Propozycje Ruchu Kontroli Wyborów w zakresie zmiany prawa
i praktyk wyborczych w Polsce
[złożone w dniu 28 sierpnia 2015 roku w Kancelarii Prezydenta RP]

Geneza i cel powołania Ruchu Kontroli Wyborów
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Środkiem do osiągnięcia wskazanego celu jest kontrola wyborów, realizowana
we współpracy z wszelkimi organami publicznymi oraz organizacjami społecznymi
poprzez wskazywanie oraz eliminowanie patologii i nieprawidłowości procesu
wyborczego.
Inicjatywa społeczna RKW jest wynikiem obawy i sprzeciwu obywateli wobec
zaniedbań organów odpowiedzialnych za prawidłową organizację wyborów –
Państwową Komisję Wyborczą oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Pierwszym znaczącym
działaniem poprzedzającym powstanie RKW był protest społeczny po wyborach
samorządowych 2014 r. zorganizowany w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej.
W jego efekcie doszło do zmiany całego składu PKW, tj. dziewięciu sędziów. Zmiana
ta była jednak powierzchowna, gdyż przy organizacji wyborów nadal pracuje ok. 400
osób zatrudnionych od wielu lat w Krajowym Biurze Wyborczym, kierowanym przez
Panią

Beatę

Tokaj.

Taka

sytuacja

powoduje

utrzymywanie

niemożliwych

do zaakceptowania zwyczajów i praktyk stosowanych przez osoby odpowiadające za
prawidłową organizację wyborów. Powyższe zmobilizowało dużą grupę obywateli
do aktywnej działalności w ramach RKW m.in. poprzez pracę w komisjach,
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obserwowanie działalności organów wyborczych oraz wnioskowanie o wprowadzanie
dobrych zmian. Członkowie RKW – poza członkami obwodowych komisji wyborczych
– nie otrzymują żadnych gratyfikacji finansowych za pracę na rzecz uczciwych
wyborów. Jedynym ich wynagrodzeniem za podjęty trud i poświęcony czas jest
poczucie spełnionego obowiązku wobec Polski i Polaków. Członkowie RKW podjęli
się społecznie wypełnić, zaniedbany przez organy opłacane z publicznych pieniędzy,
obowiązek kontroli prawidłowości przygotowania i przebiegu wyborów, którego
realizacja jest możliwa np. na podstawie art. 155 Kodeksu Wyborczego1.
Członkowie i współpracownicy RKW, pracując na rzecz uczciwych wyborów
prezydenckich w 2015r. w Polsce oraz wcześniejszych wyborów i referendów zdobyli
wiedzę, która uzasadnia stawiane w niniejszym opracowaniu wnioski i postulaty,
prowadzące

do

eliminacji

uchybień

i

nieprawidłowości

oraz

wprowadzenia

koniecznych zmian.
RKW pozyskało wiedzę i doświadczenie poprzez:
•

obserwacje i raporty członków komisji obwodowych, mężów zaufania,
dziennikarzy

mediów

niezależnych

oraz

obserwatorów

zagranicznych,

delegowanych we współpracy z RKW,
•

niezależne zbieranie i sumowanie wyników wyborów oraz skanów i zdjęć
protokołów wyborczych, a także ich analizę z wykorzystaniem programu
informatycznego siepoliczymy.pl, stworzonego w ramach RKW,

•

informacje wyborców kierowane do biura interwencji powołanego przez RKW,
przed wyborami oraz w trakcie I i II tury wyborów prezydenckich (kilka tysięcy
rozmów telefonicznych i e-maili).
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„§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza, komisarz wyborczy, okręgowa komisja wyborcza oraz rejonowa komisja wyborcza
mogą utworzyć na czas wyborów swoje inspekcje w celu realizacji zadań przewidzianych w kodeksie.
§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza może powierzyć wykonywanie zadań swojej inspekcji inspekcjom powołanym przez
komisarza wyborczego, okręgową komisję wyborczą lub rejonową komisję wyborczą.
§ 3. Do osób powołanych w skład inspekcji stosuje się odpowiednio przepisy art. 154 § 1 i 4–6.
§ 4. Państwowa Komisja Wyborcza określi w drodze uchwały:
1) wysokość oraz szczegółowe zasady, na których przysługują diety, zryczałtowane diety oraz zwrot kosztów podróży i
noclegów osobom powołanym w skład inspekcji,
2) sposoby dokumentowania dni zwolnienia od pracy na czas udziału w pracach inspekcji
– biorąc pod uwagę zakres obowiązków osób powołanych w skład inspekcji.”
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Opracowanie składa się z następujących części:
Część I – Wnioski i postulaty – Syntetycznie zestawienie zmian organizacyjnych
i prawnych, koniecznych dla prawidłowego i uczciwego przebiegu wyborów
i referendów przed 25 października 2015 r. Uzasadnienie tych postulatów oraz
zdefiniowanie nieprawidłowości zawarto w kolejnych

częściach opracowania

wg podanych odnośników.
Część II – Złe praktyki wyborcze w kraju – Wykaz z propozycjami konkretnych
zmian. Wskazane w tej części propozycje nie wymagają nakładów, ani zmian
ustawowych, a ich warunkiem jest dobra wola PKW i zmiana zwyczajów
postępowania urzędników wszystkich szczebli. Są możliwe do przeprowadzenia przez
Państwową Komisję Wyborczą, ministrów, władze samorządowe przed referendum
6 września

i wyborami

parlamentarnymi

25

października,

poprzez

wydanie

stosownych aktów wykonawczych do ustawy.
Część III – Złe praktyki wyborcze dotyczące głosowania Polonii za granicą –
Wykaz zjawisk, które utrudniają Polonii udział w wyborach, wraz z propozycjami
zmian. Potrzebne zmiany nie wymagają zmian ustawowych, są możliwe do
przeprowadzenia przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Ministra Spraw
Zagranicznych. Prawo zezwala na dokonanie koniecznych zmian przed referendum
oraz wyborami parlamentarnymi poprzez wydanie stosownych aktów wykonawczych
do ustawy.
Część IV – Podsumowanie

Dodatkowo zamieszczono przypisy oraz załączniki przywołane w treści niniejszego
opracowania.
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Część I – Wnioski i postulaty
Wnioskowane zmiany są konieczne i w większości możliwe do wprowadzenia przez
wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na dzień 25 października 2015 r. Sanacja
procesu wyborczego może być osiągnięta w istotnym zakresie tylko poprzez
eliminację złych praktyk oraz zmianę aktów wykonawczych (Uchwały i interpretacje
PKW, regulaminy pracy, Rozporządzenia Ministrów, aktywna kontrola każdego etapu
przygotowania i prowadzenia wyborów).
Oczekujemy natychmiastowych działań w następującym zakresie:
1. Powołanie nadzwyczajnej inspekcji do kontroli całości działań związanych
z organizacją i przebiegiem wyborów i referendum. W skład inspekcji powinny
wejść osoby związane z Ruchem Kontroli Wyborów oraz Stowarzyszeniem Ruch
Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy. Organy uprawnione do zainicjowania
działań: 1) Państwowa Komisja Wyborcza (art. 155 Kodeksu Wyborczego);
2) Prezydent RP (art.126, art. 142, art. 144 ust.3 pkt. 10 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej) – rozwinięcie rozdz. II pkt. 1, 13, 14, 15.
2. Opracowanie jednego, spójnego dokumentu regulującego wszystkie kwestie
związane z wyborami i referendum w celu uproszczenia aktów wykonawczych
i ograniczenia ich objętości – rozwinięcie rozdz. II pkt. 1, 11, 13, 14, 16.
3. Właściwe

