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Zadania RKW na różnych szczeblach
Aby nasze działania były skuteczne, musimy zdawać sobie sprawę ze skali
zjawiska, z którym walczymy i otoczenia:
•
•
•
•

Gigantyczna skala fałszerstw, za którymi stoi cały aparat państwowy i partyjny, a co
najgorsze sądownictwo
Karmieni fałszywym obrazem Polski zwykli obywatele - ulegający przemocy medialnej i
strachowi przed utratą podstaw egzystencji
„Niewidoczne” działania 11 rodzajów tajnych służb
Szykany publiczne, procesy sądowe i skazujące wyroki dla wszystkich którzy odważyli się
wystąpić przeciwko naruszaniu podstawowych praw i swobód obywatelskich

i stosownie do tego dobrać środki i narzędzia.
Nasza broń: jawność działań, masowe zaangażowanie obywateli i
rozproszone systemy wsparcia! Wszystkich nas nie zamkniecie!
Natalia Tarczyńska –Solidarni2010
Niepokalanów – 14.03.2015

Zadania RKW na różnych szczeblach
Dwa główne kierunki działania
I. 50 tysięcy wolontariuszy!!! Cel: jak najwięcej ludzi
Wyznaczyć sobie określony, realistyczny cel działania, zebrać jak największą liczbę osób
chętnych do pracy w komisjach (członkowie, mężowie zaufania,) wolontariusze; zarejestrować i
efektywnie podzielić na stosowne obszary:



przyporządkować i przeszkolić osoby do okręgów i obwodów wyborczych w całej Polsce w określonych
rolach,
opracować skuteczne metody komunikacji - struktura hierarchiczna (szefowie regionalni, powiatowi,
współpraca z innymi organizacjami i komitetami wyborczymi).

II. Zebrać 100% wyników!!! Cel: jak największa ilość komisji
Doprowadzić do zebrania 100% wyników i zdjęć protokołów wyników z całej Polski,
przemyślanymi sposobami i działaniami RKW oraz społecznościowymi:



można założyć, że dostaniemy protokoły od osób z RKW – z komisji (obsadzimy np. 50% komisji w całym
kraju), a część od wolontariuszy fotografujących i spisujących protokoły ,
zaangażowanie zupełnie odrębnej struktury np. kilku tysięcy młodych ludzi, którzy będą działać niezależnie
„Prześlij fotkę z wynikami” – gra ogólnopolska!
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Zadania RKW na różnych szczeblach
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE – wsparcie RKW

•

Funkcja Członka OKW :






•

doskonała znajomość zasad i praw funkcjonowania komisji i procesu wyborczego
odbycie szkoleń formalnych oraz szkolenie i materiały szkoleniowe RKW
osoba z RKW czuwająca nad wyborami nie może zakończyć swej pracy, dopóki nie pojawi się jej zmiennik z
RKW (np. Mąż Zaufania)
po wywieszeniu na drzwiach lokalu wyborczego gotowego protokołu należy go natychmiast sfotografować
lub żądać kopii oraz pozwolić sfotografować przez Męża Zaufania
przekazać wyniki do RKW za pomocą udostępnionych przez RKW narzędzi, bez zwłoki

Funkcja Męża Zaufania:




obserwacja prac Komisji z uwzględnieniem istotnych aspektów – szkolenie RKW
obowiązek zapisania do protokołu finalnego wszelkich uwag, jakie ma do pracy komisji w czasie głosowania
lub liczenia głosów, Przewodniczący Komisji nie ma prawa w czymkolwiek cenzurować Męża Zaufania
sfotografowanie protokołu i przekazanie wyników do RKW – za pomocą udostępnionych przez RKW
narzędzi, bez zwłoki
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Zadania RKW na różnych szczeblach
•

OKRĘGOWE KOMISJE WYBORCZE - wsparcie RKW




Mąż Zaufania w każdej z 51 komisji we wszystkich województwach – specjalne szkolenia
Przygotowanie protokołów z prac Komisji
Specjalna rola Koordynatora z uwagi na wagę tej funkcji (dobór zaufanych osób)

