KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W DNIU 19.11.2010 R. O GODZINIE 12.00 W SIEDZIBIE PKW.
W dniu 19 listopada o godz. 12.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się
konferencja prasowa w sprawie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
W konferencji wzięli udział:
Przewodniczący PKW: Stefan Jaworski,
Zastępca Przewodniczącego PKW: Jan Kacprzak,
Zastępca Przewodniczącego PKW: Stanisław Kosmal,
Członek PKW: Maria Grzelka,
Członek PKW: Antoni Ryms,
Członek PKW: Stanisław Zabłocki,
Sekretarz PKW: Kazimierz Czaplicki – Kierownik Krajowego Biura Wyborczego.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Sędzia Stefan Jaworski, otworzył konferencję
prasową, zapowiadając, że jej tematem będą informacje o sprawach organizacyjno-prawnych,
w tym o skutkach prawnych naruszenia ciszy wyborczej, zachowaniu się wyborców w lokalach
wyborczych oraz pracy Państwowej Komisji Wyborczej w dniu wyborów, tj. 21 listopada 2010 r.
Sekretarz PKW Minister Kazimierz Czaplicki zaprezentował dane statystyczne dotyczące wyborów.
Według stanu na 31 października 2010 r. uprawnionych do głosowania jest 30.590.896 osób. Na
własny wniosek do rejestru wyborców w celu wzięcia udziału w głosowaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostało dopisanych 403 obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Wybieranych będzie ogółem: 46.809 radnych w 23.101. okręgach wyborczych oraz 2.479 wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast. Zarejestrowano 12 kandydatów – obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
Sędzia Stanisław Kosmal poinformował o zasadach głosowania. Lokale wyborcze otwarte będą
w godzinach 8.00-22.00. Głosować będą mogły tylko osoby wpisane do spisu wyborców, w tych
wyborach nie ma zaświadczeń uprawniających do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania.
Do spisu wyborców może być dopisany wyborca, którego nazwisko zostało pominięte w spisie wyborców lub który opuścił szpital albo zakład karny. Przypomniał, że do głosowania upoważnia wylegitymowanie się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Wyborca otrzymuje 4 karty do głosowania:
- białą – wybory do rad gmin (w przypadku Warszawy – Rady Miasta st. Warszawy),
- żółtą – do rad powiatów (w Warszawie – rad dzielnic),
- niebieską – do sejmików województwa,
- różową – na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
W gminach do 20 tys. mieszkańców głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X przy
nazwiskach najwyżej tylu kandydatów do rad gmin (mogą być z różnych list wyborczych), ilu radnych wybiera się w danym okręgu wyborczym. W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, a także
na listach do rad powiatów i sejmików wybieramy tylko jednego kandydata jednego komitetu. Na

listach kandydatów na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta stawiamy jeden znak
X przy nazwisku tylko jednego kandydata.
Sędzia Stanisław Kosmal apelował o szczególną uwagę podczas głosowania, ponieważ wyborca nie
może nanosić żadnych poprawek lub uzupełnień na kartach ani otrzymać drugiej karty do głosowania.
Sędzia Maria Grzelka wyjaśniła kwestię ciszy wyborczej, która zaczyna się o godzinie 24.00 w piątek 19 listopada i potrwa do godziny 22.00 w niedzielę 21 listopada 2010 r.
W tym czasie zakazana jest agitacja wyborcza i podawanie wyników sondaży prowadzonych
w czasie kampanii lub w dniu wyborów. Sędzia Maria Grzelka podkreśliła, że w dniu głosowania
można propagować udział w głosowaniu, jednak nie powinni tego dokonywać kandydaci, osoby
z ich komitetów, a także osoby publiczne, których poglądy lub sympatie wobec danego kandydata
są powszechnie znane.
Ciszy wyborczej nie narusza pozostawienie statycznych materiałów wyborczych, takich jak na
przykład bilboardy, plakaty, informacje zamieszczone wcześniej w internecie. Wyjątkiem są lokale
wyborcze i budynki, w których te lokale się znajdują – należy z nich przed rozpoczęciem ciszy wyborczej usunąć wszelkie materiały wyborcze. Ciszy wyborczej nie narusza także publikacja sprostowań, przeprosin itp. materiałów nakazanych przez sąd.
Sędzia Jan Kacprzak poinformował o pracy PKW w dniu wyborów. Dyżury pracowników Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego zaczynają się 21 listopada 2010 r.
o godzinie 7.00. Pierwsza konferencja PKW zaplanowana jest tego dnia na godzinę 9.00. Poświęcona będzie rozpoczęciu głosowania. Następne – poświęcone frekwencji i przebiegowi głosowania
– odbędą się około godziny 11.30, 16.30 i 20.30. Pierwszych wyników cząstkowych można spodziewać się po wpłynięciu do PKW 30% protokołów głosowań z komisji wyborczych.

