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Szanowny Panie Marszałku! 

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną zwracam się do Pana z propozycją zmian dotyczących 
opracowania systemu głosowania umożliwiającego głosowanie elektroniczne lub z wykorzystaniem innych narzędzi 
komunikacji na odległość w procedowanym przez parlament projekcie ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o 
szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych w 2020 r. Teraz pragnę przedstawić Panu, jak to mogłoby według mnie wyglądać. 

Osoba posiadająca komputer lub smartfon 

W tym przypadku będzie konieczne posiadanie założonego konta na Profilu Zaufanym. Należy wykorzystać fakt, że 
znaczna większość osób posiada konto bankowe i może zweryfikować swoje dane. Zalogowanie na PZ umożliwiałoby 
uzyskanie jednorazowego tokenu internetowego do wysłania jednego głosu, to znaczy PZ przekierowałby do 
oddzielnej witryny gwarantującej anonimowość i jednorazowość głosu. Witryna do oddawania głosu wysyłałaby 
informację zwrotną do Profilu Zaufanego. Trzeba przewidzieć sytuację, kiedy nastąpi przerwanie połączenia z 
witryną, by token nie mógł przepaść z problemów technicznych. 

Osoba posiadająca komórkę starego typu lub telefon stacjonarny 

To narzędzie wymagałoby stworzenia teleserwisu we współpracy z urzędami ewidencjonującymi ludność. Numer 
telefonu serwisu powinien być ogłoszony w gazetach, radiu, środkach masowego przekazu. By zachować płynność 
obsługi, należy wprowadzić obsługę tonową. Po pierwsze – wyborca wpisuje swój PESEL za pomocą klawiatury 
numerycznej. Po zaakceptowaniu PESEL-u, należałoby wprowadzić wygenerowany przez urząd kilkucyfrowy kod. 
Wtedy lektor czyta listę kandydatów wraz z ich numerami: „Aby zagłosować na X, wybierz 1…”. Wybór powinien 
odbyć się za pomocą klawiatury. Oczywiście musi wybrzmieć komunikat: „Czy na pewno chcesz potwierdzić swój 
głos?”. Po potwierdzeniu system ewidencyjny otrzymuje informację o oddaniu głosu, bez podawania, na kogo został 
oddany głos. To, na kogo oddano głos, odnotowuje wyborcza baza danych, a nie baza danych ludności. W przypadku 
weryfikacji ważnych dokumentów lub pomocy obywatelom nieradzącym sobie z zagłosowaniem, należy udzielić 
możliwości rozmowy z konsultantem. 

Osoba, która nie ma ani telefonu, ani Internetu 

I tu należy wykorzystać głosowanie korespondencyjne listowne, jakie było do tej pory. Lokale wyborcze są po jednej 
w każdej gminie, które rozpatrują w dwuosobowym lub jednoosobowym składzie 

głosy listowne. To rozpatrywanie polega jedynie na wprowadzaniu do serwisu wyborczego przez konto z 
uprawnieniami komisyjnymi wyników głosowania. 

Mam nadzieję, że przychyli się Pan do takich rozwiązań, gdyż tak po ludzku zależy mi na tym, by wybory się mogły 
odbyć bez problemów i by politycy nie obawiali się nowoczesnych rozwiązań przy minimalnej biurokracji i 
maksymalnym bezpieczeństwie informacji i zdrowia. 

Z poważaniem, J  K  


