KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA 2011 R. O GODZINIE 12.00 W SIEDZIBIE PKW.

W dniu 7 października o godz. 12.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się konferencja prasowa w sprawie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

W konferencji wzięli udział:
Przewodniczący: sędzia Stefan Jaworski 
Zastępca Przewodniczącego: sędzia Andrzej Kisielewicz 
Zastępca Przewodniczącego: sędzia Stanisław Kosmal 
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:
sędzia Bogusław Dauter
sędzia Maria Aleksandra Grzelka 
sędzia Andrzej Mączyński 
sędzia Janusz Niemcewicz 
sędzia Antoni Włodzimierz Ryms 
sędzia Stanisław Zabłocki 
Sekretarz PKW: Kazimierz Czaplicki – Szef Krajowego Biura Wyborczego.
Wicedyrektor Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów  Krajowego Biura Wyborczego: Romuald Drapiński


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Stefan Jaworski, otworzył konferencję prasową, zapowiadając, że jej tematem będzie podsumowanie informacji o przygotowaniach do wyborów 2011 r. w ujęciu statystycznym, a także informacje na temat ostatnich zmian na listach wyborczych. Przewodniczący powitał także delegacje zagraniczne zaproszone na wybory. 
Członek PKW, sędzia Włodzimierz Ryms zaprezentował dane statystyczne dotyczące wyborców, komitetów wyborczych i kandydatów na posłów i senatorów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Według stanu na 7 października 2011 r. liczba wyborców ujętych w spisach wyborców wyniosła 30 768 225 osób. O wydanie zaświadczenia 
o prawie do głosowania ubiegało się 135 036 osób, natomiast o wnioski o sporządzenie pełnomocnictwa starały się 11 984 osoby. Chęć głosowania korespondencyjnego w kraju wyraziło 817 osób, w tym o głosowanie za pomocą nakładki w alfabecie Braile’a poprosiły 43 osoby. 
Z nakładki w alfabecie Braile’a w lokalu chęć skorzystania zgłosiło 214 osób. Sędzia Ryms poinformował również, że z możliwości głosowania za granicą, a tym samym dopisanie się do spisu wyborców wnioskowało 132 670 osób, w tym przez głosowanie korespondencyjne 22 893 osoby. 
Sędzia Włodzimierz Ryms przekazał także informacje dotyczące obwodowych komisji wyborczych. W dniu 9 października 2011 r. wybory odbędą się w 25 993 obwodach, w tym 268 za granicą, 3 na statku. Przygotowanych dla osób niepełnosprawnych jest 7785 lokali wyborczych. Liczba członków obwodowych komisji wyborczych liczy 202 376 osób. Sędzia Ryms przekazał także dane dotyczące komitetów wyborczych. O swoim utworzeniu Państwową Komisję Wyborczą zawiadomiło 110 komitetów. Zarejestrowano 337 list kandydatów na posłów do Sejmu RP, łącznie 7 035 kandydatów. Na jeden mandat do Sejmu RP średnio przypada 15 kandydatów. Wśród  kandydatów na posłów do Sejmu przypada 43,54% kobiet, 56,46% mężczyzn. Do Senatu RP zarejestrowano 103 komitety wyborcze, łącznie do Senatu RP kandyduje 500 osób, a na jeden mandat przypada 5 osób. Wśród kandydatów na senatorów jest 14% kobiet, 86,0% mężczyzn. 
Sędzia Maria Grzelka wyjaśniła kwestię ciszy wyborczej, która zaczyna się o godzinie 24.00 
w piątek 7 października i potrwa do godziny 21.00 w niedzielę 9 października 2011 r. W tym czasie zakazana jest agitacja wyborcza, zabronione są pochody, zgromadzenia, wygłaszanie przemówień na temat wyborów, przyklejanie plakatów, rozdawanie ulotek, zawieszanie bilbordów.  Naruszenie zakazu agitacji w ciszy wyborczej uznawane jest za wykroczenie, zagrożone jest karą grzywny.
Zastępca przewodniczącego PKW, sędzia Andrzej Kisielewicz przedstawił instytucję męża zaufania. Mężowie zaufania reprezentują komitety wyborcze i pełnią oni jedynie funkcję obserwatorów. 
Sędzia Stanisław Zabłocki przypomniał najważniejsze informacje dotyczące wyborów i przedstawił szczegółowo problematykę głosowania. Przypomniał o godzinach głosowania- 07.00-21.00, ważnych dokumentach ze zdjęciem, które potwierdzają tożsamość wyborcy. Sędzia zaprezentował także karty do głosowania informując jak oddać ważny głos.  
Sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki  poinformował o organizacji pracy PKW w najbliższych dniach a także w dniu wyborów- 09.10.2011 r. Zapowiedział także następną konferencje prasową na temat rozpoczęcia głosowania, która odbędzie się w niedzielę, 09.10.2011 r. o godz. 8.30, Następne – poświęcone frekwencji i przebiegowi głosowania – odbędą się około godziny 10.30, 15.30 i 19.30 i 21.30. Pierwszych, nieoficjalnych, cząstkowych wyników wyborów można spodziewać się po wpłynięciu do PKW 30% protokołów głosowań z komisji wyborczych. Oficjalne wyniki w formie obwieszczenia zostaną ogłoszone najwcześniej we wtorek 11.10.2011 r. w godzinach wieczornych.
Dyrektor Romuald Drapiński zabrał głos w sprawie organizacji wyborów informując jednocześnie o stronie internetowej  wybory2011.pkw.gov.pl.
Przewodniczący Komisji sędzia Stefan Jaworski  raz jeszcze poinformował o obserwatorach zagranicznych z 9 państw i  oddał głos dziennikarzom. Po serii pytań i odpowiedzi zakończył konferencję. 


