KOMUNIKAT
Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW
W DNIU 02.07.2010 R. O GODZINIE 12.05 W SIEDZIBIE PKW
Dnia 02 lipca 2010 roku o godzinie 12.05 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

Z-cy Przewodniczącego

Sędzia Jan Kacprzak
Sędzia Stanisław Kosmal

Członkowie

Sędzia Maria Grzelka
Sędzia Włodzimierz Ryms

Sekretarz PKW i Kierownik Krajowego Biura Wyborczego
Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Sędzia Stefan Jaworski, otworzył
konferencję prasową, przypominając o zasadach głosowania w dniu 04.07.2010 r. Lokale
wyborcze na terenie kraju otwarte będą w godzinach 6.00-20.00. Przy czym w 49
obwodach zagranicznych, głównie w krajach Ameryki Płn. i Płd., z racji różnic
czasowych głosowanie odbędzie się w sobotę 03.07.2010r. Przewodniczący PKW
poinformował, że głosowanie będzie miało miejsce w tych samych obwodach
co 20.06.2010 r., z tym, że lokal wyborczy nr 12 w remontowanym obecnie Śląskim
Centrum Rehabilitacji w Ustroniu został wyłączony z głosowania. Wyborcy otrzymali od
burmistrza zaświadczenie upoważniające do głosowania w innym obwodzie. W sumie
ponowne głosowanie odbędzie się w 25 773 lokalach wyborczych.
Sędzia Stefan Jaworski przypomniał, że przed głosowaniem w dn. 20.06.2010 r. organy
gminne wydały 319 858 zaświadczeń o prawie do głosowania. Wyborcy otrzymali
wówczas dwa zaświadczenia: jedno upoważniające do głosowania w pierwszej turze
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Dnia 20.06.2010 r. na podstawie zaświadczeń głosowało 297 622 osób. Urzędy gmin
poinformowały, że w przeciągu ostatnich dwóch tygodni wydały ponad 40 tys.
zaświadczeń upoważniających do głosowania, a dokument taki można odbierać w dniu
02.07.20001 r. do zamknięcia urzędów. Na zaświadczeniu obligatoryjnie musi widnieć
pieczęć urzędu gminy.
Osoby okazujące się zaświadczeniami mogą oddać głos w dowolnym obwodzie
głosowania na terenie kraju i zagranicą, są natomiast wykreślane ze spisu wyborców
właściwego dla stałego miejsca zamieszkania.
W dniu głosowania Obwodowe Komisje Wyborcze dopisują wyborców do spisu tylko na
podstawie zaświadczenia upoważniającego do głosowania w drugiej turze wyborów.
Zaświadczenia o prawie do głosowania z dn. 20.06.2010r. nie są honorowane.
Osoby, które są ujęte w spisie wyborców w szpitalach lub domach opieki społecznej,
a opuściły te placówki, są dopisywane do spisów na podstawie dokumentów
potwierdzających wypis.
Do spisu wyborców mogą być też dopisane osoby, które zostały pominięte w spisie,
a stale zamieszkują w danym obwodzie i potwierdzi to urząd gminy. Ponadto możliwość
głosowania mają obywatele, którzy udokumentują stałe zamieszkiwanie za granicą
i wylegitymują się ważnym polskim paszportem.
Do spisu wyborców mogą również być dopisane osoby, które zostały przyjęte do szpitala.
Przewodniczący PKW przypomniał, że do głosowania upoważnia wylegitymowanie się
przed OKW dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Sędzia Stefan Jaworski zaprezentował kartę do glosowania, na której widnieją nazwiska
kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie
znaku X przy nazwisku tylko jednego kandydata. Przewodniczący poinformował,
że na każdej karcie do głosowania musi obowiązkowo widnieć pieczęć PKW i pieczęć
Obwodowej Komisji Wyborczej.
Sędzia Włodzimierz Ryms zaznaczył, że Państwowa Komisja Wyborcza z satysfakcją
odebrała fakt, że pierwsza tura wyborów prezydenckich na terenach popowodziowych
przebiegła bez zakłóceń. Sędzia podkreślił, że sytuacja tam jest stale monitorowana.

