
                                                          KOMUNIKAT

Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW

W DNIU 21.06.2010 R. O GODZINIE 18:40 W SIEDZIBIE PKW

Dnia 21 czerwca 2010 roku o godzinie 18:40 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej 

odbyła  się  konferencja  prasowa  dotycząca  wyborów  uzupełniających  do  Senatu, 

zarządzonych na dzień 20 czerwca 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 Stefan Jaworski podał do publicznej wiadomości obwieszczenie  

o  wynikach  wyborów  uzupełniających  do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej 

przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.



Na podstawie art. 209 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, 

poz.  1360, z  2008 r.  Nr 171, poz.  1056 oraz z  2009 r.  Nr 119, poz.  999) Państwowa 

Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających 

do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej  przeprowadzonych w dniu  20 czerwca  2010 r.  

w  województwie  mazowieckim  w  okręgu  wyborczym  nr  15,  w  województwie 

podkarpackim w okręgu  wyborczym nr 21  oraz  w województwie  śląskim w okręgu 

wyborczym nr 30.

Rozdział 1.

Dane ogólne

1. Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, Okręgowa Komisja Wyborcza 
w Płocku, Okręgowa Komisja Wyborcza w Krośnie, Okręgowa Komisja Wyborcza w 
Katowicach i 1 879 obwodowych komisji wyborczych.

2. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 14 292 wyborców.

Rozdział 2.

Wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 15

1. W okręgu obejmującym obszary powiatów: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, 
płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski oraz miasta na 
prawach powiatu: Płock wybierano 1 senatora spośród 3 kandydatów.

2. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania:

 1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 674 920.

 2) w głosowaniu wzięło udział (liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania) 
330 484 wyborców.

 3) frekwencja wyborcza wyniosła 48,97%.

 4) liczba kart ważnych wyniosła 329 807.

 5) liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 19 823, co stanowi 6,01% ogólnej 
liczby kart ważnych.

 6) liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 309 984, co stanowi 93,99% ogólnej 
liczby kart ważnych.

3. Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

 1) BOSZKO Michał Ludwik 132 427

 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe



 2) KAŁUŻYŃSKI Tomasz Franciszek 50 111

 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Plus

 3) MARTYNOWSKI Marek Eryk 127 446

 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4. W województwie mazowieckim, w okręgu wyborczym nr 15 senatorem został wybrany 
BOSZKO Michał Ludwik zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe.

Rozdział 3.

Wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 21

1. W okręgu obejmującym obszary powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, 
jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz miast na 
prawach powiatu: Krosno, Przemyśl wybierano 1 senatora spośród 1 kandydata.

2. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania:

 1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 709 190.

 2) w głosowaniu wzięło udział (liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania) 
333 836 wyborców.

 3) frekwencja wyborcza wyniosła 47,07%.

 4) liczba kart ważnych wyniosła 330 920.

 5) liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 60 992, co stanowi 18,43% 
ogólnej liczby kart ważnych.

 6) liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 269 928, co stanowi 81,57% ogólnej 
liczby kart ważnych.

3. Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

 1) ZAJĄC Alicja Maria 269 928

 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4. W województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 21 senatorem została wybrana 
ZAJĄC Alicja Maria zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Rozdział 4.



Wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 30

1. W okręgu obejmującym obszary powiatu: bieruńsko-lędziński oraz miast na prawach 
powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice 
Śląskie, Świętochłowice, Tychy wybierano 1 senatora spośród 3 kandydatów.

2. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania:

 1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 817 365.

 2) w głosowaniu wzięło udział (liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania) 
437 018 wyborców.

 3) frekwencja wyborcza wyniosła 53,47%.

 4) liczba kart ważnych wyniosła 435 060.

 5) liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 25 812, co stanowi 5,93% ogólnej 
liczby kart ważnych.

 6) liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 409 248, co stanowi 94,07% ogólnej 
liczby kart ważnych.

3. Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

 1) PIECHOTA Leszek Marian 244 899

 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 2) STACH Adam 81 561

 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 3) ZDÓNEK Zbigniew Arkadiusz 82 788

 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

4. W województwie śląskim, w okręgu wyborczym nr 30 senatorem został wybrany 
PIECHOTA Leszek Marian zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
RP.

 

Przewodniczący  PKW  Sędzia  Stefan  Jaworski  odnosząc  się  do  ogłoszenia  wyników 

wyborów  na  urząd  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  przeprowadzonych  w  dniu 

20.06.2010r.  poinformował,  że  podczas  weryfikacji  protokołów  z  obwodów 

zagranicznych  stwierdzono  braki  formalne.  Sędzia  Stanisław  Zabłocki  wyjaśnił,  że 

zgodnie  z odpowiednimi przepisami ordynacji  wyborczej  na protokołach z wynikami 

głosowań za granicą - przekazywanych przez konsulów - konieczne jest zamieszczenie 



podpisu  i  pieczęci  konsula.  W kilku  przypadkach  PKW odnotowała  niekompletność 

protokołów.  Wobec  tego  Okręgowa  Komisja  Wyborcza  w  Warszawie,  zbierająca 

protokoły  zagraniczne,  otrzymała  czas  na  ich  uzupełnienie.  Jednocześnie  Sędzia  

S. Zabłocki zaznaczył, że przepisy przewidują, że jeśli w ciągu 24 godzin od zakończenia 

głosowania  w  kraju,  OKW  w  Warszawie  nie  otrzyma  prawidłowych  protokołów  

z obwodów zagranicznych, wyniki głosowania z tych obwodów można pominąć. OKW 

przy  ustalaniu  protokołów  końcowych  podejmuje  wówczas  stosowną  uchwałę  w  tej 

sprawie, którą przekazuje do PKW.  

Przewodniczący  PKW  Sędzia  Stefan  Jaworski  poinformował,  że  członkowie  PKW 

sprawdzili  pod  względem  formalnym  i  merytorycznym  ok.  25  tys.  protokołów  ze 

wszystkich obwodów, przykładając wielką wagę do ich prawidłowości.

Minister  Kazimierz Wojciech Czaplicki  poinformował,  że  do piątku 02 lipca 2010 r. 

możliwe jest uzyskanie zaświadczenia uprawniającego do głosowania w II turze osoby 

zmieniające miejsce pobytu. Dotyczy to wyborców planujących np. w tym czasie urlopy. 

Natomiast  na  10  dni  przed  dniem  głosowania,  czyli  do  24.06.2010  r.,  możliwe  jest 

złożenie  wniosku o dopisanie do spisów wyborców osób, które nie głosują w miejscu 

stałego zameldowania.

Przewodniczący  PKW  Sędzia  Stefan  Jaworski  poinformował,  że  około  godz.  21.30 

przewidywane  jest  ogłoszenie  ostatecznych  oficjalnych  wyników  wyborów 

prezydenckich.

   


