
KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W DNIU 3 GRUDNIA 2010 R. O GODZINIE 12.00 W SIEDZIBIE PKW.

W dniu 3 grudnia o godz. 12.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się konferencja
prasowa w sprawie ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonego na dzień 5 grudnia 2010 r.

W konferencji wzięli udział:
Przewodniczący PKW: sędzia Stefan Jaworski, 

Zastępca Przewodniczącego PKW: sędzia Jan Kacprzak,
Zastępca Przewodniczącego PKW: sędzia Stanisław Kosmal,

Członek PKW: sędzia Maria Grzelka,
Członek PKW: sędzia Andrzej Mączyński,

Członek PKW: sędzia Włodzimierz Ryms,
Członek PKW: sędzia 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 organizacji drugiej tury wybo-
rów na terenie kraju w ujęciu statystycznym, o skutkach prawnych naruszenia ciszy wyborczej, za-
chowaniu się wyborców w lokalach wyborczych oraz sposobie głosowania i pracy Państwowej Ko-
misji Wyborczej w dniu ponownego głosowania, tj. 5 grudnia 2010 r.

Sekretarz PKW, Minister Kazimierz Czaplicki, zaprezentował dane statystyczne dotyczące wybo-
rów. Według stanu na 3 grudnia 2010 r. ponowne głosowanie powinno się odbyć w 738 gminach i
miastach, w których nie dokonano wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w pierwszym
głosowaniu. W 8 jednostkach głosowanie zostało odroczone na kolejnych 14 dni, czyli do 19 grud-
nia 2010 r., co spowodowane jest wycofaniem się jednego z kandydatów.

Minister Kazimierz Czaplicki podał, że najwięcej gmin, w których musi odbyć się ponowne głoso-
wanie, znajduje się w województwach: mazowieckim (115 jednostek) i lubelskim (63 jednostki).

Sędzia Stanisław Kosmal poinformował o  zasadach głosowania.  Lokale wyborcze otwarte będą
w godzinach 8.00–22.00. Do głosowania upoważnia wylegitymowanie się dowodem osobistym lub
innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Wyborca otrzyma jedną kartę do głosowania z nazwi-
skami dwóch kandydatów. Aby głos był ważny, należy postawić znak „x” przy nazwisku jednego
kandydata. 

Sędzia Maria Grzelka wyjaśniła kwestię ciszy wyborczej, która zaczyna się o godzinie 24.00 w pią-
tek 3 grudnia i potrwa do godziny 22.00 w niedzielę 5 grudnia 2010 r. W tym czasie zakazana jest
agitacja wyborcza i podawanie wyników sondaży prowadzonych w czasie kampanii lub w dniu wy-
borów. Zakaz agitacji obejmuje również tak zwaną agitację negatywną, czyli zachowania, które mo-
głyby być skierowane przeciwko jednemu z kandydatów. Ciszy wyborczej nie narusza pozostawie-
nie statycznych materiałów wyborczych, takich jak na przykład bilboardy, plakaty, informacje za-



mieszczone 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 wybor-
cze. 

Ponowne głosowanie odbywa się w części gmin i ma charakter lokalny. W związku z tym cisza wy-
borcza ma również charakter lokalny – zakaz agitacji na rzecz konkretnego kandydata obejmuje te-
ren gminy, w której on kandyduje. Stacje radiowe i telewizyjne obejmujące swoim zasięgiem gmi-
ny,  w  których przeprowadzane będzie  ponowne głosowanie  mogą w tym okresie  relacjonować
i omawiać na swojej antenie wydarzenia społeczne i polityczne, pod warunkiem, że audycje te nie
będą zawierały elementów agitacji na rzecz kandydatów. W programach można wymieniać z nazwi-
ska i imienia kandydatów oraz prezentować ich wizerunek, pod warunkiem, że w ten sam sposób
będą prezentowani obaj kandydaci z danej gminy (miasta).

Sędzia Maria Grzelka jednocześnie wyjaśniła,  że naruszenie ciszy wyborczej jest wykroczeniem
zagrożonym karą grzywny do 5 tys. zł, natomiast podawanie do publicznej wiadomości wyników
sondaży jest przestępstwem zagrożonym karą do 1 mln zł. Ocena, czy w danym przypadku doszło
do złamania prawa nie należy do organów wyborczych, lecz do organów ścigania i sądów. 

Sędzia Jan Kacprzak poinformował o pracy PKW w dniu wyborów. Dyżury członków Państwowej
Komisji Wyborczej i  ekspertów Krajowego Biura Wyborczego  zaczynają się  4  grudnia  2010 r.
o godz. 8.00 i potrwają do godz. 20.00. W dniu głosowania, tj. 5 grudnia 2010 r., dyżury rozpoczną
się o godz. 7.00 i potrwają do podania ostatecznych wyników głosowania, co prawdopodobnie na-
stąpi w poniedziałek, 6 grudnia, w godzinach popołudniowych. 

Pierwsza konferencja PKW w dniu ponownego głosowania odbędzie się 5 grudnia o godz. 9.00 i
poświęcona będzie rozpoczęciu głosowania. Następne – poświęcone frekwencji i przebiegowi gło-
sowania – odbędą się około godziny 11.30, 16.30 i 20.30. Pierwszych wyników cząstkowych moż-
na spodziewać się po wpłynięciu do PKW 30% protokołów głosowań z komisji wyborczych. Po
godz. 22.00 odbędzie się konferencja podsumowująca przebieg całego głosowania.