Stwierdzono znaczną poprawę warunków komunikacyjnych, co pozwala sądzić, że
głosowanie przebiegać będzie jeszcze sprawniej niż 20.06.2010 r.
Sędzia Jan Kacprzak podkreślił, że od momentu wejścia w życie nowej Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, tj. od 17 października 1997 roku, organem mającym prawo
ingerencji w działalność mediów w czasie kampanii i ciszy wyborczej jest Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji, a nie PKW. PKW jest organem opiniodawczym i podejmuje takie
działania w przypadku własnych wątpliwości bądź zapytań z zewnątrz.
Sędzia Maria Grzelka dokładnie wyjaśniła kwestię ciszy wyborczej, szczególnie
w odniesieniu do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w dniu ponownego
głosowania na Prezydenta RP ma kwestować na rzecz powodzian. Zdaniem PKW
prowadzenie tego typu działalności nie jest naruszeniem ciszy wyborczej. Jednak
organizatorzy tej akcji muszą zadbać, by tego typu kwesta nie stała się okazją do
agitacji. PKW uznała również, iż dopuszczalna jest licytacja przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy egzemplarza Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z podpisami
obu kandydatów. Fakt ten nie będzie naruszeniem ciszy wyborczej.
Sędzia Maria Grzelka podkreśliła, że w dniu głosowania można propagować udział
w głosowaniu, jednak nie powinni tego dokonywać kandydaci na Prezydenta RP, osoby
z ich komitetów, a także osoby publiczne, których poglądy lub sympatie wobec danego
kandydata są powszechnie znane.
Sekretarz PKW Minister Kazimierz W. Czaplicki poruszył kwestię głosowania
w miejscach letniego wypoczynku. Poinformował, że PKW podjęła działania, aby
obwodowe komisje wyborcze zostały wyposażone w dodatkowe karty do głosowania.
W sumie wydano ich tam ponad 2 mln. Dystrybucją ok. 10% rezerwy zajmą się
burmistrzowie i wójtowie gmin.
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relacjonowania spotkania szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego z Sekretarz
Stanu USA Hillary Clinton. Relacjonowanie ewentualnego udziału w tym spotkaniu
kandydatów powinno polegać na czystym przekazie informacyjnym, bez dodawania
jakichkolwiek komentarzy. Natomiast sam udział kandydatów w takim spotkaniu czy
uroczystości państwowej nie może być traktowany jako łamanie ciszy wyborczej.
Sędzia Jan Kacprzak poruszył kwestię głosowania osób niewidomych podkreślając, że
tak jak w pierwszej turze mogą głosować przy pomocy szablonu, który nakładany jest
na kartę do głosowania. Sędzia przypomniał także, że każda z osób niepełnosprawnych
ma możliwość głosowania przez pełnomocnika.

Na koniec Minister Kazimierz W. Czaplicki poinformował, że wybory Prezydenta RP do
tej pory kosztowały budżet państwa 97 mln zł, ze 112 mln zaplanowanych.
Przewodniczący PKW Stefan Jaworski przekazał dziennikarzom plan konferencji
prasowych na niedzielę 4.07.2010 r. Odbędą się one w godzinach 9.30, 14.30, 18.00
i 20.30. O godz. 23.00 przewiduje się ogłoszenie pierwszych wyników cząstkowych.
Następnie w poniedziałek, po otrzymaniu protokołów ze wszystkich obwodów
głosowania
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i zweryfikowaniu ich przez PKW, zostanie ustalony i ogłoszony do publicznej
wiadomości wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Natomiast we wtorek 07.07.2010r. o godz. 12.00 na Zamku Królewskim przewidywane
jest uroczyste wręczenie nowo wybranemu Prezydentowi RP uchwały Państwowej
Komisji Wyborczej o wyborze Prezydenta RP. Na uroczystość zaproszono wszystkich
kandydatów, ich pełnomocników oraz innych dostojnych gości reprezentujących
Rzeczpospolitą Polską.

