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\ rzyjmujemy dwa podstawowe
l założenia:
7 Wybory samorządowe

w 20i8 i do Parlamentu Eu-
kiego w 20 19 roku byĘ tylko po-
:m do przetestowania nowych
bów fałszowania wyborów, które
sową skalę będą wykorzystane
ro w najważniejszych wyborach,
io parlamentu krajowego.
lró ory wygrywaj ą ct, któr zy mają
l do baz danych, dysponują od-
dnią infrastrukturą i zmotr,{o-
ni kadrami.
lniżej zaś przedstawiamy kon-
, spostrzeżenia ,wynkające z ana-
lĘhczasowej praktyki wybor-
ftórej nie zdołał uleczyc nowy
s Wyborczy (nie są to wszystkie
:kwestie):

]ność przejrzystości hierar-
lej struktury komisji wybor-
organizujących wybory, liczą-
głosy i ogłaszających wynik
rrczy. |edynie najniższa struk-
Jbwodowa Komisja Wyborcza)
Iopiętrowej strukturze komisji
:czych zaangażowanych w caĘ
;rryborczy jest pod kontrolą oby-
ką oraz podlega czlłrnym i wol-
ecyzjom komitetów wyborczych,
nogą do składu Ęch OKW kiero-
,ych przedstawicieli. Ci przedsta-
e osobiście i reainie uczestniczą
cach tych komisji wyborczych
ą przez caĘ czas od wewnątrz
llować ich działania. OKW skła-
ię ze zwyklych obywateli, wy-
l srr_wch przewodniczących i ich
ców poprzez wolne wybory prze-

Prezentujemy narys częściovvy problematyki manipulacji i fał-
szeT§tw wyborczych, umoŻliwionych ptzer braki w Kodeksie
'§7ybor Gzym oraz pt7e7 zem i erzon e d zi ałan ia Pań strvowei Kom i -
sji Yyborczei (PK\7).

Fi ryr?atrixol
wolnych wyborów w Polsce

pookrągłostołowei A,D. 20 19

Laty s probl em atyki m eni pul aci i
i fałszerstw wyb orcIych możliwych

dziękiuchwałom PK\r
MłRclN Dygowsrct

i w1,,wieranie nacisku na komitety wy-
borcze. O ryrn, czy dany zapis jest pra-
widłow1,, powinno decydorva cto, czy po
wpisaniu danvch i PESEL-u obywatela
popierającego darrr- Komitet Wyborczy
można ustaLic poprartność zapisu, bio-
rac pod urvage chociźby to, iż charak-
ter pisma osób starszych (ze względu
na lriek) lub lekarz,l, (speclfika zawo-
du) czasami może bl,c mniej czltelny,
aprzecieżĘch osób nie wolno wyklu-
czać z życia publicznego i pozbawiać
mo żliwoś ci ko r zy stania z pr awa wybo r-
czego polegającego na poparciu jakie-
goś komitetu wyborczego. To Okręgowa
K\Ą' musi udcrgodnić. iż dalrv rr-ois iest

ilości podpisów z powodu odrzucenie
części z nich. Gdyby taka informacia
była przekazana od razu, komiteĘ rrr--

borcze miaĘby jeszcze czasna zebranie
do godz. 24.00 brakującej ilości wpisórt
z poparciem. Pełnomocnik KĘ prn-
chodząc do Okręgowej KW, jest prze-
konan1,, że odpowiednia ilość podpisoit
jest zebrana (nie ma przecież dostępu
do systemu PESEL, by zwerlńkoit-ac
wszystkie zapisy) i wielogodzinn€ ocze-
kiwanie na werdykt pozbawia komite-
ty wyborcze możliwości uzupełnienia
w odpowiednim czasie braków.

- Czynności Okręgowej K\\ r,o-
rł.innl. bvć także kontro]o\\-aj]. ]::=:7nae \fe rtłaqnr.m grnnie


