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Sz.P.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej (inicjatywa ustawodawcza)
Ministerstwo Administracji
(inicjatywa ustawodawcza)
Państwowa Komisja Wyborcza
Krajowa Rada Radców Prawnych (Ośrodek Legislacji)
Naczelna Rada Adwokacka (Ośrodek Legislacji)
Rzecznik Praw Obywatelskich (do wiadomości)
Fundacja Panoptykon (Praw Człowieka)
Partie Polityczne (moc ustawodawcza)

Petycja / spostrzeżenia
Na mocy art. 2 ust. 1 w zbiegu z art. 2 ust. 2 pkt. 1) – Ustawy o petycjach z
dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) w zbiegu z art. 241 – Ustawy
kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (tj.
Dz.U. 2020 poz. 256) w związku z art. 63 w związku z art. 54 Konstytucji z dnia
2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)
przekładam swoje spostrzeżenia:
celem wprowadzenia przepisu w kodeks wyborczy o brzmieniu
241a kodeksu wyborczego
„§1 w przeciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową
Komisję Wyborczą dotyczącą wyniku wyborów Parlamentarnych,
Europarlamentarnych, Prezydenckich mieszkańcy mogą zgłaszać protesty
wyborcze u sołtysa, rady osiedla, rady dzielnicy, urzędzie pocztowym, urzędzie
gminy bądź miasta, starostwie powiatowym, urzędzie wojewódzkim, nieodpłatnych
punktach pomocy prawnej, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kultury lub w
miejscu gdzie stacjonowała obwodowa komisja wyborcza bądź okręgowa komisja
wyborcza”
„§2 pracownicy Urzędu Gminy bądź Miasta, Rada solecka, Rada dzielnicy, Rada

osiedla, członkowie Komisji Wyborczej lub osoby upoważnione na podstawie
porozumień na podstawie odrębnych przepisów mogą zbierać protesty wyborcze
w punkcie plenerowym od poniedziałku do niedzieli całodobowo w przeciągu 14
dni”
„§3 pracownicy Urzędu Gminy bądź Miasta, Rada solecka, Rada dzielnicy, Rada
osiedla, członkowie Komisji Wyborczej lub osoby upoważnione na podstawie
porozumień na podstawie odrębnych przepisów mogą zbierać protesty wyborcze
przez specjalny serwis internetowy oznaczony nieprawidłowościami, przez wywiad
osobisty wspomagany komputerowo (CAPI), wywiad telefoniczny wspomagany
komputerowo (CATI), wywiad internetowy wspomagany komputerowo (CAWI) lub
zbierać ankiety metodą od drzwi do drzwi mieszkańców na danym terenie w
przeciągu 14 dni”

UZASADNIENIE
Cel wprowadzenia art. 241a kodeksu wyborczego, ma na celu umożliwienie
mieszkancom danej społeczności lokalnej (gminy w tym jednostek pomocniczych:
sołectwa, osiedli, dzielnic; powiatu, województwa, Polonii) złożenia protestów
wyborczych przez specjalnych ankieterów do tego upoważnionych lub
pracowników samorządu terytorialnego bądź jednostki pomocniczej, zwłaszcza
gdy na danym terenie: jest wykluczenie komunikacyjne o danej porze, osoba nie
ma możliwości finansowej złożenia protestu wyborczego, osoba nie ma
odpowiedniego stanu zdrowia, osoba nie posiada własnego środka transportu
bądź dobrodusznego sąsiada lub członka rodziny celem podwózki, placówka
pocztowa jest nieczynna po godzinie 15, nie prowadzi działalności w soboty,
niedziele i święta. Majac w/w okoliczności uważam za sugestie w pełni
uzasadnioną.
Nie wyrażam zgody na publikacje danych osobowych i odpowiedz listem
tradycyjnym z uwagi na epidemie.