•

ROLA KOORDYNATORA - wsparcie RKW




Koordynatorów dedykują i weryfikują sygnatariusze RKW
Budowa zespołów w każdym województwie i powiecie, zgodnie ze strukturą obwodów o okręgów
wyborczych
Współpraca z terenowymi komitetami wyborczymi i terenowymi oddziałami sygnatariuszy RKW
Dostęp do wszystkich zasobów i środków będących w gestii RKW
Monitorowanie sytuacji
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Wsparcie informatyczne
•

•

•

•
•
•

Ruch Kontroli Wyborów powołał zespół wsparcia informatycznego całego procesu wyborczego
oraz wszystkich swoich działań
Korzystamy z istniejących portali/stron/FB organizacji i stowarzyszeń, które powołały RKW oraz
wszystkich sygnatariuszy tego ruchu obywatelskiego, którzy udostępnili swoje „miejsce w
internecie” na promocje działań RKW
Tworzymy nowe portale/strony/FB/chmury/serwery - dedykowane do określonych zadań
narzędzia i systemy informatyczne, które pozwolą skutecznie wesprzeć wszystkie szczeble i
obszary działań RKW
Działa FORUM www.ruchkontoliwyborow.pl i www.stopfalszowaniuwyborow.pl
Działa system poczty i komunikacji wewnętrznej dla wszystkich szczebli funkcjonowania RKW
specjalnie uruchomiony dla potrzeb RKW sekretariat@ruchkontroliwyborów.net
Tworzymy System IT niezależnego podsumowania wyników wyborczych oraz alternatywny
system „Ręcznego zliczania głosów”

Nasza broń: jawność działań, masowe zaangażowanie obywateli
i rozproszone systemy wsparcia! Wszystkich nas nie zamkniecie!
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Wsparcie informatyczne
FORUM www.ruchkontroliwyborow.pl :









narzędzie wspierające Cel: jak najwięcej ludzi
do zgłaszania się wszystkich chętnych z całej Polski do pomocy procesie dopilnowania uczciwości wyborów
narzędzie otwarte, nastawione na masową rejestrację, bez ograniczeń ilościowych (pomieści 50 tysięcy
wolontariuszy i więcej!)
FORUM nie gromadzi danych wrażliwych, najważniejszy KOD POCZTOWY, adres mailowy i deklarowana forma
współpracy
zgodnie z deklaracją osoby można przydzielić do wybranego zadania (wsparcie IT, media) i funkcji przy samych
wyborach w tym Obwodu/Okręgu – w najmniejszej miejscowości w Polsce, gdzie powołana jest Komisja Wyborcza
zarejestrowani i wyznaczeni Moderatorzy – organizują działania osób zarejestrowanych na FORUM zgodnie z
określoną rolą: członek Komisji Wyborczej, Mąż Zaufania, wolontariusz do przydzielonych zadań (np.
fotografowanie protokołów)
FORUM - pomaga RKW w organizacji i koordynacji działań, organizacji szkoleń, dystrybucji materiałów
szkoleniowych i komunikacji,
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Wsparcie informatyczne
System IT do niezależnego podsumowania wyników wyborów
•
•

•

System IT odzwierciedla proces zliczania wyników wyborów zgodny ustaleniami Państwowej Komisji Wyborczej
System IT będzie na pewno atakowany przez Wrogów – stąd nasza strategia budowania otwartej, rozproszonej,
wielopoziomowej struktury i sieci serwerów, dublujących się w swych zadaniach i funkcjach:
 dla bezpieczeństwa,
 dla możliwości weryfikacji danych i wyników na każdym poziomie,
 Funkcjonowanie sieci serwerów jak największej liczby organizacji społecznych i obywatelskich oraz
komitetów wyborczych Kandydatów, jeśli tylko zechcą otrzymać dane źródłowe, czyli zebrane przez RKW
protokoły z wynikami wyborów z Obwodowych Komisji Wyborczych z całej Polski
System IT ma architekturę złożoną z trzech poziomów funkcjonalnych:
 poziom I: zasilania danymi źródłowymi ( wyniki i protokoły z komisji)
 poziom II: gromadzenia, weryfikacji, identyfikacji, przyporządkowania i agregacji otrzymanych wyników
zawartych w dostarczonych protokołach
 poziom III: zliczania głosów i prezentacji wyników

