KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
W DNIU 09.10.2011 R. O GODZINIE 8.30 W SIEDZIBIE PKW

W dniu 9 października 2011 r. o godz. 8.30 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się konferencja prasowa dotycząca rozpoczęcia i przebiegu głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.

W konferencji wzięli udział:
Przewodniczący PKW: Stefan Jaworski, 
Członek PKW: Antoni Włodzimierz Ryms,
Sekretarz PKW: Kazimierz Czaplicki – Szef Krajowego Biura Wyborczego.

Przewodniczący PKW, Sędzia Stefan Jaworski poinformował, że głosowanie w 24 268 lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych rozpoczęło się zgodnie z planem – o godz. 7.00. Już wczoraj rozpoczęło się również głosowanie w obwodach na półkuli zachodniej. 
Jak dotąd wybory przebiegają prawidłowo, nie odnotowano żadnych zakłóceń 
w otwarciu lokali, z wyjątkiem jednego lokalu w Gorzowie Wielkopolskim. 
Sędzia Włodzimierz Ryms poinformował, że zgodnie ze stanem na godzinę 7.00 odnotowano 97 drobnych incydentów, takich jak zrywanie lub naklejanie plakatów wyborczych, kolportowanie ulotek, niszczenie bannerów wyborczych. 
Spośród naruszeń Sędzia Włodzimierz Ryms wyszczególnił dwa zdarzenia. Jedno z nich dotyczy informacji o zamieszczeniu wczoraj wieczorem przez jeden z portali internetowych sondażu w postaci prognozy przedwyborczej. Sprawa ta zostaje skierowana do prokuratury. Drugie zdarzenie miało poważniejszy charakter, co zostało wspomniane przez Przewodniczącego PKW, Sędziego Stefana Jaworskiego. Przed jednym z lokali wyborczych w Gorzowie Wielkopolskim znaleziono paczkę, ocenioną przez Policję jako realną groźbę zagrożenia. Spowodowało to brak możliwości otwarcia lokalu wyborczego o wyznaczonej godzinie, oraz ewakuację mieszkańców z jednego pobliskiego budynku. Obecnie prowadzone są czynności rozpoznawcze. Sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki w odpowiedzi na pytanie czy przeniesienie tego lokalu jest możliwe, powiedział, że nie ma w pobliżu żadnego miejsca, które spełniałoby odpowiednie warunki do głosowania, dlatego takiej możliwości nie ma.  Przewodniczący PKW, Sędzia Stefan Jaworski poinformował, że na tę chwilę nie została podjęta decyzja o ewentualnym przedłużeniu głosowania w tym lokalu. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Decyzję o ewentualnym przedłużeniu głosowania podejmie Obwodowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Okręgową Komisja Wyborczą.
Przewodniczący PKW przypomniał również ogólne zasady głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Następna konferencja odbędzie się w siedzibie PKW o godz. 10.30. Zostaną wówczas podane informacje o frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania według stanu z godz. 9.00.

Najnowsza informacja:
Jak poinformował Sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki, sytuacja w lokalu wyborczym 
w Gorzowie Wielkopolskim została już opanowana i głosowanie powinno się rozpocząć 
o godzinie 9.30. Podejrzana paczka została wywieziona na poligon. Nie ma informacji, czy był to rzeczywiście materiał wybuchowy. 

