
KOMUNIKAT 

Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW 

W DNIU 20.06.2010 O GODZINIE 14.30 W SIEDZIBIE PKW 
 

Dnia 20 czerwca 2010 roku o godzinie 14.30 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej 

odbyła  się kolejna  konferencja  prasowa  dotycząca  wyborów  Prezydenta  Rzeczpospolitej 
Polskiej. 
 

 W konferencji udział wzięli:

 

           Z-ca Przewodniczącego PKW:     Sędzia Jan Kacprzak

                Członek PKW:      Sędzia Andrzej Kisielewicz
 

Konferencję otworzył Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Jan 

Kacprzak  podając  dane  o  frekwencji  wyborczej,  z  godziny  13.00.  Według  oficjalnego 

komunikatu PKW dane te przedstawiają się następująco:

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 25 502 obwodowych komisji 
wyborczych spośród  25 506 komisji  obwodowych powołanych na obszarze kraju,  informuje,  że 
według stanu na godz. 13.00 w dniu 20 czerwca 2010 r.:

1. Liczba  osób  uprawnionych  do  udziału  w  wyborach,  tj.  liczba  osób  ujętych  w  spisach 
wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 30 453 805.

2. Wydano karty do głosowania 7 119 745 osobom uprawnionym, co stanowi 23,38% w 
stosunku do liczby osób uprawnionych.

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

Lp. Miasto
Liczba 

obwodów 
ogółem

Liczba obwodów,  
z których 

otrzymano dane

Liczba 
uprawnionych

Liczba 
wydanych 

kart

%
(6:5)

1 2 3 4 5 6 7
1. Białystok 164 164 228 738 66 801 29,20
2. Bydgoszcz 205 205 286 154 80 519 28,14
3. Gdańsk 216 216 360 213 95 242 26,44
4. Katowice 165 165 249 697 57 883 23,18
5. Kraków 457 457 589 871 142 918 24,23
6. Lublin 211 211 277 148 71 125 25,66
7. Łódź 397 397 594 235 151 093 25,43
8. Poznań 298 298 433 482 122 673 28,30
9. Szczecin 200 200 318 864 81 823 25,66
10. Warszawa 848 845 1 329 385 391 107 29,42
11. Wrocław 298 298 503 505 128 625 25,55



III. W stosunku  do  liczby uprawnionych  najwięcej  wyborców  wzięło  udział  w  głosowaniu  w 
gminie (mieście) Rewal, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie - 56,02% .

Sędzia  Jan  Kacprzak  poruszył  kwestię  zaświadczeń  i  dokumentów  potrzebnych  do 

głosowania. Jak mówił, są sygnały od wyborców figurujących w spisie wyborców,  że mają oni 

kłopoty z otrzymaniem kart na podstawie innych dokumentów niż dowód osobisty. Sędzia 

Kacprzak  stwierdził,  że  te  zachowania  komisji  są  nieprawidłowe i  przypomniał,  że  kartę 

można otrzymać na podstawie każdego dokumentu, który zawiera zdjęcie, imię i nazwisko 

osoby znajdującej się w spisie wyborców, jeśli komisja obwodowa nie ma wątpliwości, że jest  

to ta sama osoba. 

Wiceprzewodniczący PKW mówił także o sytuacjach, gdy do komisji obwodowej zgłaszają się 

wyborcy niewpisani do danego spisu wyborców, bez zaświadczenia o prawie do głosowania. W 

takim wypadku sam dokument  tożsamości  nie  jest  wystarczający  aby  obwodowa komisja 

mogła wydać kartę do głosowania. 

Zastępca Przewodniczącego PKW poinformował też o przypadkach, gdy wyborca podpisując 

rubrykę  w  spisie  zauważa,  że  osoba  sąsiadująca  na  liście  już  nie  żyje.  Sędzia  Kacprzak 

przypomniał, że dziś takie zgłoszenie jest bezprzedmiotowe. Wszelkie protesty wyborcze mogą 

być zgłaszane po zakończeniu wyborów i ogłoszeniu wyników. Będą one rozpatrywane przez 

Sąd Najwyższy.

