Komenda Miejska Policji w wyniku
przeprowadzonych czynności ustaliła, że jedna z pensjonariuszek domu
pomocy społecznej, osoba upośledzona umysłowo, przekazała informację
dwóm wyborcom, na kogo mają oddać głos. Kartki zostały zabezpieczone,
a Policja dokonuje czynności pod kątem naruszeń art. 250 Kodeksu karnego.
Natomiast w Obwodowej Komisji Wyborczej w Szczytnie (właściwość
Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie) została wydana karta wyborcy,
który nie był ujęty w spisie wyborców przekazanym przez Burmistrza
Miasta Szczytno, a komisja nie dopisała wyborcy do spisu. Na terenie miasta
Wałbrzych (właściwość Rejonowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu)
członkowie

obwodowych

komisji

o następującej treści „Szanowni

wyborczych

otrzymywali

sms-y

Państwo w momencie gdy już będzie

gotowy protokół proszę o zrobienie wyraźnego zdjęcia protokołu i odesłanie
na ten numer. Proszę też podać ilość wydanych kart. W razie pytań proszę
o sms”.

Delegatura

za pośrednictwem

Krajowego
Pełnomocnika

Biura

Wyborczego

Rejonowej

w

Wałbrzychu

Komisji

Wyborczej

powiadomiła komisje, aby absolutnie nie odpowiadały i nie reagowały
na przesłane

wiadomości.

Aktualnie

Komenda

Miejska

Policji

w Wałbrzychu prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Obecnie wiadomo,
że numer telefonu, z którego wysyłane były wiadomości należy do osoby,
która była upoważniona przez jeden z komitetów wyborczych do zgłoszenia
na terenie Wałbrzych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
Inne pojedyncze incydenty dotyczyły wynoszenia kart do głosowania,
wszczynania drobnych awantur, czynienia różnych uwag.
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3. Przy czynnościach głosowania i ustalania wyników głosowania w obwodach
oraz przy pracach rejonowych i okręgowych komisji wyborczych mogli być
obecni mężowie zaufania. Według informacji przekazanych Państwowej
Komisji Wyborczej przez okręgowe i rejonowe komisje wyborcze
w obwodach głosowania udział mężów zaufania był niewielki. Przy pracach
Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku związanych z przyjmowaniem
od pełnomocników

kopert

zawierających

protokoły

z

obwodów

od godz. 23:00 do 2:00 obecny był mąż zaufania z Komitetu Wyborczego
Prawo i Sprawiedliwość. Nie uczestniczył przy sporządzaniu protokołu przez
Komisję. Mężowie zaufania byli obecni także w Okręgowej Komisji
Wyborcze w Rzeszowie, Krakowie Wrocławiu, Olsztynie i Lublinie
(KW Prawo i Sprawiedliwość). Zarzuty do protokołów głosowania mężów
zaufania w obwodowych komisjach wyborczych były sporadyczne.
W Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 we Wrocławiu członek obwodowej
komisji wyborczej próbował schować 4 karty do głosowania Sytuację tę
zauważył

mąż

zaufania

obecny

w

lokalu.

O incydencie

została

poinformowana Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu, która
powiadomiła organy ścigania, a członek komisji został odwołany ze swojej
funkcji.
4. Co do zasady obwodowe komisje wyborcze dokonały ustalenia wyników
głosowania i sporządziły protokoły głosowania poprawnie, bez błędów
wymagających ponownego liczenia głosów i sporządzenia protokołów.
W przypadku generowania się w systemie informatycznym zestawienia
błędów, obwodowe komisje wyborcze usuwały je i przystępowały
do ponownego
głosowania

sprawdzenia

w obwodzie.

i sporządzenia

W Obwodowej

prawidłowego

Komisji

protokołu

Wyborczej

nr

3

w gm. Baranów Sandomierski (właściwość Rejonowej Komisji wyborczej
w Tarnobrzegu) jako zarzut członka Komisji w pkt 21 opisano zdarzenie,
że wyborca podpisał się w nieodpowiedniej rubryce spisu wyborców,
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co zostało zgodnie z wytycznymi odnotowane na spisie i zaparafowane przez
przewodniczącego i członka komisji. Zatem inne działania były zbędne.
Po wyjaśnieniu celowości dokonanego wpisu w protokole głosowania
Komisja dokonała sprostowania protokołu, poprzez zapis „brak uwag”,
gdyż dokonany wpis miał cel informacyjny, a nie stanowił zarzutu.
Na obszarze właściwości Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy,
w przypadku 12 protokołów stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości
skutkujących cofnięciem protokołów do komisji obwodowych celem ich
sprostowania.
5. Protokoły głosowania w obwodach sporządzone przez obwodowe komisje
wyborcze były 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 ich ustaleniu,
lecz nie wcześniej niż 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
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.
6. Okręgowe Komisje Wyborcze na podstawie protokołów wyników
głosowania w rejonach ustaliły wyniki głosowania na listy okręgowe
i sporządziły protokoły wyników głosowania w okręgach wyborczych.
Protokoły zostały niezwłocznie przekazane do Państwowej Komisji
Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza, po stwierdzeniu zgodności
treści protokołów z danymi otrzymanymi z okręgowych komisji wyborczych
drogą elektroniczną, sporządziła zestawienie obejmujące liczbę głosów
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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
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 –– sporządziła
protokół wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz obwieszczenie
o wynikach

wyborów

posłów

do

Parlamentu

Europejskiego

przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r. Obwieszczenie Komisja podała
do publicznej wiadomości w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 1400
na konferencji prasowej. Obwieszczenie zostało ogłoszone w Dzienniku
Ustaw z dnia 28 maja 2019 r. pod poz. 692, a także zamieszczone na stronie
pkw.gov.pl. Ponadto Komisja, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia
2019 r. o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów
do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej
na kadencję 2019-2024 (Dz. U. poz. 708), zamieściła na stronie pkw.gov.pl
obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.
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w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, który spośród
posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej
Polskiej na kadencję 2019-2024 nie obejmuje mandatu na początku kadencji.
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 31 maja 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej Państwowa Komisja Wyborcza dokonała uroczystego wręczenia
wybranym posłom zaświadczeń o wyborze na posła do Parlamentu
Europejskiego. W uroczystości wziął udział Marszałek Sejmu Marek
Kuchciński, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wicemarszałek
Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Wicemarszałek Sejmu Ryszard
Terlecki. Obecni byli także Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Julia

Przyłębska i Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf,
a także Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Anna Surówka-Pasek.
Zastępca Przewodniczącego
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