przygotowanie

wiarygodnych

i

aktualnych

spisów

wyborców

na potrzeby referendum z dnia 6 września 2015 r. oraz zachowanie ich oraz
innych

dokumentów

w

celu

po-referendalnej

kontroli

prawidłowości

przygotowania spisów oraz sprawdzenia ewentualnych przypadków oddania
więcej niż jednego głosu przez jedną osobę – rozwinięcie rozdz. II pkt. 2, 3, 4.
4. Obligatoryjne uznanie kart do głosowania za druki ścisłego zarachowania
i kontrola liczby kart do głosowania na każdym z wymienionych etapów:
drukowania, odbierania, dystrybucji, przechowywania i wydawania wyborcom
– rozwinięcie rozdz. II pkt. 3, 7.
5. Obligatoryjna

kontrola

pracy

informatyków

pracujących

przy

systemie

informatycznym do obsługi wyborów i referendum na poziomie krajowym oraz
okręgowym – rozwinięcie rozdz. II pkt. 8.
6. Uznanie prawa Mężów Zaufania oraz wszystkich obywateli do zapisywania
pracy komisji wyborczej na wszelkich nośnikach w godzinach otwarcia lokalu
wyborczego – rozwinięcie rozdz. II pkt. 9.
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7. Uznanie ręcznie wypełnionego protokołu papierowego opatrzonego podpisami
wszystkich członków komisji wyborczej obecnych przy liczeniu głosów
na ostatniej stronie i stronie z podanymi wynikami wyborów oraz parafowanymi
na każdej stronie za podstawowy, prawnie obowiązujący dokument wyborczy
– rozwinięcie II pkt. 5.
8. Obowiązek publikowania w Internecie skanów protokołów wszystkich komisji
obwodowych – rozwinięcie rozdz. II pkt. 9.
9. Obowiązek udostępniania w Internecie na bieżąco danych spływających
ze wszystkich komisji obwodowych do systemu informatycznego – rozwinięcie
rozdz. II pkt. 9.
10. Obligatoryjna kontrola polskich placówek dyplomatycznych w zakresie kryteriów
tworzenia

obwodów

wyborczych

oraz

warunków

głosowania

Polonii

– rozwinięcie rozdz. III.
11. Ułatwienia dla Polaków głosujących za granicą poprzez redukcję nadmiernie
wysokich kosztów związanych z uzyskaniem aktualnego paszportu – rozwinięcie
rozdz. III.

5

Część II – Złe praktyki wyborcze w kraju
Nieprzestrzeganie
w wykonywaniu

obowiązującego
obowiązków

prawa

przez

różne

oraz

brak

podmioty

należytej
jest

staranności

przyczyną

wielu

nieprawidłowości wyborczych.
1. Nieprzestrzeganie procedur postępowania
Członkowie RKW często wskazywali na wprowadzanie „ułatwień” czynności komisji
niezgodnych z Wytycznymi PKW (np. nienależyte zabezpieczenie kart do głosowania
przed dniem głosowania oraz w dniu glosowania, liczenie głosów w tzw. podgrupach,
otwarcie urny i liczenie kart przed sprawdzeniem spisu wyborców oraz podliczeniem
kart niewykorzystanych, podział pracy na dwie zmiany itp.).
Źródła problemu
Nadmierna liczba regulacji oraz interpretacji prawnych i rozbicie na wiele dokumentów
tworzonych przez różne organy, w tym przez PKW i KBW oraz inne podmioty
uprawnione

do

tworzenia

regulacji

wyborczych

(np.

Ministerstwo

Spraw

Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji) uniemożliwia należyte zapoznanie się z ich treścią oraz przestrzeganie
wskazanych procedur. Powyższe powoduje nieznajomość wytycznych PKW i innych
regulacji

prawnych

oraz

złe

przyzwyczajenia

wieloletnich

członków

komisji

wyborczych. Obowiązujące procedury i przepisy wyborcze, chociaż bardzo
szczegółowe i obszerne (kilkaset stron do przeczytania), często pomijają kwestie
zasadnicze dla prawidłowości przebiegu wyborów. Dla przykładu można wskazać lukę
prawną dotyczącą wyborców bez adresu zamieszkania.
Wnioski
Członkowie komisji wyborczych nieznający i nieprzestrzegający regulacji wyborczych
obniżają poziom zaufania społecznego do jakości ich pracy.
Głoszona przez PKW teza „nic nie można zrobić” z wątpliwej jakości pracą członków
organów wyborczych niższych poziomów, zwłaszcza komisji obwodowych, w efekcie
podważa zaufanie społeczne do centralnego organu wyborczego. Wątpliwa jawi
się zasadność

funkcjonowania

tego

organu

podatników.
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oraz

jego

utrzymywania

przez

Propozycje zmian
1. Wprowadzenie systemu skutecznej kontroli pracy organów państwowych przez
inspekcję np. powołaną prze Prezydenta.
2. Weryfikacja i zmiana składów komisji (PKW, Komisje Okręgowe) oraz
zwiększenie skuteczności kontroli jakości ich pracy.
3. Kadencyjność członków komisji wyborczych wyższego szczebla (sędziów) –
wymaga zmiany ustawy.
4. Zakaz pełnienia funkcji członka komisji obwodowych więcej niż 3 razy pod rząd
– wymaga zmiany ustawy.
2. Przygotowywanie spisów wyborców z licznymi błędami, głosowanie
na tzw. zaświadczenie
Biuro interwencyjne RKW odebrało wiele sygnałów z całej Polski o nieprawidłowo
przygotowanych spisach wyborców, zarówno w I, jak i w II turze wyborów
prezydenckich.
W spisach wyborców w kraju figurowały osoby zmarłe oraz od wielu lat zamieszkałe
i głosujące za granicą. Nadto odnotowaliśmy setki przypadków osób ujętych w więcej
niż w jednym spisie wyborców, np. osoby głosujące na zaświadczenie o prawie
do głosowania w innym miejscu niż miejsce zameldowania nie zostały wykreślone
w spisie wyborców stałego miejsca zamieszkania, o czym informowali nas ich krewni
lub znajomi.
Sprawozdanie PKW [zob. Sprawozdanie z Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r., str. 6] nie odzwierciedla
należycie sytuacji faktycznej. Nie jest prawdziwe twierdzenie o usunięciu błędów
i nieprawidłowości w spisach wyborców przed dniem głosowania, co potwierdza długa
lista zgłoszeń skierowanych do RKW.
Wiele nieprawidłowości w zakresie glosowania na tzw. zaświadczenia nasuwa
wątpliwości związane ze skutecznością kontroli nad tą formą glosowania.
Źródła problemu
•

brak należytej kontroli i weryfikacji spisów wyborców przez organy wyborcze na
poziomie gmin i miast;
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•

ignorowanie wagi błędów w spisach wyborców oraz brak należytej reakcji
członków PKW i Komisji Okręgowych, uniemożliwiające wyeliminowanie
nieprawidłowości na przyszłość;

•

brak

sankcji

za

błędy

i nieprawidłowości dla

osób

odpowiedzialnych

za przygotowanie spisów wyborców;
•

wadliwe procedury administracyjne dotyczące przygotowania i weryfikacji spisów
wyborców.