Podczas  konferencji  poruszono  także  kwestię  głosowania  poza  granicami  kraju.  Sędzia 

podkreślił, że liczba obwodów za granicą uległa znacznemu powiększeniu, głównie na terenie 

Wielkiej  Brytanii,  Irlandii,  Niemiec.  Został  utworzony   również  nowy  obwód  na  Alasce. 

Sędzia  Jan  Kacprzak  przypomniał,  że  w  Stanach  Zjednoczonych,  ze  względu  na  różnicę 

czasu, głosowanie już się zakończyło. Do lokali wyborczych mogą jeszcze natomiast udać się 

Polacy przebywający w krajach europejskich. 

Na  konferencji  sędzia  Jan  Kacprzak  wyjaśnił,  że  osoby,  które  utraciły  swoje  dokumenty 

podczas  powodzi  i  do  dzisiaj  nie  mają  żadnego  dokumentu  umożliwiającego  stwierdzenie 

tożsamości,  formalnie  nie  mają  możliwości  otrzymania  kart  do  głosowania.  Zgodnie  z 

Ordynacją Wyborczą aby zagłosować, wyborca musi okazać się dokumentem umożliwiającym 

stwierdzenie  jego  tożsamości.  Państwowa  Komisja  Wyborcza  nie  może  uchylić  tego 



wymagania.  Jednak  incydentalnie  może  się  zdarzyć,  że  Obwodowa  Komisja  uzna  czyjąś 

tożsamość  bez  dokumentu,  gdyż  zna  tę  osobę  jako  stale  zamieszkałą  na  tym  terenie  i  

figurującą w spisie wyborców. Trzeba jednak mieć na uwadze, że taka decyzja Obwodowej 

Komisji może być podstawą protestu wyborczego. 

Wiceprzewodniczący  J.  Kacprzak  podkreślił,  że  na  ok.  26  tys.  Komisji  Obwodowych 

odnotowano tylko kilka przypadków odmowy wydania karty do głosowania. 

W kwestii naruszania ciszy wyborczej, wiceprzewodniczący przyznał, że obecnie sytuacja jest 

spokojniejsza  niż  podczas  poprzednich  wyborów  krajowych.  Zdarzają  się  incydentalne 

przypadki kradzieży flag, wrzucania ulotek kandydatów do skrzynek pocztowych, zerwania 

tabliczki wskazującej drogę do Obwodowej Komisji. 

Zastępca  przewodniczącego  Jan  Kacprzak  odniósł  się  również  do  sprawy  zamieszczenia 

zdjęcia  dwóch kandydatów  w sobotnio-niedzielnym wydaniu  Gazety  Wyborczej.  W opinii 

PKW zamieszczenie wizerunków dwóch kandydatów, nie opatrzone żadnym komentarzem, 

nie musi świadczyć samo przez się o naruszeniu ciszy wyborczej. Kandydaci są pokazywani w 

programach  telewizyjnych  w  dniu  dzisiejszym  (na  żywo)  podczas  głosowania.  Bardziej 

prawidłowe,  zdaniem PKW, byłoby  jednak  niezamieszczenie  tych  zdjęć  lub  zamieszczenie 

zdjęć  wszystkich  kandydatów.  Decyzja  czy  zamieszczanie  tych  zdjęć  jest  karalnym 

naruszeniem ciszy wyborczej należy do organów ścigania.

Podczas  konferencji  poruszono  także  kwestię  transportu  niepełnosprawnych  do  lokali 

wyborczych. Według sędziego Kacprzaka nie odnotowano żadnych problemów – nie wpłynęły 

do  PKW  żadne  sygnały  na  ten  temat.  Tam  gdzie  była  potrzeba,  umożliwiono  osobom 

niepełnosprawnym dotarcie do lokali wyborczych i głosowanie. 

Wiceprzewodniczący PKW podkreślił, że cisza wyborcza obowiązuje na terenie Polski. Jednak 

sędzia Kacprzak zaznaczył, że do zakończenia głosowania, na terenie naszego kraju nie można 

informować o wynikach głosowania za granicą. 


