
KOMUNIKAT
Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW

W DNIU 04.07.2010 R. O GODZINIE 9:30 W SIEDZIBIE PKW

Dnia 04 lipca 2010 roku o godzinie 9:30 w siedzibie Państwowej Komisji  Wyborczej 
odbyła  się  konferencja  prasowa  dotycząca  ponownego  głosowania  w  wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 W konferencji udział wzięli:
 

            Przewodniczący PKW                    Sędzia Stefan Jaworski
 

            Członkowie                                     Sędzia Włodzimierz Ryms
                               Sędzia Stanisław Zabłocki

                                                                      

            Sekretarz  PKW i Kierownik Krajowego Biura Wyborczego
                                                                      Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki

Przewodniczący  Państwowej  Komisji  Wyborczej,  sędzia  Stefan  Jaworski,  otworzył 
konferencję prasową, podając informacje dotyczące pierwszych godzin głosowania na 
terenie kraju i za granicą. Przewodniczący poinformował, że w II turze wyborów do 
głosowania uprawnionych jest 30 271 380 osób. Za pośrednictwem pełnomocnika będzie 
głosowało 10 785 osób. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej przypomniał o zasadach dotyczących 
sposobu  oddawania  głosu  na  karcie  do  głosowania.  Głosujemy na  jednego  z  dwóch 
kandydatów, stawiając znak x w kratce przed jego nazwiskiem. Głos jest nieważny, jeśli 
nie  dokonamy żadnego  wyboru  lub  w przypadku,  gdy  znak  x  postawimy przy  obu 
kandydatach. 

Następnie sędzia Włodzimierz Ryms podał informacje na temat przebiegu głosowania 
na  terenie  kraju.  We  wszystkich  lokalach  wyborczych  głosowanie  rozpoczęło  się 
punktualnie  o  godzinie  6:00.  Nie  odnotowano  żadnych  opóźnień  czy  zdarzeń 
uzasadniających ewentualne przedłużenie  głosowania.  Doszło  wprawdzie  do pewnych 
incydentów – trzech członków Obwodowych Komisji  Wyborczych przybyło do lokali 
wyborczych w stanie nietrzeźwym, w związku z czym odwołano ich ze składu komisji. 

Sędzia  Włodzimierz  Ryms  poruszył  także  temat  incydentów  naruszających  ciszę 
wyborczą. Skala naruszeń była niewielka, odnotowano ok. 30-40 drobnych przypadków, 
takich  jak  zrywanie  plakatów,  naklejanie  nowych,  zaklejanie  afiszy  konkurenta  czy 
wrzucanie ulotek do skrzynek pocztowych.



Następnie  sędzia  Stanisław  Zabłocki  przedstawił  frekwencję  wyborczą  aktualną  na 
godzinę 8:00 oraz odczytał komunikat PKW o liczbie osób ujętych w spisach wyborców 
oraz  liczbie  wyborców,  którym  w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  w 
ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r. do godz. 8.00 wydano karty do głosowania:

I. Zbiorcza informacja w skali kraju
Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 25 499 obwodowych 
komisji  wyborczych  spośród  25 505 komisji  obwodowych powołanych na obszarze kraju, 
informuje, że według stanu na godz. 8.00 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 29 810 087.

2. Wydano karty do głosowania 751 828 osobom uprawnionym, co stanowi 2,52% w stosunku 
do liczby osób uprawnionych.

II. Zbiorcze informacje wg miast powyżej 250 tys. mieszkańców:

Lp. Miasto
Liczba 

obwodów 
ogółem

Liczba obwodów, 
z których 
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Liczba 
uprawnionych

Liczba 
wydanych 

kart

%
(6:5)

1 2 3 4 5 6 7
1. Białystok 164 164 223 890 5 501 2,46
2. Bydgoszcz 205 205 280 353 8 386 2,99
3. Gdańsk 216 216 349 803 6 091 1,74
4. Katowice 165 165 242 955 6 893 2,84
5. Kraków 457 457 570 455 18 163 3,18
6. Lublin 211 207 265 741 8 130 3,06
7. Łódź 397 397 575 970 13 497 2,34
8. Poznań 298 298 419 004 10 946 2,61
9. Szczecin 200 200 296 478 9 662 3,26
10. Warszawa 848 848 1 254 609 32 866 2,62
11. Wrocław 298 298 484 181 12 008 2,48

III. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w 
gminie (mieście) Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie - 
20,17%.

Sędzia  Stanisław  Zabłocki  zauważył,  że  w  dniu  głosowania  w  I  turze  wyborów 
frekwencja na godz. 8:00 była znacznie mniejsza – wynosiła 1,85%, przypominając, że II 
turze ta liczba wynosi odpowiednio 2,52%.

Sekretarz PKW minister Kazimierz Czaplicki przypomniał, że dokument uprawniający 
do głosowania oprócz zdjęcia powinien zawierać takie informacje jak imię, nazwisko 
oraz adres zamieszkania. Nie jest natomiast wymagany numer PESEL. 

Minister  Kazimierz  Czaplicki  poinformował  również,  że  po  dniu  wyborów  za 
zlikwidowanie plakatów wyborczych i innych form agitacji wyborczej są odpowiedzialne 
poszczególne komitety wyborcze. Jeśli nie uczynią tego w ciągu 30 dni od zakończenia 
wyborów,  musi  to  zrobić  wójt  lub  prezydent  miasta,  obciążając  kosztami  komitet 
wyborczy.

Sędzia Stanisław Zabłocki podał informację dotyczącą frekwencji wyborczej w Rewalu, 
gdzie ostatnio była ona najwyższa w Polsce. O godz. 8:00 wynosiła ona 11%, a przed 
godz. 9:00 tamtejsza komisja obwodowa zgłosiła potrzebę uruchomienia rezerwy kart 



do głosowania. 

Sędzia Włodzimierz Ryms poinformował, że kolejna konferencja odbędzie się o godzinie 
14:30. 