Wnioski
Wobec skali ujawnionych błędów w spisach wyborców należy uznać, że faktyczna
liczba osób uprawnionych do głosowania jest znacznie niższa od liczby podawanej
w oficjalnych

komunikatach

Państwowej

Komisji

Wyborczej.

Rozbieżności

są szacowane w przedziale 1-2 mln osób uprawnionych do głosowania.
Propozycje zmian
1. Konieczna jawi się społeczna kontrola rejestrów i spisów wyborców. Na
podst. art. 155 Kodeksu Wyborczego PKW może podjąć uchwałę o powołaniu
inspekcji, której zadaniem będzie sprawdzenie i aktualizacja rejestrów i spisów
wyborców w całym kraju. Inicjatywę kontrolną powinien podjąć także Prezydent
RP (art.126, art. 142, art. 144 ust.3 pkt. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej).
2. Ustawa o ochronie danych osobowych nie powinna być wykorzystywana jako
przeszkoda do weryfikacji rejestrów i spisów wyborców przez wszystkich
wyborców, tj. wyborcom należy umożliwić sprawdzenie danych innych osób
wskazanych jako uprawnione do oddania głosu. Gdy tymczasem wytyczne
PKW przed najbliższym referendum poszły w kierunku ochrony danych
osobowych i nakazują stosowanie nakładek uniemożliwiających studiowanie
spisu w trakcie składania podpisu.
3. Spis wyborców powinien zostać wydrukowany na 21 dni przed wyborami
i na nim powinny podpisywać się osoby, którym wydawane są zaświadczenia
i pakiety korespondencyjne. Tylko spis wyborców z podpisami tych osób
powinien trafić do OKW.
4. Zaświadczenia o prawie do głosowania w innym miejscu niż miejsce

zameldowania

bezwzględnie

powinny

zabezpieczającym przed ich kopiowaniem.
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być

opatrzone

hologramem

Doraźnie

na

potrzeby

referendum

można

przywrócić

obowiązek

sprawdzania przez przewodniczących obwodowych komisji czy osoby
głosujące za tzw. zaświadczenia, zostały rzeczywiście wykreślone z listy
uprawnionych w poprzednim miejscu głosowania.
5. Członkowie OKW oraz urzędnicy dyżurujący w UG lub UM w dniu
wyborów,

powinni

przyjmować

i

rejestrować

informacje

dotyczące

nieprawidłowości w spisach wyborców (np. umieszczenie osoby zmarłej
lub długotrwale zamieszkałej w innym miejscu). Przyjęcie zgłoszenia
powinno

skutkować

procedurą

weryfikacji

takich

osób,

włącznie

z wykreśleniem z bazy danych oraz pominięciem w kolejnym spisie
wyborców. PKW powinna zalecić zbieranie tego typu informacji w celu
dalszej weryfikacji, zgodnie z normalnymi procedurami.
3. Wadliwe

zasady

tworzenia

spisów

wyborczych

i

wydawania

kart

do głosowania
Zróżnicowanie w ciągu jednego dnia liczby osób uprawnionych do głosowania,
podawanej

do

publicznej

wiadomości

w

komunikatach

PKW

wzbudziło

zainteresowanie i niepokój wolontariuszy RKW. Wyjaśnienie wzrastającej z godziny
na godzinę liczby osób uprawnionych do głosowania potwierdza brak należytej
staranności przy tworzeniu spisów wyborców oraz wadliwą interpretację przepisów.2
Źródła problemu
Wyjaśnienia PKW w tej sprawie wskazują na niewłaściwy sposób ustalania liczby
osób uprawnionych do głosowania. Powodem problemu jest m.in. nieprawidłowa
interpretacja przepisu, dotyczącego wyborców uprawnionych do głosowania bez
stałego miejsca zamieszkania lub zameldowania.
Umożliwienie wydawania kart do głosowania bez poświadczenia tego podpisem –
zawarte w wytycznych PKW – jest zastanawiające i skutkuje brakiem kontroli nad
wydawanymi kartami, umożliwiając oddanie głosu przez osoby nieuprawnione.
2

Korespondencja (załączniki):
1. Pismo z dnia 06.05.2015 r. skierowane do KBW w sprawie liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Odpowiedź z załącznikami z dnia 08.05.2015 r.
3. Pismo z dnia 13.05.2015 r. skierowane do KBW w sprawie liczby osób uprawnionych do głosowania.
4. Odpowiedź z dnia 22.05.2015 r.
5. Analiza liczby „cudownie rozmnożonych” wyborców. Tekst opublikowano m.in. na portalu Solidarni 2010..
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Wnioski
Według definicji kodeksowej w liczbie osób uprawnionych do głosowania należy
uwzględnić wszystkich żyjących obywateli w wieku powyżej 18 lat (w dniu głosowania)
oraz niepozbawionych prawa do głosowania. Tymczasem przed i w trakcie wyborów
prezydenckich, w ciągu jednego dnia liczba uprawnionych do głosowania, podawana
w komunikatach PKW, ulegała znaczącym zmianom3.
Propozycje zmian

1. Zmiana interpretacji przepisów dotyczących zestawień osób uprawnionych
do głosowania (rejestry oraz spisy wyborców). Rzetelna analiza ewidencji
ŹRÓDŁO (PESEL) oraz wprowadzenie powszechnej społecznej kontroli
spisów wyborców.
2. Spisy wyborców powinny zostać zamknięte w momencie rozpoczęcia
glosowania.
3. Bezwzględnie konieczne jest natychmiastowe zlikwidowanie przepisu
wprowadzonego przez wytyczne PKW, iż głosujący może odmówić
złożenia podpisu na liście uprawnionych do głosowania, co jest
odnotowywane na liście wyborców: „odmówił złożenia podpisu”. Stwarza to
nieograniczone pole do nadużyć. Tylko obywatel, który podpisze się w
spisie wyborców powinien mieć prawo odebrania karty do głosowania, jako
druku ścisłego zarachowania.
4. Dopisywanie osób do spisów wyborców z adresami zamieszkania
niezgodnymi ze stanem faktycznym (np. adres Obwodowej Komisji
Wyborczej)
Kuriozalny okazał się fakt dopisywania do spisu wyborców osób z adresem
Obwodowej Komisji Wyborczej podanym jako ich adres zamieszkania . Dotyczy to
osób, które nie chciały lub nie mogły podać adresu zamieszkania.
Wskazywana podstawa prawna (art. 28 par. 4 Kodeksu Wyborczego) nie uprawnia
urzędników do faktycznego poświadczania nieprawdy, tj. zamieszkiwania obywatela
w lokalu publicznym.
3

