
moze sie przyda tym ktorzy pracuja na ta ustawa. kibicuje Wam calym sercem, wykorzystajcie 
to z modyfikacjami jakie uznacie za stosowne. 
sprobujcie powstrzymac to szalenstwo. 
 
 

jesli juz chcecie albo musicie wysylac te pesele to najprosciej je zaszyfrowac w 

systemie cyfryzacyjnym ktory przeciez istnieje i pracuje np. z kodem paskowym 

nawet kwadratowym i wtedy bardzo latwo bedzie policzyc ile glosowalo i kto 

glosowal, dla statystyk. wyborca dostanie tylko jakies paski/kwadraciki i ciag 

liczb nic nie mowiacy. 128 bitow wystarczy, lepiej by bylo 256. nie potrzeba 

zadnych sluzb do przejmowania danych. samorzady moga przeslac do 

centralnego rejestru do zakodowania, jesli ich nie aktualizuja na biezaco i 

odrotnie dostana przedzial liczb albo gotowe wydrukowane cyfrowe 

identyfikatory. W rozwinietym technologicznie spoleczenstwie sami 

moglibysmy wejsc do odpowiedniego systemu, banku, Zusu, karty kredytowej i 

sami sobie wydrukowac taki kod wyborczy. jest tajne, jest, jest bezpieczne jest. 

 jak to zaszyfrowac, zeby „specjalisci” nie mogli podkupic, podmienic albo 

rozmnozyc to specjalisci od szyfrowania wiedza jak to zrobic. (bo np banknotow 

nie mozna kopiowac) Nawet wtedy nie potrzeba bedzie drukowac w mennicy 

kart do glosowania bo wystarczy sobie je sciagnac z internetu albo dostac w 

zwyklej przesylce. Wyborca powinien dostac tylko taka zaszyfrowana 

informacje, bezuzyteczna dla wszelkiej masci „specjalistow” i wyslac ja ze 

scisle zdefiniowana pod wzgledem waznosci glosu karta do glosowania albo 

nawet bez takiej karty. Zadna komisja nie musi nic rozszyfrowywac. Wystarczy 

sczytac kod (przetarg na produkcje i zakup certyfikowanych czytnikow kodu w 

online  we wspolpracy z bezpiecznym serwerem) aby go sprawdzic co do jego 

wiarygodnosci/dublowania i przeslac caly zbior do centralnej komisji i policzyc 

w bezpiecznym takze pod wzgledem epidemiologicznym ile glosow otrzymal 

kazdy z kandydatow. I tu niestety opozycja tez musi byc obecna, po czasie az na 

papierach virus wymrze. Zdaje sobie sprawe, ze „specjalisci” moga obrobic 

skrzynki w jednym albo w dwoch blokach, ale musza dokladnie wiedziec kiedy 

te identyfikatory i w jakich kopertach sa dostarczane (tak jak np moje karty 

kredytowe)  i  z drugiej strony wydaje mi sie, ze „obrobienie” nawet calego 

osiedla nie powinno miec duzego wplywu na ostateczne wyniki wyborow. Ale i 

na to tez jest rada. Oczywiscie takie przesylki nie moga byc wysylane w 

znakowanych kopertach. A ladowanie identyfikatorow powinna zrobic maszyna 

aby nawet „chetny” nie podgladal.  Takie glosowanie mozna przeciez 

przeprowadzic przez ZUS czy banki. Jak wchodze do zusu to przez ePUAP albo 

jak place podatek to przez moj urzad skarbowy wchodze do mojego banku albo 

odwrotnie. Zyjemy w 21 wieku i mozemy szybko bezpiecznie i anonimowo 

zaglosowac.  Nawet  90cio letnie babcie, ktore przeciez tez maja prawo glosu w 

bezpieczny tajny i bezposredni sposob moga zaglosowac jesli usluzny wnuczek 

albo sasiad nie beda na nia naciskali, ze powinna glosowac na obecnie nam 

jasnie panujacego i wrzuca jej glos do obojetnie gdzie bezpiecznej skrzynki 



pocztowej, bez kolejki. Stycznosci z virusem babcia nie bedzie miala jesli uzyje 

swojej koperty i porawnie ja zaadresuje, bez adresu zwrotnego. W koncu to ona 

jest odpowiedzialna za uzycie swojego prawa do glosowania i zadba o to zeby 

wszystko bylo cacy. 

Po to chyba tez mamy ten centralny system dowodow, obejmujacy chyba 

wszystkich obywateli bez wzgledu na miejsce zamieszkania. A banki i zus 

dokladnie wiedza gdzie wysylac pieniadze czy obciazenia , a poprzez ich 

serwery moze byc przeslany w sposob bezpieczny i "niepodgladalny" dla nich 

"kod wyborczy, z centralnego systemu ewidencji. Moze to i oni moga odciazyc 

wojtow i prezydentow od takiej wysylki. Oczywiscie to wszystko mozna zrobic 

na zakonczenie konstytucyjnego przeprowadzenia akcji prezentacji kandydatow. 

Oczywiscie to wszystko powinno byc zrobione z apolityczna oslona 

wywiadowcza/kontrwywiadowcza. 

nie moge tego pojac ze ten jak go tam wolaja zagorski nie wpadl na to, chyba, ze 

to jedna sitwa i za to powinien poniesc konsekwencje karne, bo dla mnie jest to 

ewidentny dowod na przygotowywanie szchrajstwa wyborczego. 
 

z wyrazami szacunku, 
 

S. G. 

 z dalekiej Kanady 


