
KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ  

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

W DNIU 21.11.2010 R. O GODZINIE 9.00 W SIEDZIBIE PKW 

 

 

W dniu 21 listopada 2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła 

się pierwsza konferencja prasowa w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

 

W konferencji wzięli udział: 

Przewodniczący PKW: Stefan Jaworski,  

Członek PKW: Włodzimierz Ryms, 

Sekretarz PKW: Kazimierz Czaplicki – Kierownik Krajowego Biura Wyborczego. 

 

Przewodniczący PKW, Sędzia Stefan Jaworski poinformował, że głosowanie rozpoczęło 

się zgodnie z planem – o godz. 8.00. Jak dotąd wybory przebiegają prawidłowo, nie 

odnotowano żadnych zakłóceń w otwarciu lokali.  

Członek PKW, Sędzia Włodzimierz Ryms poinformował, że odnotowano kilkadziesiąt 

drobnych incydentów związanych z zakłócaniem ciszy wyborczej, takich jak zrywanie lub 

naklejanie plakatów wyborczych, kolportowanie ulotek, niszczenie bannerów wyborczych. 

Zdarzenia te stanowią wykroczenia, ich sprawcy (głównie osoby w stanie nietrzeźwym) 

w większości zostali ujawnieni i ukarani mandatami. W pozostałych przypadkach sprawy są 

w toku. W porównaniu do poprzednich wyborów skala naruszeń jest podobna, nie odbiega od 

przeciętnej. 

Spośród naruszeń Sędzia Włodzimierz Ryms wyszczególnił dwa zdarzenia. Jedno z nich 

dotyczy zatrzymania 20 listopada 2010 r. przewodniczącego jednej z komisji wyborczych, 

który naruszył przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Właściwa miejska komisja 

wyborcza podjęła uchwałę o wykluczeniu tej osoby ze składu komisji. Drugie zdarzenie jest 

związane z nielegalnym pojawieniem się jednej karty do głosowania na wójta gminy. 

Prawdopodobnie karta została wyniesiona z drukarni, gdzie zabezpieczono już twardy dysk 

komputera w celu wyjaśnienia, w jakich okolicznościach karta znalazła się w miejscu 

publicznym. 

Przewodniczący PKW, Sędzia Stefan Jaworski przypomniał, że ogłoszenie zbiorczych 

wyników wyborów nastąpi prawdopodobnie we wtorek 23 listopada wieczorem lub w środę 

24 listopada. Czas ogłoszenia wyników wyborów jest bowiem zależny od sprawności prac 

komisji na trzech szczeblach: komisji gminnych, powiatowych, wojewódzkich. Dopiero na tej 

podstawie Państwowa Komisja Wyborcza może ogłosić wyniki zbiorcze.  

Następna konferencja odbędzie się w siedzibie PKW o godz. 11.30. Zostaną wówczas 

podane informacje o frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania według stanu z godz. 

10.00. 