UWAGA! Problem jest poważny, zwłaszcza w przypadku każdego referendum, gdy przekroczenie progu 50% frekwencji
czyni referendum wiążącym. Zawyżanie liczby uprawnionych do głosowania, często uniemożliwia formalne przekroczenie
progu 50%, który faktycznie mógłby zostać przekroczony.
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Przywołane powyżej przepisy nie uprawniają do podania fałszywej informacji
dotyczącej adresu zamieszkania.
Źródło problemu
Nieprawidłowa interpretacja przepisów, rozszerzająca uprawnienia urzędników
narusza art. 7 Konstytucji RP „Organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa”. Kodeks Wyborczy nie określa, jaki "adres zamieszkania"
należy wpisać w przypadku "wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego
na obszarze gminy." Wpisywanie adresów Urzędów Dzielnicy lub siedzib OKW,
to pomysł urzędników – niepotwierdzony obowiązującymi przepisami.4
Propozycje zmian
W rubryce „adres zamieszkania” spisu wyborców dla wyborców nieposiadających
obecnie stałego adresu zamieszkania/zameldowania lub odmawiających podania
tego adresu należy wpisać ostatni adres stałego zamieszkania widniejący w
urzędowych danych ewidencji (baza: PESEL, ŹRÓDŁO). Osoby nieposiadające
stałego adresu zamieszkania powinny zostać ujęte w rejestrze wyborców pod
ostatnim adresem, jakim dysponowały. Takie rozwiązania stosują inne organy
publiczne (np. Policja, Urzędy Skarbowe, itp.).
5. Błędne kwestionowanie protokołu papierowego za dokument podstawowy
i prawnie wiążący
Zgodnie z Kodeksem Wyborczym oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego,
w celu zwiększenia zaufania obywateli do członków komisji obwodowych, jaki
i bezpieczeństwa oraz komfortu pracy członków tych komisji, PKW powinno
jednoznacznie uznać, że podstawowym protokołem jest dokument przygotowany
przez komisję na formularzach dostarczonych w przeddzień głosowania, wypełniony

4

Korespondencja (załączniki):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zawiadomienie z dnia 24.05.2015 r. o możliwości popełnienia przestępstwa fałszerstwa dokumentu wyborczego
(spisu wyborców), skierowane do Policji oraz do PKW.
Pismo KBW z dnia 26.05.2015 r. przekazujące sprawę Komisarza Wyborczego w Warszawie.
Wyjaśnienia z dnia 27.05.2015 r. Komisarza Wyborczego w Warszawie.
Pismo z dnia 27.05.2015 r. z informacją o przekazaniu wyjaśnienia do Komendy Stołecznej Policji.
Pismo z dnia 01.06.2015 r. skierowane do PKW wskazujące na potrzebę działań kontrolnych, przeprowadzonych
przez organy wyborcze na podst. art. 160 Kodeksu Wyborczego.
Odpowiedź z dnia 15.06.2015 r.
Wniosek z dnia 16.06.2015 r. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze strony.
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ręcznie, podpisany oraz parafowany na wszystkich pozostałych stronach przez
wszystkich obecnych członków komisji . Protokół ten powinien być również
podpisany przez obecnych mężów zaufania, bez względu na wniesienie lub brak
uwag do protokołu. Protokół wypełniony ręcznie powinien być niezwłocznie podany
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, co uprawnia
do podjęcia kolejnych czynności.
Tylko dla potrzeb weryfikacji poprawności arytmetycznej wyników głosowania
komisja mogłaby móc podjąć decyzje o skorzystaniu z pomocy systemu
informatycznego dostarczonego przez PKW. Nie zwalania to jednak komisji z
odpowiedzialność, w tym sensie, że nie może argumentować, iż protokół jest
prawidłowy, gdyż został zaakceptowany przez system informatyczny. Ostatecznie
komisja powinna decydować, czy protokół jest prawidłowy i ważny. Komisja powinna
ponosić odpowiedzialność za cały przebiegu głosowania i przygotowanie całej
dokumentacji.
Po zakończeniu prac komisji i przekazaniu odręcznej wersji protokołu z wszystkimi
podpisami, pracownik organu wyborczego, zatrudniony w dniu w głosowania, może
wprowadzić ten dokument do systemu informatycznego.
Gdyby zaszła konieczność jego poprawienia , komisja powinna zebrać się w takim
samym składzie, w jakim powstawał pierwotny protokół, i ponownie przygotować
ręczną wersję skorygowanego protokołu.
W celu ułatwienia prac komisji i eliminacji ryzyka powstania błędu w trakcie jego
wypełniania, PKW powinna przygotować formularze: zrozumiałe, opatrzone jasnymi
wyjaśnieniami oraz ułatwiające szybką ręczną weryfikację wpisywanych liczb.
6. Brak informacji w protokołach o liczbach osób korzystających z różnych
form głosowania
Z powodu znaczącego rozszerzenia katalogu możliwości oddania głosu oraz
poważnych błędów w spisach wyborców PKW powinna podawać do publicznej
wiadomości informację o liczbie osób oddających głosy poprzez dostępne formy
głosowania. Należy rozdzielić osoby:
•

głosujące pod adresem stałego zamieszkania oraz pod innym adresem,

•

dopisane do spisu wyborców przed dniem wyborów do spisów wyborców pod
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adresem innym niż stałego zamieszkania,
•

głosujące na podstawie zaświadczenia,

•

głosujące osobiście,

•

głosujące przez pełnomocnika,

•

głosujące korespondencyjnie, itd.

Źródło problemu
Brak poczucia odpowiedzialności osób i organów zaangażowanych w organizację
wyborów oraz brak należytej kontroli instytucjonalnej.
Wnioski
Obowiązujące obecnie wzory protokołów nie uwzględniają informacji istotnych dla
przebiegu kontroli uczciwości wyborów oraz istotnych dla analityków wyborów.
Propozycje zmian

1. Zmiany sposobu wymaganego raportowania.
2. Postulujemy

zaproszenie

zainteresowanych
wyborczego,
posiadających

do

stworzeniem

wykazujących

dialogu
uczciwego

znajomość

doświadczenie

i

współpracy
i

rzetelnego

regulacji

praktyczne,

obywateli
systemu

wyborczych

zdobyte

oraz

w komisjach

najniższego szczebla.
7. Nienależycie zabezpieczone, pozbawione gwarancji oryginalności karty
do głosowania
PKW nie ujawniła informacji o liczbie drukarni i miejscach, w których są drukowane
karty do głosowania.
Mąż Zaufania przy PKW – Członek RKW nie został dopuszczony do obserwacji
czynności drukowania i zabezpieczania kart do głosowania.
Biuro Interwencyjne RKW otrzymało zgłoszenia o posługiwaniu się w lokalach
wyborczych kartami skserowanymi oraz inaczej wyglądającymi niż oryginalne [np.
bez odciętego rogu].
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Źródła problemu
Ignorowanie przez PKW oraz KBW potrzeby należytego zabezpieczenia i kontroli
liczby kart do głosowania. Brak precyzyjnych procedur w zakresie kontroli liczby
drukowanych kart i procedur ich dystrybucji.
Zgodnie z Kodeksem Wyborczym w zależności od wyborów różne organy
są odpowiedzialne za druk kart do głosowania, a działalność w tym zakresie
urzędników delegatur Krajowego Biura Wyborczego oraz lokalnych urzędów. odbywa
się poza jakąkolwiek kontrolą obwodowych komisji czy też mężów zaufania.
Wnioski
Niedopracowane procedury kontrolne umożliwiają kopiowanie lub nielegalny dodruk
kart w celu nielegalnego wykorzystania w lokalach wyborczych.
Zgodnie z Uchwałą PKW z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie druku kart do
głosowania kontrola PKW obejmuje wyłącznie treść i jakość karty (skład i korekta
tekstu, kontrola jakości, itp.). Powyższa uchwała nie wskazuje czynności kontrolnych
w zakresie nakładu, sposobu pakowania, dystrybucji oraz przechowywania kart do
głosowania.
Propozycje zmian