Nawet najlepszy system informatyczny nie zadziała i nie policzy,
jeśli nie będzie miał co liczyć! 100% komisji i 50 tysięcy wolontariuszy
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Wsparcie informatyczne
System IT do niezależnego podsumowania wyników wyborów
•

Poziom I:









obsługuje proces zasilenia danymi źródłowymi - protokołami z wynikami wyborów z Obwodowych Komisji
wyborczych
dedykowany dla dziesiątek tysięcy wolontariuszy z RKW
dedykowany dla działań typu „Prześlij fotkę z wynikami” – gra ogólnopolska!
opracowane narzędzie (aplikacja do pobrania z internetu) dla Poziomu I będzie publicznie udostępnione,
dla każdego, kto zechce się nim posłużyć i przesłać nam protokoły, w szczególności dla sygnatariuszy
RKW i wolontariuszy zarejestrowanych na FORUM RKW
narzędzie jest proste i uniwersalne: obsługuje różne postaci, różne środki, różne media (zdjęcia,
„wklepane dane”, skany, …) z mechanizmem weryfikacji źródła danych
jasna i prosta instrukcja, co zrobić z protokołami i ich zdjęciami: gdzie i jak przesłać
możliwość przesłania do wielu (bardzo wielu) serwerów z Poziomu II

Nawet najlepszy system informatyczny nie zadziała i nie policzy,
jeśli nie będzie miał co liczyć!
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Wsparcie informatyczne
System IT do niezależnego podsumowania wyników wyborów
•

Poziom II:







obsługuje proces gromadzenia i przetwarzania wstępnego danych otrzymanych z Poziomu I, w tym za
pomocą naszego narzędzia
oprogramowanie pozwala na zaczytanie „najróżniejszych plików” pochodzące z różnych narzędzi i źródeł –
telefonów, maili, …)
oprogramowanie posiada funkcje weryfikujące i klasyfikujące dane źródłowe
oprogramowanie może funkcjonować na standardowych serwerach, chmurach i nawet laptopach, które
„zechcą” się włączyć w cały nasz proces KONTROLI WYBORÓW (dedykowane serwery RKW, organizacji i
stowarzyszeń, które włączyły się do RKW, serwery wskazane przez Komitety wyborcze np. serwer PIS i
innych kandydatów)
im więcej rozproszonych „elementów” Poziomu II, gdzie będzie można przesyłać dane z Poziomu I, tym
nasze rozwiązanie bezpieczniejsze i bardziej niezawodne

Nawet najlepszy system informatyczny nie zadziała i nie policzy,
jeśli nie będzie miał co liczyć!
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Wsparcie informatyczne
System IT do niezależnego podsumowania wyników wyborów
•

Poziom III:




obsługuje proces zliczania głosów i prezentacji wyników
automatyczne zaczytuje i pobiera dane z serwerów Poziomu II
oprogramowanie dedykowane dla Poziomu III pozwala na zliczanie i prezentacje głosów wg wyborczych
kryteriów i podziałów:
 wyniki na danego kandydata,
 % komisji wyborczych skąd głosy zostały zliczone
 wyniki w poszczególnych okręgach



oprogramowanie może funkcjonować na wielu standardowych serwerach, chmurach i nawet laptopach,
które „zechcą” się włączyć w cały nasz proces KONTROLI WYBORÓW (dedykowane serwery RKW,
organizacji i stowarzyszeń, które włączyły się do RKW, serwery wskazane przez Komitety wyborcze np.
serwer PIS i innych kandydatów)

Nawet najlepszy system informatyczny nie zadziała i nie policzy,
jeśli nie będzie miał co liczyć!
Natalia Tarczyńska –
Solidarni2010

PODSUMOWANIE
Zadania dla wolontariusza RKW:
1.
2.
3.

Pobrać aplikacje do wysyłania wyników na swój telefon
lub laptop
Zrobić zdjęcie i wypełnić formularz z wynikami – taki
sam jak w Komisji Wyborczej
Kliknąć i przesłać wszystko razem do systemu!!!

Dziękuję za uwagę i proszę o rejestracje na
www.ruchkontroliwyborów.pl
Natalia Tarczyńska - Solidarni2010
Niepokalanów 14.03.2015

