
KOMUNIKAT 

Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW 

W DNIU 20.06.2010 O GODZINIE 9.40 W SIEDZIBIE PKW 
 

Dnia 20 czerwca 2010 roku o godzinie 9.40 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej 

odbyła się konferencja prasowa dotycząca wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

 W konferencji udział wzięli:

 

            Przewodniczący PKW                    Sędzia Stefan Jaworski

 

            Członek PKW                                  Sędzia Włodzimierz Ryms

                                                                      

            Sekretarz  PKW i Kierownik Krajowego Biura Wyborczego

                                                                       Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki

Przewodniczący  Państwowej  Komisji  Wyborczej,  sędzia  Stefan  Jaworski,  otworzył  

konferencję prasową dotyczącą przebiegu  pierwszych  godzin  wyborów  Prezydenta  2010r. 

Przewodniczący  poinformował,  że  o  godzinie  6:00  rozpoczęto  głosowanie  we  wszystkich 

okręgach wyborczych, również na terenach popowodziowych.

Następnie  Członek  PKW,  Włodzimierz  Ryms,  przedstawił informacje  na  temat  kilku 

incydentów do których doszło w obwodach głosowania. 

W  jednym  z  lokali  wyborczych  w  gminie  Bielsk  Duży  na  obszarze  Okręgowej  Komisji 

Wyborczej  nr  25  w  Radomiu  nastąpiło  nieznaczne  opóźnienie  rozpoczęcia  głosowania, 

ponieważ komisja  obwodowa  nie  dysponowała  prawidłową pieczęcią.  Uchybienie  szybko 

usunięto. W związku z tym,  że między godziną 6:00 a chwilą usunięcia uchybienia (g. 6:40) 

nikt  nie  zgłosił chęci  przystąpienia  do  głosowania,  nie  ma  podstaw  do  przedłużenia 

głosowania. 

Inny incydent miał miejsce  w lokalu  wyborczym okręgu nr 42,  gdzie również pojawił się 

problem z wadliwą pieczęcią. Dotyczyło to czterech komisji obwodowych w mieście i gminie 

Zduny. Uchybienie natychmiast usunięto, wyposażając komisje w prawidłową pieczęć. 

W okręgu gdańskim nr 33 w dniu wczorajszym przewodniczący OKW nr 119 zabrał do domu 

pieczęć komisji.  W związku  z  tym uchybieniem dokonano zmiany  przewodniczącego oraz 

wykonano nową pieczęć. 



W okręgu szczecińskim nr 46, w gminie Pyrzyce dokonano zmiany przewodniczącego komisji 

obwodowej,  ponieważ dotychczasowy przewodniczący w  dniu  dzisiejszym poinformował o 

swojej rezygnacji z udziału w pracach komisji.

W jednym  z  obwodów  okręgu  nr  2  Jelenia  Góra,   mąż zaufania  jednego  z  kandydatów 

agitował w lokalu wyborczym, w związku z czym został z niego usunięty.

W Krakowie doszło do incydentu polegającego na wykonaniu napisów na  ścianie budynku. 

Napisy promujące  jednego z kandydatów natychmiast usunięto.

Członek  PKW,  Włodzimierz  Ryms,  podkreślił,  że  w  pozostałych  OKW pierwsze  godziny 

glosowania przebiegały bez incydentów.

Następnie Sekretarz PKW i Kierownik Krajowego Biura Wyborczego, Minister Kazimierz 

Wojciech  Czaplicki,  poinformował o  incydentach  odnotowanych  przez  Komendę Główną 

Policji.  Od 19.30 dnia  wczorajszego do dzisiaj,  godziny 7.00 rano pojawiło się  7  nowych 

incydentów. Dotyczyły one wywieszania banerów z nazwiskami poszczególnych  kandydatów 

na budynkach, zrywania oraz naklejania plakatów promujących jednego z kandydatów na 

Prezydenta,  zerwano także strzałki  pokazujące kierunek do punktu głosowania.

Przewodniczący PKW sędzia Stefan Jaworski podał następnie dane o frekwencji wyborczej, z 

godziny 8.00. Według oficjalnego komuniatu PKW dane te przedstawiają się następująco:

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 25 483 obwodowych komisji 
wyborczych spośród  25 506 komisji  obwodowych powołanych na obszarze kraju,  informuje,  że 
według stanu na godz. 8.00 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 30 374 071.

2. Wydano karty do głosowania  563 184 osobom uprawnionym,  co stanowi  1,85% 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 164 164 228 052 5 665 2,48
2. Bydgoszcz 205 205 286 154 5 564 1,94
3. Gdańsk 216 216 357 649 4 807 1,34
4. Katowice 165 165 248 929 4 777 1,92
5. Kraków 457 457 585 325 12 417 2,12
6. Lublin 211 188 250 366 6 092 2,43
7. Łódź 397 397 592 694 10 415 1,76
8. Poznań 298 298 430 483 7 197 1,67



9. Szczecin 200 200 302 852 5 479 1,81
10. Warszawa 848 848 1 407 282 30 929 2,20
11. Wrocław 298 298 498 813 7 745 1,55

III. W stosunku  do  liczby uprawnionych  najwięcej  wyborców  wzięło  udział  w  głosowaniu  w 

gminie (mieście) Ropa, powiat gorlicki, województwo małopolskie - 8,99% .

Przewodniczący Stefan Jaworski mówił na konferencji również o liczbie kart do głosowania. 

Komisje obwodowe dysponują  95% kart do głosowania. Pozostałe  5% pozostaje w rezerwie, 

którą dysponuje  Okręgowa Komisja  Wyborcza.  W Krośnie,  Płocku i  Katowicach  wydane 

zostały  dodakowo  karty  do  głosowania  do  Senatu,  ponieważ są tam  jednocześnie 

przeprowadzane uzupełniające wybory.

Sędzia  Stefan  Jaworski  odniósł sie  także  do  rozważań na  temat  zmiany  godzin 

przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych. Przewodniczący  powiedział,  że to 

ustawodawca decyduje o godzinach głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawia 

Ustawodawcy i  innym urzędom Państwowym jedynie raport  zawierający uwagi  dotyczace 

przebiegu i organizacji wyborów, są to jednak wyłącznie fakty, a nie sugestie zmian. 

Na  konferencji  poruszono  również kwestię zmniejszenia  liczby  obwodów  głosowania  w 

aresztach i szpitalach ( w porównaniu do 2005 roku ) ze względu  na mniejszą liczbę tych 

placówek.  