1. Karta do głosowania powinna być drukiem ścisłego zarachowania – każda
z indywidualnym niepowtarzalnym numerem.
2. Powinna być możliwa kontrola społeczna drukowania i przeliczania kart do
głosowania.
3. Powinna być możliwa kontrola społeczna pakowania i dystrybucji kart do
głosowania.
8. Ograniczone możliwości obserwowania przez Mężów Zaufania prac
komisji wyższych szczebli (Państwowa Komisja Wyborcza, komisje
okręgowe, Krajowe Biuro Wyborcze, komisarze wyborczy)
Przed dniem wyborów prezydenckich 2015 Mąż Zaufania przy PKW – Członek RKW
zgłaszał chęć obserwacji pracy PKW przed 10 maja 2015 r. W szczególności,
przedmiotem zainteresowania był przebieg testów systemu komputerowego
do liczenia głosów oraz czynności kontrolnych PKW, związanych z drukiem kart
do głosowania. Na powyższy wniosek PKW nie wyraziła zgody. W uzasadnieniu
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odmowy wskazano regulację dotyczącą prawa Mężów Zaufania w komisjach
obwodowych do obserwowania pracy komisji „w dniu wyborów”.
Mąż Zaufania skierowany do PKW nie został dopuszczony do obserwacji czynności
wykonywanych przez pracowników Krajowego Biura Wyborczego.
Źródła problemu
Kodeks Wyborczy zawiera bardzo lakoniczne regulacje dotyczące Mężów Zaufania,
ale

nie

zakazuje

obecności

Męża

Zaufania

podczas

czynności

komisji

wykonywanych przed dniem wyborów.
Nieprawidłowa interpretacja prawa polega na tym, że w odniesieniu do komisji
wyborczych wyższego szczebla (Państwowa Komisja Wyborcza, komisje okręgowe),
które istotne zadania wykonują przed dniem wyborów, niesłusznie przywoływany jest
art. 42 par. 4 Kodeksu Wyborczego, który dotyczy uprawnień Mężów Zaufania
w Obwodowych Komisjach Wyborczych wyłącznie w dniu Wyborów.
Wnioski
Komisje

wyborcze

wyższego

szczebla

wykonują

większość

ustawowych

obowiązków, wyznaczonych przed dniem wyborów, poza jakąkolwiek kontrolą
społeczną, w tym testy systemu komputerowego.
Propozycje zmian
Kodeks Wyborczy nie zabrania Mężom Zaufania obecności i obserwacji pracy komisji
wyborczych wyższego szczebla także przed dniem wyborów. Interpretacja
niejasnych przepisów ustawy powinna działać na korzyść obywatela, zgodnie z
zasadą „co nie zabronione, jest dozwolone obywatelowi”; ma to swoje umocowanie
prawne w Konstytucji.
Postulujemy umożliwienie obserwowania czynności wyborczych przed dniem
wyborów oraz umożliwienie kontroli pracy informatyków pracujących przy systemie
informatycznym do obsługi wyborów na poziomie krajowym i okręgowym.
9. Niewystarczająca kontrola urn
Źródła problemu
Urny w lokalach wyborczych są zazwyczaj usytuowane w odległości 2-6 m od stolika
członków komisji i z tej odległości są obserwowane w miarę możliwości prac komisji.
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Niekiedy, przy jednoczesnym przybyciu do lokalu wielu wyborców, urna jest
całkowicie zasłaniania przez stojące przed stolikiem osoby i niewidoczna dla
siedzących I dokonujących wydawania kart członków komisji.
Dodatkowym utrudnieniem dla należytej kontroli urny jest zakazanie mężom zaufania
nagrywania pracy komisji w godzinach otwarcia lokalu wyborczego (tj. w czasie,
kiedy może nastąpić dorzucenie kart do urny).
To ułatwia lub wręcz zachęca do niezauważonego wrzucenia np. kilku kart do
głosowania przez osobę, która pobrała tylko jedną kartę.
Wnioski
Nieszczelna kontrola czynności wyborczych stanowi zachętę dla nieuczciwych osób
do naruszania procedur i może skutkować zafałszowaniu faktycznej woli wyborców.
Ostatnia zmiana Kodeksu Wyborczego zezwalająca na nagrywanie prac komisji
przed otwarciem oraz po zamknięciu lokalu wyborczego nie gwarantuje poprawienia
bezpieczeństwa głosowania.
Propozycje zmian

1. Postulujemy wprowadzenie obowiązkowego monitoringu urny poprzez
kamerę lub obserwację urny przez pilnującą jej, oddelegowaną do tego
celu osobę spośród członków komisji,
2. Postulujemy uznanie prawa Mężów Zaufania oraz wszystkich obywateli do
zapisywania prac komisji wyborczej na wszystkich nośnikach w godzinach
otwarcia lokalu wyborczego.
Podkreślamy, że wskazany w Kodeksie Wyborczym zakaz nagrywania w godzinach
otwarcia lokalu pozostaje w sprzeczności z Kodeksem karnym, który nakłada
obowiązek uzyskania dowodu popełnienia przestępstwa. Konieczne jest zatem
ujednolicenie prawa.
10. Ograniczanie swobodnego dostępu obywateli do dokumentów wyborczych
Źródła problemu
Obywatele niepełnosprawni, głosujący korespondencyjnie lub przez pełnomocników,
pozbawieni są dostępu do dokumentów wyborczych, gdyż tylko publikacja w
Internecie protokołu z komisji, w której głosowali, jest metodą udostępnienia im
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interesujących ich danych.
Ponadto ani w uchwałach PKW, ani w innych regulacjach nie podano terminu od
zakończenia pracy komisji, w jakim protokoły papierowe powinny być udostępnione
publicznie, jak również okresu, na jaki powinny być obowiązkowo wywieszone
(np. na min. 14 dni). Obecnie papierowe protokoły często są zdejmowane z miejsc
dostępnych publicznie już po kilku godzinach od wywieszenia. Niekiedy są one
udostępniane bez faktycznej możliwości ich zobaczenia, ze względu na teren
zamknięty np. szkół lub przedszkoli.

