
Szanowni Państwo, 

  

Od roku 1989 roku zasiadam w komisjach wyborczych. Prawo wyborcze było moim obszarem 

zainteresowań również podczas mojej pracy jako urzędnik samorządowy. Bardzo proszę o 

zapoznanie się z moimi propozycjami i uwagami dotyczącymi ustawy  o szczególnych 

zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych w 2020 r. przekazanej do rozpoznania Senatowi.  

  

  

Zarys 

Procedowana ustawa ma wiele wad, o których wspominały dotychczas autorytety prawnicze, więc 

nie będę ich głosu powielała. Podejdę do sprawy jedynie organizacyjnie, czyli zarysuję jak zmiany 

wpłyną na pracę całości korpusu wyborczego (członków komisji i urzędników). 

  

Gminne obwodowe komisje wyborcze 

Ustawa znosi ObKW, a w ich miejsce tworzy GOKW. W większych miastach, na przykład w 

Łodzi, Poznaniu, Krakowie i w każdej dzielnicy Warszawy te komisje będą liczyć 45 osób! 

W czasie całej swojej pracy zawodowej nie spotkałam się z tak obszerną komisją wyborczą. 

Problemy, które widać na pierwszy rzut oka to:  

1. nie jest możliwe zapanowanie nad taką liczbą pracujących członków, tj. niemożliwe jest 

wydawanie poleceń organizacyjnych przez przewodniczącego; 

2. jeżeli w toku liczenia głosów okaże się, że doszło do pomyłki, spowoduje to dramatyczną 

sytuację. W zwykłej komisji, która do przeliczenia ma 1000 albo 2000 głosów, skład komisji na 

spokojnie przeliczy głosy ponownie jeśli w protokole nie będą się wyniki zgadzały arytmetycznie. 

W GOKW do przeliczenia będzie od 100 tys. do nawet 1 mln głosów, co spowoduje, że 

ponowne liczenie konsekwentnie opóźnić podanie wyników głosowania o nawet kilka dni (w 

przypadku wielokrotnych niezgodności w protokole).  

3. Bardzo ważne: GOKW otrzyma spis wyborców, z którym ma obowiązek weryfikować każdy 

wpływający pakiet wyborczy (a konkretnie oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu). 

Przykładowo, w Łodzi taki spis będzie sięgał 14 metrów wysokości w kartkach A3. Nie jest 

możliwe prawidłowe, bieżące weryfikowanie.  

4. Potężna ilość dokumentacji (pakiety zwrotne, spis wyborców, oświadczenia, karty) będą zmorą 

wyborów. Nie można pozwolić żeby komisje były aż tak skupione. W Łodzi będzie to ok. 50 ton 

dokumentacji, a mało która podłoga to utrzyma i mało kto będzie w stanie kontrolować obieg 

dokumentów.  

5. Ważne: Kodeks wyborczy przewiduje możliwość powołania członka komisji spośród 

wyborców w przypadku gdyby komitety nie uzbierały wystarczającej liczby. Co roku, z tej opcji 

korzysta masa obywateli którzy nie chcą zgłaszać się przez partię polityczną (albo nie mogą: np. 

sędziowie i urzędnicy sądowi, urzędnicy służby cywilnej, wojskowi). W przypadku projektu 

ustawy ten punkt pominięto. Wynika z tego, że w przypadku braku możliwości obsadzenia 

komisji, komisarz wyborczy poprzestanie na wystosowaniu apelu do komitetów wyborczych, a 

nie będzie mógł samodzielnie powołać chętnych obywateli.  

  

Postulat - bardzo proszę o Państwa opinię w tej sprawie: 



Nie należy pozwolić na powstanie GOKW. Powinny być powołane zwykłe obwodowe komisje 

wyborcze, spełniające zasady pluralizmu (czyli wg zasad Kodeksu wyborczego).  

Komisje obwodowe zazwyczaj są 5-osobowe i mogłyby zasiadać w osobnych lokalach i mieć tam 

dostarczane pakiety do głosowania korespondencyjnego. Ograniczy to obawy zakażenia i usunie 

problemy o których pisałam wyżej. 

  

Z poważaniem 

 


