
KOMUNIKAT
Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW

W DNIU 20.06.2010R. O GODZINIE 20.30 W SIEDZIBIE PKW
 

Dnia 20 czerwca 2010 roku o godzinie 20.30 w siedzibie Państwowej Komisji 

Wyborczej odbyła się kolejna konferencja prasowa dotycząca wyborów Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 W konferencji udział wzięli:

Przewodniczący PKW                                Sędzia Stefan Jaworski 
Z-ca Przewodniczącego                              Sędzia Jan Kacprzak 

Członkowie                                                  Sędzia Maria Grzelka
                                                                      Sędzia Włodzimierz Ryms
                                                                      Sędzia Andrzej Mączyński
                                                                      Sędzia Andrzej Kisielewicz

Sekretarz  PKW i Kierownik Krajowego Biura Wyborczego
                                                                      Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki

Konferencję  otworzył  Przewodniczący  Państwowej  Komisji  Wyborczej  Sędzia 

Stefan  Jaworski,  oświadczając  o  zakończeniu  o  godz.  20.00  głosowania  we 

wszystkich Obwodowych Komisjach Wyborczych,  które przystąpiły następnie do 

zliczania i sporządzania dokumentów wyborczych.

Sekretarz  PKW Kazimierz  Wojciech  Czaplicki  podsumował dzień  wyborczy.  Na 

podstawie meldunku Komendy Głównej Policji w czasie trwania ciszy wyborczej od 

północy 19.06.2010 r do zakończenia głosowania, wydarzyło się 56 sytuacji,  które 

dotyczyły:

1. naruszenia  w  21  przypadkach  ciszy  wyborczej  poprzez  rozwieszania 

plakatów, bannerów, zdjęć i osobistej agitacji;  



2. niszczenia i zrywania plakatów wyborczych w 7 przypadkach;

3. interwencji  w związku z obecnością nietrzeźwych wyborców w 5 lokalach 

wyborczych,

4. pozbawienia  funkcji  8  członków  OKW  w  związku  ze  stwierdzeniem 

nietrzeźwości; 

5. kradzieży 2 tabliczek wskazujących kierunek do lokali wyborczych;

6. fotografowania przez z-cę przewodniczącego OKW spisu wyborców;

7. zabrania  pieczątki  przez  przewodniczącego  jednej  z  OKW (przygotowano 

nową pieczątkę różniącą się od wyniesionej z lokalu);

8. w  3  przypadkach  znalezienia  przez  wyborcę  swojego  podpisu  na  liście 

wyborców,  co  zdarza  się,  gdy  członkowie  OKW niedokładnie  sprawdzają 

miejsce podpisu;

9. uszkodzenia  plomby  na  urnie,  co  nastąpiło  przy  sprawdzaniu  jej  przez 

jednego z mężów zaufania.  

Minister K.W. Czaplicki podsumował, że incydenty w okresie ciszy wyborczej nie 

odbiegały od normy, a nawet było ich mniej. 

W  związku  z  zakończeniem  głosowania  Przewodniczący  PKW  Stefan  Jaworski 

podziękował za organizację wyborów: 

- organom samorządów lokalnych;

- szczególnie organom gmin objętych kataklizmami;

-  administracji  rządowej,  Policji,  Straży  Pożarnej  i  Wojsku,  których to sprawne 

działanie umożliwiło wyborcom skorzystanie konstytucyjnego prawa do głosowania

- członkom Obwodowych i Okręgowych Komisji Wyborczych.

Przewodniczący  PKW  poinformował  na  zakończenie,  że  komisje  przystąpiły  do 

zliczania  głosów,  a  efekty  ich  pracy  będą  relacjonowane  mediom  na  kolejnych 

konferencjach prasowych w odniesieniu do 20%, 45%, 65% raz 90-95% wyników. 



Natomiast  ogłoszenie  oficjalnego  wyniku  wyborów  przewidywane  jest  na 

poniedziałek 21.06.2010r., po przedłożeniu przez Okręgowe Komisje Wyborcze  

w PKW w Warszawie  wszystkich protokołów i dokumentów. 

Zamykając  konferencję  Sędzia  Stefan  Jaworski  podziękował  przedstawicielom 

mediów za towarzyszeniu w dniu wyborów i zaprosił do kontynuowania współpracy. 

 

  