Wnioski
Decyzja PKW o publikowaniu w internecie protokołów Okręgowych Komisji
Wyborczych

oraz

tabelek

zawierających

dane

pochodzące

z

protokołów

Obwodowych Komisji Wyborczych, jest niewystarczająca. PKW odpowiedziało
negatywnie na apel o publikację skanów protokołów wszystkich Obwodowych Komisji
Wyborczych w internecie, a tylko to rozwiązanie umożliwia nieograniczony dostęp
obywateli do dokumentów wyborczych, jakimi są protokoły.
Propozycje zmian

1. PKW powinna jednoznacznie określić termin [od kiedy] i czas [jak długo]
publicznego wywieszenia protokołów i egzekwować wykonanie tego
obowiązku pod karą administracyjną.
2. Należy sformułować (w KW) sankcje za nieprzestrzeganie ww. terminów.
3. Protokoły ze wszystkich OKW na terenie gminy, obok ich prezentacji przed
wejściem do lokali OKW, powinny być wywieszone przed Urzędem Gminy /
Miasta / Dzielnicy przez co najmniej 7 dni.
4. Opublikować

skany

protokołów

wszystkich

Obwodowych

Komisji

Wyborczych w internecie.
5. Udostępnić w internecie na bieżąco dane spływające ze wszystkich komisji
obwodowych do systemu informatycznego.
11. Używanie

stempli

Obwodowych

Komisji

Wyborczych

przez

osoby

nieuprawnione
Zgodnie z zapisami Kodeksu Wyborczego tylko Członkowie Komisji Obwodowej są
17

osobami uprawnionymi do posługiwania się stemplem OKW w trakcie czynności
stemplowania

kart.

Tymczasem

karty

do

głosowania

podczas

glosowania

korespondencyjnego w kraju były stemplowane przez osoby nieuprawnione
(pracownicy urzędów miast i gmin).
Źródła problemu
Zła interpretacja przepisów prawa, rozszerzająca uprawnienia urzędników do
wykonywania obowiązków członków komisji obwodowych.
Wnioski
Wskazane działanie stanowiło naruszenie art. 7 Konstytucji RP. Pisma członków
Ruchu Kontroli Wyborów kierowane do Państwowej Komisji Wyborczej w związku
z wyborami prezydenckimi 2015 r. doprowadziły do zmiany Kodeksu Wyborczego
oraz wytycznych PKW dotyczących referendum. PKW wskazało konieczność
wcześniejszego posiedzenia komisji w celu stemplowania kart do głosowania
korespondencyjnego.
Propozycje zmian
Obecność Mężów Zaufania przy czynnościach komisji poprzedzających dzień
wyborów, polegających na przygotowaniu i wysyłaniu kart do głosowania
korespondencyjnego. Konieczność odpowiednio wcześniejszego powołania OKW,
by dotrzymać terminów wysyłki pakietów korespondencyjnych.
Kolejne działania (wymagające zmiany ustawy) powinny zmierzać do zawieszenia
lub zniesienia głosowania korespondencyjnego.
12. Nadużycie uprawnień urzędników i ograniczenie praw obywateli podczas
losowania członków komisji
Źródła problemu
Obecnie

losowanie

przeprowadzają

pracownicy

samorządowi,

często

pod

nieobecność zainteresowanych kandydatów i obywateli.
Wnioski
Losowanie członków komisji pozostaje poza kontrolą społeczną, co podważa jego
wiarygodność.
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Propozycje zmian
Losowanie można uznać za ważne pod warunkiem odpowiednio wczesnego
powiadomienia wszystkich o jego miejscu i terminie oraz z udziałem co najmniej
połowy kandydatów do komisji. Nadto należy ujednolicić system losowania,
zrezygnować z losowania kopert i wprowadzić rozwiązania uniemożliwiające
„oznaczenie” kandydatów (np. zagięte rogi kopert), np. głosować wzorem loterii
za pomocą kulek, z umieszczonymi wewnątrz numerami kandydatów do komisji.
13. Nadużywanie prawa wójta (burmistrza, prezydenta) do odwoływania
członków komisji obwodowych
Między 10 i 24 maja 2015 r., tj. między I i II turą wyborów prezydenckich władze
samorządowe podjęły uchwały o odwołaniu licznej grupy członków komisji
obwodowych, w tym ich przewodniczących, z powodu „utrudniania pracy komisji”
[m.in. w Warszawie oraz w innych miastach Polski spotkało to członków komisji,
związanych z Ruchem Kontroli Wyborów].
Nie wskazano, na czym konkretnie te „utrudnienia” polegały. Faktycznie odwołani
członkowie OKW egzekwowali przestrzeganie obowiązujących procedur wyborczych;
ich odwołanie miało znamiona szykan.
Źródło problemu
Nieprecyzyjne procedury odwoływania członków OKW oraz niejasne procedury
zaskarżenia tych decyzji.
Propozycje zmian
Istnieje potrzeba doprecyzowania przez PKW katalogu działań „utrudniających pracę
komisji” oraz opracowanie procedury zaskarżenia decyzji o odwołaniu członków
komisji, tak by możliwie było jej realne wdrożenie i zakończenie w trakcie trwania
wyborów.
14. Konieczność przeprowadzenia szerokiego audytu społecznego na każdym
etapie przygotowania i prowadzenia aktu wyborczego
Utracone zaufanie społeczne do organów wyborczych może zostać przywrócone
wyłącznie poprzez umożliwienie nieograniczonego audytu organów i dokumentów
wyborczych.
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Źródło problemu
Przyzwyczajenia i wieloletnia praktyka zwiększały izolowanie obywateli od aktywnego
udziału w czynnościach związanych z organizacją i przebiegiem wyborów.
Wnioski
Systematycznie pogłębiająca izolacja obywateli oraz organów wyborczych sprzyjała
popadnięciu w rutynę oraz obniżaniu poziomu zaangażowania w wykonywane
obowiązki przedstawicieli instytucji wyborczych.
Propozycja rozwiązania
Prezydent lub Państwowa Komisja Wyborcza powinni wykorzystać uprawnienia
ustawowe do powołania inspekcji lub innej komórki kontrolującej wybory, do której
można

powołać

obywateli

budzących

zaufanie

i

posiadających

stosowne

kompetencje.
Należy zakazać jakiejkolwiek formy zachęcania do bojkotowania wyborów lub
referendum przez urzędników państwowych w wypowiedziach publicznych.
15. Konieczność przeprowadzenia niezależnego audytu powyborczego oraz
archiwizowania wszystkich dokumentów wyborczych przez niezależną
instytucję
Brak niezależnej kontroli powyborczej i szybkie niszczenie dokumentów wyborczych
wprowadza poczucie bezkarności dla wszelkich nieprawidłowości wyborczych.
Źródło problemu
Brak należytych procedur kontrolnych jest wynikiem zaniedbań organów i instytucji
odpowiedzialnych za organizację wyborów.
Wnioski
Systemowe i prawne ograniczanie możliwości kontroli i badań, zwłaszcza
powyborczych, stanowi obecnie polisę bezpieczeństwa dla wszystkich, którzy
dopuszczają się nieprawidłowości.
Propozycja rozwiązania
Wprowadzenie przepisów wykonawczych w sprawie obowiązku przechowywania
dokumentów wyborczych np. przez Archiwa państwowe.
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Na podst. art. 155 Kodeksu Wyborczego PKW może i powinna powołać inspekcję
kontroli powyborczej złożoną obowiązkowo z przedstawicieli wszystkich organów
uprawnionych do udziału w wyborach lub referendum.
16. Ustalenie przez PKW standardowej informacji o kandydacie, tj. „Metryka
Kandydata”.
Wobec

