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Zwyci!zc" wyborów prezy-
denckich zosta# Andrzej Duda 
– wynika z sonda$owych wy-
ników exit poll. Kandydat PiS 
zdoby# 53 proc. g#osów, a Bro-
nis#aw Komorowski 47 proc. W 
drugiej turze wyborów fre-
kwencja wynios#a – tak$e  
wed#ug sonda$u – 56,1 proc. 
To znacznie wi!cej ni$ dwa 
tygodnie temu, gdy w pierw-
szej turze g#osowa#o jedynie 
49 proc. wyborców. 

Na ostateczne wyniki b!-
dzie trzeba poczeka% przynaj-
mniej do poniedzia#kowego 
popo#udnia. 

Te – ze swojego okr!gu – 
poznali ju$ jednak mieszka&cy 
Chicago. W niedziel! o godz. 15 
na stronach MSZ pojawi#y si! 
skany protoko#ów z wynikami 
g#osowania w tym mie'cie. 
Zdaniem PKW do z#amania 
ciszy wyborczej jednak nie 
dosz#o. Anna Lubaczewska, 
dyrektor delegatury Krajowe-
go Biura Wyborczego w War-
szawie, mówi „Rzeczpospoli-
tej”: – Jest przepis, który naka-
zuje wywieszenie protoko#ów 
wyborczych po zako&czeniu 
pracy komisji.

Cisz! wyborcz" przed#u$o-
no w niedziel! do 22.30, bo w 
lokalu w Kowalach na (l"sku 
Cieszy&skim zmar#a 80-letnia 
kobieta. Lokal zamkni!to na 
1,5 godz. i o tyle wi!cej czasu 
dostali tam wyborcy na odda-
nie g#osu.

Internauci i tak cisz! mieli 
za nic. Na najpopularniejszych 
portalach spo#eczno'ciowych 

ju$ od po#udnia trwa#a wymia-
na informacji o rzekomych 
przeciekach z sonda$y. 

Cho% za publikacj! takich 
przecieków grozi grzywna 
nawet do miliona z#otych, to 
ani policja, ani PKW nie s" w 
stanie z tym sobie poradzi%. 

Na Twitterze pierwsze „ceny 
produktów spo$ywczych”, 
„ksi"$ek”, „napojów alkoholo-
wych” czy „muzyczne listy 
przebojów” zacz!#y si! poja-
wia% ju$ od po#udnia. „Na razie 
na li'cie przebojów prowadzi 
>>Oh doo dah day<< 54, >>Po-
jedziemy na #ów<< 46” – pisa# 
jeden z u$ytkowników portalu. 
„O godzinie 13.00: 53% Szkocka 
do 47% Jagermeister” – doda-
wa# kolejny, pos#uguj"c si! 
inn" symbolik". 

„Na bazarku przeró$ne opi-
nie – wi!kszo'% mówi $e plus 
minus 55 proc dla budyniu, ale 
ci!$ko oceni% jak zapytali pew-
nie 1000 osób” – zwraca# uwag! 
jeden z u$ytkowników Twitte-
ra. Inni równie$ w"tpili w wia-
rygodno'% przecieków z 
wczesnych godzin g#osowania. 
Powód? Wtedy do urn cz!'ciej 
chodz" wyborcy prawicowi, z 
mniejszych miejscowo'ci. 
Mieszka&cy wi!kszych aglome-
racji g#osuj" wieczorem i pó)-
nym popo#udniem.

Policja odnotowa#a te$  za-
mieszczenie w internecie filmu 
zach!caj"cego do g#osowania 
na jednego z kandydatów.

Policja z Krotoszyna w Wiel-
kopolsce dosta#a za' zg#oszenie 
o z#amaniu ciszy wyborczej na 
Facebooku. Jeden z u$ytkow-
ników portalu w sobot! zamie-
'ci# swoje zdj!cie z palcami 
uniesionymi do góry w kszta#-

cie litery V oraz z informacj", 
na kogo b!dzie g#osowa#. 

– Zdj!cie opublikowano w 
czasie ciszy wyborczej, dlate-
go zajmujemy si! spraw". Na-
wet lajkowanie wcze'niej za-
mieszczonych zdj!% czy wpi-
sów w czasie ciszy wyborczej 
jest z#amaniem prawa – przy-
pomina m#. asp. Piotr Szczepa-
niak z krotoszy&skiej policji. 

