
KOMUNIKAT

Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW

W DNIU 04.07.2010 R. O GODZINIE 14:30 W SIEDZIBIE PKW

Dnia 04 lipca 2010 roku o godzinie 14:30 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej 

odbyła się druga konferencja prasowa dotycząca ponownego głosowania w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

W konferencji udział wzięli:

Z-ca Przewodniczącego PKW                           Jan Kacprzak

Członek PKW                                                    Andrzej Kisielewicz

Zastępca  Przewodniczącego  Państwowej  Komisji  Wyborczej  Sędzia  Jan  Kacprzak, 

otworzył  konferencję  prasową.  Informacje  dotyczące  liczby  osób  ujętych  

w spisach wyborców oraz liczby wyborców, którym w ponownych wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 04 lipca 2010 r. do godz. 13.00 wydano 

karty do głosowania podał Sędzia Andrzej Kisielewicz. Informacje te przedstawiają się 

następująco. 

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa  Komisja  Wyborcza,  na  podstawie  danych  otrzymanych  od  25 498 

obwodowych komisji wyborczych spośród  25 505 komisji obwodowych powołanych na 

obszarze kraju, informuje, że według stanu na godz. 13.00 w dniu 4 lipca 2010 r.:

1. Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach 

wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 30 167 859.
2. Wydano karty do głosowania  8 032 431 osobom uprawnionym, co stanowi  26,63% 

w stosunku do liczby osób uprawnionych.



II. Zbiorcze informacje wg miast powyżej 250 tys. mieszkańców:
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1 2 3 4 5 6 7
1. Białystok 164 164 225 048 66 819 29,69
2. Bydgoszcz 205 205 280 553 77 765 27,72
3. Gdańsk 216 216 355 792 99 328 27,92
4. Katowice 165 165 244 780 66 036 26,98
5. Kraków 457 457 579 032 171 183 29,56
6. Lublin 211 211 271 666 80 313 29,56
7. Łódź 397 397 579 866 157 064 27,09
8. Poznań 298 298 425 106 130 493 30,70
9. Szczecin 200 200 314 368 91 178 29,00
10. Warszawa 848 848 1 273 076 389 528 30,60
11. Wrocław 298 298 490 653 139 583 28,45

III.  W  stosunku  do  liczby  uprawnionych  najwięcej  wyborców  wzięło  udział  

w  głosowaniu  w  gminie  (mieście)  Rewal,  powiat  gryficki,  województwo 

zachodniopomorskie - 64,91% .

Sędzia Andrzej Kisielewicz poinformował, że zdarzają się przypadki nierespektowania 

przez OKW zaświadczeń uprawniających do głosowania nie zawsze odpowiadających

w  pełni  urzędowo  ustalonemu  wzorowi.  Odmienności  polegają  z  reguły  na  braku  

w górnym lewym rogu zaświadczenia pieczęci urzędowej organu sporządzającego spis 

wyborców  (pieczęci  nagłówkowej  urzędu  gmin  -  miasta  lub  wójta,  burmistrza, 

prezydenta miasta), przy oznaczeniu zaświadczenia pieczęcią imienną pracownika tego 

urzędu z podaniem nazwy organu (np. z up. Prezydenta Miasta ...).

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, iż nie ma przeszkód prawnych, aby komisja 

obwodowa  wydała  kartę  do  głosowania  wyborcy  przedkładającemu  tego  rodzaju 

zaświadczenie - jeżeli nie budzi wątpliwości, że jest to zaświadczenie autentyczne.

To wyjaśnienie PKW skierowała do wszystkich Obwodowych i  Okręgowych Komisji 

Wyborczych.  Sędzia  Jan Kacprzak podkreślił,  że  zamieszanie  w kwestii  zaświadczeń 

pojawiło się po prowokacji dziennikarskiej,  która miała miejsce w Zakopanem, gdzie 



jeden z przedstawicieli  mediów próbował uzyskać kartę do głosowania na podstawie 

kserokopii zaświadczenia o prawie do głosowania. Sprawą zajmie się prokuratura. 

Zastępca  Przewodniczącego  PKW  Sędzia  Jan  Kacprzak  poinformował  o  bardzo 

wysokiej  frekwencji  na  terenach  wypoczynkowych,  głównie  na  Wybrzeżu  (m.in.  w 

Szczecinie,  Międzyzdrojach,  Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Mielnie,  Rowach, Ustce) 

na terenach południowych ( tj.: w Iwoniczu Zdroju, Polańczyku)  i centralnych Polski 

( tj. w Busku Zdroju, Kraszewie-Czubakach, Licheniu Starym ) . 

Sędzia  Jan  Kacprzak  poinformował  o  wydarzeniach  naruszających  ciszę  wyborczą.  

Na terenie kraju miało miejsce zrywanie, zaklejanie i naklejanie plakatów wyborczych 

kandydatów na Prezydenta RP, podrzucania ulotek do skrzynek pocztowych, wkładanie 

ich  za  wycieraczki  samochodów  i  rozkładanie  w  kościele.  Doszło  także  do 

poważniejszych  dla  przebiegu  wyborów  zdarzeń,  np.  na  terenie  Okręgowej  Komisji 

Wyborczej  nr  201  we  Wrocławiu  grupa  zamaskowanych  osób  wtargnęła  do  lokalu 

wyborczego  wznosząc  różne  okrzyki.  Przed  przybyciem  policji  oddalili  się.  Z  kolei  

w  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  nr  46  mającej  siedzibę  na  terenie  jednego  

z wydziałów Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej w lokalu rozpylono gaz 

pieprzowy.  Komisja  wstrzymała  głosowanie  na  20  minut.  Po  wywietrzeniu  lokalu 

wznowiono głosowanie. Przerwa w działalności OKW nie wpływa na czas trwania ciszy 

wyborczej i nie wydłuża godzin otwarcia ww. lokalu. 

Z-ca Przewodniczącego PKW Sędzia Jan Kacprzak po raz kolejny wyjaśnił, że zdaniem 

PKW w czasie  trwania ciszy wyborczej  możliwe jest prezentowanie wypowiedzi  osób 

zachęcających do głosowania, ale nie powinni tego robić kandydaci na Prezydenta RP, 

osoby z ich sztabów wyborczych i znane z sympatii do konkretnego kandydata. Wszelkie 

naruszenia  ciszy  wyborczej  rozpatrywane  będą  przez  organy  ścigania,  a  następnie 

ewentualnie przez sąd. 

W związku z zapytaniem o sytuacje,  gdyby o godz.  20.00 przed lokalem wyborczym 

stała  kolejka chętnych do głosowania,  Sędzia  Jan Kacprzak  poinformował,  że  osoby 

znajdujące  się  w  na  terenie  lokalu  i  oczekujące  na  oddanie  głosu  przed  lokalem 

wyborczym mogą oddać głos nawet po godz. 20.00.