dużej

liczby

kandydatów,

zwłaszcza

w

wyborach

parlamentarnych

I samorządowych obywatele są praktycznie pozbawieni możliwości uzyskania
podstawowej informacji o wszystkich kandydatach. Do świadomości obywateli
docierają wyłącznie kandydaci dysponujący dużymi środkami na kampanię
wyborczą.
Źródło problemu
Brak standardów wyborczych.
Wnioski
Stworzono nierówne warunki startu w wyborach dla wszystkich kandydatów.
Promowane są osoby, które posiadają środki na przeprowadzenie kampanii
wyborczej. Pozbawiono wyborców możliwości merytorycznego poznania kandydata
Propozycja rozwiązania
Standardem powinna być „Metryczka Kandydata” obowiązkowa dla wszystkich osób
ubiegających się o funkcję w wyborach powszechnych, publikowana na stronach
internetowych lokalnych urzędów odpowiedzialnych za przebieg wyborów na swoim
terenie. Zakres informacji powinien uwzględniać m.in.: 1) życiorys kandydata; 2)
doświadczenie i osiągnięcia w życiu społecznym; 3) rekomendacje osób zaufania
publicznego; 4) program do realizacji w razie wygranej.
17. Ustandaryzowanie lokali wyborczych
Wobec braku jakichkolwiek jednolitych zasad formułujemy ogólny postulat.
Propozycja rozwiązania
Ustalenie jednolitych i jasnych zasad (wraz z przykładami zdjęć) dotyczących
bezpieczeństwa lokalu wyborczego (minimalne wymagania), oznaczania lokalu
wyborczego, wystroju i dekoracji lokalu wyborczego, wymagań dla urny do
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głosowania

(wygląd,

wymiary,

sposób

zabezpieczania,

pieczętowania

i

podpisywania), przechowywania i właściwego zabezpieczania kart do głosowania,
spisów wyborców, niezbędnego wyposażenia biurowego komisji (m.in. kontenery do
segregowania kart do głosowania na danych kandydatów, identyfikatory dla mężów
zaufania, papier pakowy na karty, sejf do przechowywania policzonych kart, itp.).
Jednolite przepisy powinny obowiązywać w Polsce oraz w lokalach wyborczych poza
granicami.
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Część III – Złe praktyki wyborcze dotyczące głosowania Polonii za granicą
Zbyt późne opracowanie (zwłaszcza przez MSZ) właściwych aktów wykonawczych
dla Polaków głosujących poza granicami kraju utrudniają udział w wyborach lub w
pracach komisji obwodowych. Odnośne regulacje pozostają w gestii PKW i
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i w większości są możliwe do wprowadzenia
przed referendum 6 września i przed wyborami parlamentarnymi 25 października.
1. Zmiana sposobu tworzenia obwodów za granicą
Rozporządzenie MSZ w sprawie utworzenia obwodowych komisji wyborczych
powinno być poprzedzone społecznymi, publicznie dostępnymi, konsultacjami ze
środowiskami polonijnymi, a nie tworzone jedynie na podstawie szacunków
właściwego terytorialnie konsula i założeń „oszczędnościowych” MSZ. Konsultacje te
powinny odbywać się na minimum 3 miesiące przed szacowanym terminem wyborów
i być zakończone maksymalnie na 2 miesiące przed terminem wyborów. Ponadto
postuluje się stworzenie jasnych kryteriów tworzenia obwodów za granicą,
np. szacowane 1000 osób w promieniu 100 km od danego lokalu wyborczego
na podstawie konsultacji społecznych lub automatyczne utrzymanie tych obwodów, w
których w ostatnich wyborach głosowało min. 1000 osób.
Obywatele Polscy mieszkający za granicą również z własnej inicjatywy w ramach
konsultacji społecznych powinni mieć możliwość zgłoszenia wniosku do konsula
o utworzenie obwodu głosowania z propozycją podania konkretnej lokalizacji
(np. w konsulacie honorowym).5
2. Procedury rejestrowania do spisu wyborców uprawnionych do głosowania
W przypadku rejestracji drogą elektroniczną (aplikacja e-wybory), gdy system
informatyczny wskazuje błędy obowiązkiem pracowników konsulatu powinno być
skontaktowanie się z daną osobą (konsulat jest już w posiadaniu tych danych), a nie
przerzucanie tego obowiązku na wyborcę (często nieświadomego istnienia takich
błędów); powinien być jasny komunikat typu: „Został Pan/Pani poprawnie
5

Kodeks wyborczy (art. 14 § 1 stanowi: „W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się obwody głosowania dla
obywateli polskich przebywających za granicą, jeżeli na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców i jeżeli istnieje
możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu.”).
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zarejestrowany(a) do udziału w wyborach”.
W przypadku rejestracji drogą elektroniczną (aplikacja e-wybory, e-mail) ze strony
MSZ i konsulów powinno być zalecenie, aby wyborcy w dniu wyborów zawsze brali
ze sobą wydruki potwierdzeń korespondencji z konsulatem, co może okazać się
pomocne lub wręcz decydujące w przypadku braku obecności danej osoby w spisie
wyborców powstałej wskutek błędu; powinien być komunikat typu: „Prosimy
o wydrukowanie i zabranie ze sobą w dniu wyborów tej informacji, gdyż w przypadku
błędu systemu informatycznego może to być jedynym potwierdzeniem wpisania
Państwa do spisu wyborców”.
Podczas rejestracji do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym
za granicą

(w

wyborach,

gdzie

możliwe

jest

przeprowadzenie

ponownego

głosowania) jedną z informacji pozyskiwanych od wyborcy powinna być deklaracja
sposobu głosowania w II turze wraz ze szczegółową informacją o zasadach
głosowania w przypadku przewidywanej zmiany miejsca głosowania.
Usprawnienie procedury telefonicznego zgłaszania zamiaru głosowania za granicą i
faktyczne wdrożenie jej w życie.
3. Zwiększenie zakresu obowiązków konsulatów i uszczelnienie procedur
kontrolnych
Bezwzględne respektowanie obowiązku publicznego informowania w wymaganym
czasie przez konsulaty za pośrednictwem stron internetowych (wszystkie konsulaty
mają swoje strony www) o terminach, składach komisji obwodowych, ewentualnym
terminie i miejscu losowania składów komisji, spotkaniach członków komisji, a także
o szczegółach prac komisji w dniu wyborów (co jest istotne dla pracy mężów
zaufania). Podczas wyborów prezydenckich 2015 przepis ten bardzo często nie był
dotrzymywany.
Konieczność

wprowadzenia

nadzoru

nad

wydawanymi

zaświadczeniami

[por. rozdział II] o prawie do głosowania poza stałym miejscem zamieszkania oraz
automatycznego wykreślenia wyborcy ze spisu w miejscu stałego zamieszkania
przez podmiot wydający zaświadczenie (obecny chaos w tym względzie stwarza
możliwość podwójnego głosowania).
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Przekazywanie członkom komisji zestawu aktualnych dokumentów (ustawa,
rozporządzenia, uchwały, wytyczne, informacje i wyjaśnienia PKW) regulujących
pracę komisji w obwodach utworzonych za granicą oraz przekazywanie na bieżąco
nowych, aktualizowanych dokumentów.
4. Zniesienie przepisu o unieważnieniu wyników wyborów w komisji za
granicą, która nie jest w stanie podać wyników głosowania w ciągu 24 godzin
od chwili zakończenia głosowania w danej komisji.
5. Ustanowienie jasnych procedur przekazywania loginów, haseł i kodów
jednorazowych