Na agituj"cego doniós# jego 
znajomy. 

Poza sieci" te$ zdarza#y si! 
przypadki niedozwolonej 
agitacji wyborczej. – Polega#y 
na zawieszeniu plakatu ze 
zdj!ciem jednego z kandyda-
tów albo niszczeniu plakatów 
– mówi# Wojciech Hermeli&-
ski, przewodnicz"cy Pa&stwo-

wej Komisji Wyborczej. Odno-
towano te$ przypadek pod-
rzucenia ulotek jednego z 
kandydatów na klatk! scho-
dow".

Jeden z mieszka&ców stoli-
cy ujawni# w internecie, $e gdy 
poszed# z $on" g#osowa% do 
komisji nr 207 przy ul. Grójec-
kiej 29, okaza#o si!, $e kto' ju$ 
wzi"# kart! do g#osowania w 
imieniu jego $ony. – Byli'my 
tam, ale tym powinna si! zaj"% 
obwodowa komisja wyborcza 
– mówi Mariusz Mrozek, 
rzecznik sto#ecznej policji.  

W nocy warszawscy funk-
cjonariusze zatrzymali dwie 
osoby, które zrywa#y plakaty. 
Dosta#y mandat. Z kolei do 
s"du trafi wniosek o ukaranie 

m!$czyzny, który w nocy z 
soboty na niedziel! wykrzyki-
wa#, na kogo trzeba odda% g#os. 

Do naszej redakcji dotar#a 
informacja, $e wybory w 
Konstancinie-Jeziornie pod 
Warszaw" mog" zosta% unie-
wa$nione, bo list wyborców 
nie opatrzono piecz!ci" gmi-
ny. W sto#ecznej delegaturze 
KBW uspokojono nas, $e nic 
takiego nie nast"pi. – Spisy 
wyborców to dokumenty ge-
nerowane elektronicznie, 
wystarczy wi!c podpis elek-
troniczny – t#umaczy Anna 
Lubaczewska z KBW. 

Powa$niejszych incydentów 
biuro nie odnotowa#o. – By#y 
przypadki problemów z g#oso-
waniem, bo kto' np. nie dope#-

ni# formalno'ci. By# w sanato-
rium i tam zosta# dopisany do 
spisu, a wróci# ju$ do domu i w 
tej komisji go nie by#o – opo-
wiada dyr. Lubaczewska. 

W Dzia#dowie (Warmi&sko-
-Mazurskie) ksi"dz mia# pod-
czas mszy namawia% wiernych 
do kupienia jednego z tygo-
dników i przeczytania w nim 
artyku#u z konkretnej strony, 
by wiedzie%, na kogo zag#oso-
wa%. Zg#osi#a to policji miesz-
kanka miasta, funkcjonariusze 
badaj" spraw!.

W Brzegu natomiast, te$ na 
Dolnym (l"sku, kto' w nocy 
zniszczy# sze'% plakatów wy-
borczych jednego z kandyda-
tów. Policja ustala, kto to zro-
bi#.  —jaku

Andrzej Duda prezydentem
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"Prezydent Bronis#aw Komorowski z !on" Ann$ g#osowali w Warszawie. 
Andrzej Duda z !on" Agat$ – w Krakowie
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Oficjalne wyniki wyborów 
Pa%stwowa Komisja 
Wyborcza og#osi najprawdo-
podobniej w poniedzia#ek. 
Od tego momentu S"d 
Najwy!szy b$dzie mia# 30 dni na 
stwierdzenie wa!no%ci wyborów. 
W tym czasie rozpatrzy 
ewentualne protesty. 
Zaprzysi$!enie nowego 
prezydenta nast"pi przed 
Zgromadzeniem Narodowym 
na posiedzeniu, które zostanie 
zwo#ane mi$dzy 4 a 6 sierpnia 
2015 r. Do tego czasu 
Andrzejowi Dudzie (je%li si$ 
potwierdz" sonda!owe wyniki 
i to on wygra#) przys#ugiwa& 
b$dzie tytu# prezydenta elekta. 
Nie wi"!e si$ on jednak 
z !adnymi uprawnieniami 
konstytucyjnymi. 
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>KALENDARIUM WYBORCZE
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Najaktualniejsze informacje 
o wyniku wyborów prezydenckich, 
komentarze, opinie na rp.pl.

WYBORY NA $YWO

www4.rp.pl/prezydent2015


