
KOMUNIKAT  

Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW  

W DNIU 05.07.2010 R. O GODZINIE 17:00 W SIEDZIBIE PKW  

Dnia 05 lipca 2010 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej 

odbyła się ostatnia konferencja prasowa dotycząca wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 04 lipca br. 

W konferencji udział wzięli:  

 Przewodniczący PKW                    Sędzia Stefan Jaworski 

 

Z-cy Przewodniczącego                   Sędzia Jan Kacprzak 

                                                           Sędzia Stanisław Kosmal 

  

Członkowie PKW                             Sędzia Maria Grzelka 

                                                           Sędzia Andrzej Kisielewicz  

Sędzia Andrzej Mączyński 

Sędzia Janusz Niemcewicz 

Sędzia Włodzimierz Ryms 

Sędzia Stanisław Zabłocki 

 

Sekretarz  PKW i Kierownik Krajowego Biura Wyborczego 

                                                           Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki  

 

 

 



Przewodniczący PKW Sędzia Stefan Jaworski otworzył ostatnią konferencję prasową  

i przypomniał okoliczności zarządzenia kampanii wyborczej. 10 kwietnia 2010 roku 

doszło do tragicznej katastrofy, w wyniku której zginął urzędujący Prezydent Lech 

Kaczyński. W ten oto sposób nastąpiło opróżnienie stanowiska Prezydenta. 24 kwietnia 

2010 roku Marszałek Sejmu ogłosił wcześniejsze wybory na ten urząd. Kampania była 

krótka, trwała 60 dni i toczyła się w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (były 

to ulewy, powodzie, huragany, osuwiska terenów).  

Ostatecznie do wyborów 20 czerwca 2010 roku przystąpiło dziesięciu kandydatów,  

z których żaden w pierwszej turze głosowania nie uzyskał bezwzględnej większości. 

Dlatego na mocy Konstytucji RP w dniu 04 lipca 2010 roku doszło do ostatecznej 

rozgrywki mi ędzy dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów w 

pierwszym głosowaniu, tj. między Jarosławem Aleksandrem Kaczyńskim  

a Bronisławem Marią Komorowskim.  

Następnie Przewodniczący PKW Sędzia Stefan Jaworski podał do publicznej 

wiadomości końcowe Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 

2010 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja 

Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki ponownego głosowania i wynik 

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 

2010 r. oraz 4 lipca 2010 r. 

Rozdział 1. 
Wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów 

1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników 

głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła 

następujące wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

  1) głosowanie przeprowadzono w 25 773 obwodach głosowania, 

  2) uprawnionych do głosowania było 30 833 924 wyborców, 



  3) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, wyniosła 17 054 690, 

w tym: 

  4) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika wyniosła 11 613, 

  5) frekwencja wyniosła 55,31%, 

  6) liczba oddanych głosów wyniosła 17 050 417, 

  7) liczba głosów ważnych wyniosła 16 853 021, 

  8) liczba głosów nieważnych wyniosła 197 396. 

2. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby ważnych głosów: 

  1) KACZY ŃSKI Jarosław Aleksander 7 919 134 głosy, tj. 46,99% liczby głosów 
ważnych, 

  2) KOMOROWSKI Bronisław Maria 8 933 887 głosów, tj. 53,01% liczby głosów 
ważnych. 

3. Komisja stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 4 lipca 

2010 r., spośród dwóch kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej 

głosów otrzymał i ― stosownie do art. 127 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej ― Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany 

KOMOROWSKI Bronisław Maria. 

Rozdział 2. 
Zbiorcze wyniki głosowania 

1. Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej (dane ogólne) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

obwieszczenia. 

2. Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania na kandydatów na 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

obwieszczenia. 

 

Załączniki do Obwieszczenia zamieszczone zostały na stronie internetowej PKW 

www.prezydent2010.pkw.gov.pl w sekcji Komunikaty.   

 



Przewodniczący PKW Sędzia Stefan Jaworski poinformował następnie o dalszych 

krokach proceduralnych Państwowej Komisji Wyborczej. Obwieszczenie PKW  

o wynikach wyborów Prezydenta RP zostanie skierowane do Dziennika Ustaw, który 

opublikuje je na swoich łamach. W dniu 06 lipca 2010 roku o godz. 12.00 na Zamku 

Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia Prezydentowi Elektowi 

uchwały PKW o ustaleniu wyników głosowania. Nastąpi to w obecności dostojnych gości 

reprezentujących władze Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała PKW zostanie również 

przekazana najwyższym dostojnikom państwowym.  

Niezwłocznie po dniu 05 lipca 2010 roku Państwowa Komisja Wyborcza opracuje  

i przedstawi Sądowi Najwyższemu sprawozdanie z wyborów. Na podstawie tego 

sprawozdania oraz opinii w przedmiocie ewentualnych protestów wyborczych, Sąd 

Najwyższy - w składzie całej Izby Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych -

nie później niż w trzydziestym dniu po podaniu do publicznej wiadomości wyników 

wyborów, rozstrzygnie w formie uchwały o ważności wyborów. Postępowanie przed 

Sądem Najwyższym będzie się toczyło przy udziale Przewodniczącego PKW oraz 

Prokuratora Generalnego. Następnie Uchwała Sądu Najwyższego zostanie 

opublikowana w Dzienniku Ustaw.  

Prezydent Elekt złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym w terminie siedmiu 

dni od daty stwierdzenia ważności wyborów. Prezydent obejmuje urząd po złożeniu 

przysięgi i w ten sposób rozpoczyna swoją pięcioletnią kadencję (Art. 127 ust. 2 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Wszystkie Komitety Wyborcze, których 

kandydaci startowali w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ciągu trzech 

miesięcy od dnia wyborów złożą PKW sprawozdania finansowe, które PKW rozpozna.  

 

Przewodniczący PKW Sędzia Stefan Jaworski przypomniał, że trwająca konferencja 

była 24. z kolei od czasu zarządzenia wcześniejszych wyborów prezydenckich.  

W imieniu Państwowej Komisji Wyborczej Sędzia Stefan Jaworski złożył 

podziękowania: 

- ponad 250 tys. członkom Obwodowych Komisji Wyborczych w kraju i zagranicą oraz 

innym osobom pracującym w komisjach i na ich rzecz; 

- sędziom różnych sądów, którzy pełnią funkcje członków Okręgowych Komisji 

Wyborczych; 



- na ręce Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Ministra Kazimierza Wojciecha 

Czaplickiego pracownikom Krajowego Biura Wyborczego, zarówno w centrali, jak 

i w delegaturach terenowych;  

- władzom samorządowych za wielki wysiłek włożony w przygotowanie wyborów  

i przeprowadzenie głosowania przez OKW; 

- organom samorządowym na terenach dotkniętych powodziami i innymi anomaliami 

pogodowymi za troskę i umożliwienie mieszkańcom gmin udziału w głosowaniu; 

- funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej za zapewnienie porządku  

i bezpieczeństwa; 

- przedstawicielom administracji rządowej, w tym ministrom wykonującym swoje 

ustawowe kompetencje oraz wojewodom, żywo reagującym na potrzeby w zakresie 

organizacji wyborów; 

- osobom reprezentującym inne instytucje zaangażowane w organizację wyborów; 

- przedstawicielom mediów; 

 - osobom reprezentującym firmy obsługujące studio wyborcze. 

 

 

 

 

 