dla

informatycznego,

obsługującego

które

dane

wybory

podstawowe

uwzględniają

systemu
wymagania

bezpieczeństwa.
6. Ustalenie

i

opracowanie

konkretnych

wzorów

i

formularzy

m.in. do zgłaszania kandydatów na członków komisji za granicą, upoważnień
dla pełnomocników wyborczych, wzorce protokołów wewnętrznych prac komisji,
arkusze na uwagi członków komisji i mężów zaufania czy też zaświadczenia do
głosowania poza miejscem stałego zameldowania. To ułatwi pracę i rozwieje
niepotrzebne wątpliwości tak komitetów wyborczych, jaki i komisji wyborczych.
Te wzorce powinny być przygotowane w wersji edytowalnej i nieedytowalnej
z uwzględnieniem wymaganego miejsca na wpisanie danych.
7. Ujednolicenie

danych

wymaganych

do

zgłoszenia

kandydatów

na członków komisji – np. w komisjach za granicą nie jest wymagany PESEL
kandydata, podczas gdy w komisjach na statkach morskich oraz w kraju PESEL
jest wymagany.
8. Pieczęcie komisji obwodowych znajdujących się w tej samej lokalizacji
(np. Dublin, Oslo) powinny mieć tusz w różnych kolorach. To samo rozróżnienie
może dotyczyć kart w głosowaniu korespondencyjnym.
9. Podniesienie poziomu zabezpieczeń w głosowaniu korespondencyjnym
poprzez:
a) doprecyzowanie zasady kwalifikowania głosów (kopert) w pakietach
korespondencyjnych – do wielu osób z komisji nie dotarły wyjaśnienia
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PKW dot. ważności głosów w przypadku różnej liczby kopert na głosy
i oświadczeń znajdujących się w jednej kopercie zwrotnej.
b) wprowadzenie obowiązku przekazywania komisji przez konsula rejestru
wysłanych i otrzymanych zwrotnie pakietów korespondencyjnych. Obecnie
konsul przekazuje te dokumenty do archiwum w W-wie, a komisja nie ma
do tych danych wglądu.
c) wprowadzenie obowiązku podania do publicznej wiadomości przez
konsula informacji o ilości dostarczonych do konsulatu pakietach
korespondencyjnych już po terminie wyborów – np. 10 dni po wyborach.
W bieżącym stanie prawnym powinny być one zniszczone, a o ich liczbie
powinna być poinformowana jedynie Delegatura KBW w Warszawie.
10. Ułatwienia dla chętnych do pełnienia funkcji męża zaufania
Odejście od wytycznych, w których mężem zaufania może być jedynie osoba
zgłoszona przez komitet wyborczy kandydata w danej turze. Mężowie zaufania z I
tury powinni mieć możliwość (jeśli są zainteresowani) bycia mężami zaufania również
w II turze w ramach tego samego komitetu wyborczego, nawet jeśli kandydat z ich
komitetu wyborczego już nie startuje w II turze. To tylko podnosi wiarygodność
wyborów i danego komitetu wyborczego.
11. Ułatwienia dla Polaków głosujących za granicą poprzez redukcję kosztów
formalnych
Liczba Polaków głosujących poza granicami w ostatnich wyborach prezydenckich
wyniosła ok. 200 tys. osób. To oznacza bardzo ograniczoną aktywność wyborczą
Polonii nawet w porównaniu liczby ostatniej fali emigracji. W ciągu ostatnich kilku lat
z Polski wyemigrowało ok. 2 mln osób. Należy również uwzględnić kilka milionów
Polaków, którzy zamieszkują za granicą od wielu lat. Mała aktywność wyborcza
Polonii jest efektem wysokich kosztów dopełnienia formalności uprawniających do
głosowania (aktualny paszport, numer PESEL). Aktywność wyborcza Polonii
zwiększy się dzięki obniżeniu nadmiernie wysokich kosztów formalnych, narzucanych
przez konsulaty.
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CZĘŚĆ IV – ZAKOŃCZENIE
Członkowie

i

współpracownicy

Ruchu

Kontroli

Wyborów

przed

wyborami

prezydenckimi oraz w ich trakcie złożyli do PKW kilkadziesiąt pism z wnioskami,
postulatami i zapytaniami. Systematyczna korespondencja z PKW była prowadzona
od marca 2015 r. i jest kontynuowana.
Nasze zastrzeżenia i wnioski częściowo zostały uwzględnione. Wśród nich należy
wymienić:
•

uniemożliwienie stemplowania kart do głosowania korespondencyjnego przez
urzędników (osoby nieuprawnione),

•

zakaz pracy w podgrupach w obrębie komisji,

•

częściowe zniesienie nieuzasadnionego zakazu rejestrowania pracy komisji
przez mężów zaufania.

Jednocześnie dostrzegamy, że złożony do PKW w dniu 21 maja 2015 r. obszerny
raport RKW, dotyczący nieprawidłowości i uchybień ujawnionych podczas I tury
wyborów został wykorzystany jedynie w niewielkim stopniu. Należy podkreślić, że
stanowisko PKW, zawarte w sprawozdaniu6 na temat oceny działalności i
zaangażowania

obywateli

skupionych

wokół

Ruchu

Kontroli

Wyborów

jest

nieadekwatne do stanu faktycznego i świadczy o niepełnym zrozumieniu przez
przedstawicieli tej instytucji jedynej motywacji naszego działania, jaką jest
obywatelska troska o dobro państwa i uczciwość wyborów.

6

„Odnotowano aktywne działania Ruchu Kontroli Wyborów skierowane na poszukiwanie nieprawidłowości i
problemów w przeprowadzaniu wyborów przez organy i służby wyborcze. Przed ponownym głosowaniem do
Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło w tej sprawie obszerne pismo reprezentantki tego ruchu i
jednocześnie męża zaufania KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza, a także pisma-raporty innych
uczestników Ruchu Kontroli Wyborów, w których przedstawiono szereg krytycznych uwag i spostrzeżeń z
przebiegu głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r. oraz rady i wnioski dotyczące
głosowania ponownego. Państwowa Komisja Wyborcza przesłała powyższe raporty przewodniczącym
okręgowych komisji wyborczych oraz Pełnomocnikowi ds. Wyborów Ministra Spraw Zagranicznych. Odnosząc
się do działań członków Ruchu Kontroli Wyborów przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni
skomentował, że członkowie Ruchu domagając się takich uprawnień jak mężowie zaufania
prawdopodobnie otrzymywali od mężów zaufania i członków komisji informacje niesprawdzone. Nie
znajdując natomiast poważniejszych uchybień w sposobie przeprowadzania wyborów przez obwodowe
komisji wyborcze, Ruch Kontroli Wyborów doszukiwał się błędów i uchybień w sprawach niemających żadnego
wpływu na przebieg i wynik głosowania.”
Źródło: Sprawozdanie z Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r., str. 16).
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Liczymy na to, że obecne opracowanie zostanie potraktowane znacznie bardziej
analitycznie i z dobrą wolą przeprowadzenia od zaraz autentycznej, głębokiej naprawy
procedur wyborczych obowiązujących w Polsce. Podkreślamy możliwie łatwy sposób
wdrożenia zaproponowanych zmian, bez wprowadzania poprawek do Kodeksu
Wyborczego. W osobnym opracowaniu przedstawimy dalej idące zmiany naprawcze,
wymagające zmian ustawowych, możliwe do przeprowadzenia po 25 października.
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