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Pytanie to w ostatnim czasie pojawia się znacznie częściej niż jakiekolwiek inne, widzimy je              
praktycznie co chwilę, w gazecie, mediach społecznościowych, porannych wiadomościach a          
także czasem w zwyczajnych rozmowach o scenie politycznej i jej poczynaniach.  

Nie zagłębiając się, zagadnienie te można podsumować jednym słowem, a dokładniej “nie”,            
jednakże my spróbujemy poprzeć tą wypowiedź licznymi argumentami w oparciu o Kodeks            
Wyborczy, Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, wiadomości z znanych czasopism        
prawniczych a także wielu wypowiedzi znanych polityków. 

Wybory online, a kodeks wyborczy i konstytucja 

Na początku należy przytoczyć najważniejszy akt prawny w tej kwestii, mówimy tu o             
ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 568) dalej                  
zwany Kodeksem wyborczym. Art. 287 Kodeksu wyborczego stanowi, że“Wybory         
Prezydenta Rzeczypospolitej są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w           
głosowaniu tajnym.”  

Najważniejszą częścią tego artykułu w obecnej sytuacji będzie wyraz “bezpośrednie”,          
oznacza ono, że wyborca może zagłosować na swojego kandydata jedynie w drodze            
osobistego głosowania. Jednakże są dwa wyjątki dzięki którym można głosować przez           
pełnomocnika, zaliczamy do nich ukończenie 75 roku życia najpóźniej w dniu głosowania            
oraz posiadanie znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia           
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób            
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niepełnosprawnych. Oddanie głosu za pośrednictwem pełnomocnika jest jednak wykluczone         
w przypadku przeprowadzenia go w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach          
karnych, aresztach śledczych czy za granicą. 

Oczywiście prawo jak i KW nie są przystosowane do takiego obrotu spraw co skutkuje              
niewydolnością prawną do przeprowadzenia takich wyborów, bynajmniej gdyby doszło do          
przeforsowania wyników byłoby to niezgodne z prawem, które stanowi: 

Konstytucja RP Art. 62  

1. “Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta           
Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu        
terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.” Jest tak, ponieważ            
niektóre osoby z naszego społeczeństwa nie mają stałego dostępu do internetu a co za              
tym idzie nie mieliby możliwości do głosowania, przykładem takich osób mogą być:            
mniej zamożni, bezdomni itp. 

Konstytucja RP Art. 127  

1. “Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych,         
równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.”. Artykuł ten jest identyczny co do            
Art. 287 z KW co zostało już wcześniej opisane jakie konkretnie prawa zostałyby             
złamane w tym przypadku. 

Trzeba dodać, iż wybory takie nie miałyby prawa bytu z jednego, ale za to bardzo ważnego                
powodu, mówimy tu o przypadkach w których głosowały by osoby nieuprawnione co łamało             
by prawo zapisane w Art. 127 pkt. 1 Konstytucji RP oraz Art. 287 KW. Byłoby to                
spowodowane możliwością oddania głosu przez osobę do tego nieuprawnioną poprzez          
umyślne wykorzystanie danych swojego pełnoletniego opiekuna prawnego, członka rodziny,         
przyjaciela itd. i zapisanie się do powstałego rejestru on-line jako ta osoba. 

Wnioskując przeprowadzenie takich wyborów jest trudne, a w Polsce po prostu nierealne.            
Lecz jeżeli mówimy o każdym kraju i porównujemy możliwość przeprowadzenia w takiej            
formie wyborów to jednak to całkiem nowa, skomplikowana, ale wygodna alternatywa.  

Estonia i udany i-voting 

Estonia jest liderem w państwach Europy jeżeli chodzi o rozwój technologiczny. Wybory            
on-line, powinny być sprawdzone przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie,aby          
zapewnić ich bycie tajnym, bezpośrednimi i równymi. Jest to naprawdę ciężki system, lecz             
właśnie Estonia pokonała przeszkody i przeprowadziła ich z nie aby jakim powodzeniem. Ze             
strony benchmark.pl dowiadujemy się, iż ponad 50% wyborców wzięło udział w takim            
głosowaniu.  

Nie była to pierwsza próba. Estończycy na początku, a dokładnie w 2005 roku, bardzo              
niechętnie podchodzili do takiego systemu, chociaż porównując do innych państw nawet           

2 



bardzo entuzjastycznie. W 2005 roku liczba osób które głosowały on-line osiągnęła 2%, a w              
2009 roku 16%. 
 
"Podstawą działania systemu i-voting jest e-dowód osobisty." Możemy wyczytać na stronie           
benchmark.pl . "E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który jest           
bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją i podmiotami         
komercyjnymi." Tej informacji i więcej możemy się dowiedzieć na gov.pl, w zakładce            
administracji i spraw wewnętrznych.  
 

Próby Polski, w sprawie wyborów online 
Polska już zaczęła przygotowywanie do takich wyborów lecz jak widzimy nie odbywa się to              
tak szybko jak byśmy chcieli. 
 

Dyskryminacja części społeczeństwa 
Możemy wziąć pod uwagę jeszcze sytuacje, w której to są organizowane wybory w formie              
online, wiele starszych osób jest dyskryminowane właśnie przez tą formę gdyż           
najzwyczajniej w świecie nie potrafią obsługiwać komputera, bądź w ogóle nie mają do niego              
dostępu.  
 

Bezpieczeństwo twojego głosu 
Kolejną sprawą może być fakt tajności wyborów, gdyż z jednej strony głosy mają być              
anonimowe natomiast z drugiej strony systemy są nastawione na kontrolę każdego głosu.            
Później dochodzimy do kwestii takiej, aby podczas całego głosowania zachować          
bezpieczeństwo tak by nikt postronny nie zapoznał się z treścią formularza do głosowania.  
 
Głosowanie za pomocą e-votingu nie sprawdziło się w USA, tamtejsze systemy były trefne,             
gdyż głosy przez nie podliczane były niepoprawnie rejestrowane. Kolejnym napotkanym tam           
problemem był fakt, iż urządzenia wyborcze łatwo mogły być modyfikowane poprzez           
uzyskiwanie administratora do stron. 

Wybory korespondencyjne 
I pojawia nam się kolejny problem, ponieważ wybory korespondencyjne to "najmniej           
bezpieczny rodzaj głosowania".- Najłatwiej mogą być sfałszowane.  
 
Jednym z aspektów głosowania korespondencyjnego, jest brak pewności co do tego, kto tak             
naprawdę oddał głos. - O ile w głosowaniu tradycyjnym osoba, która idzie głosować,             
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pokazuje swój dokument tożsamości komisji wyborczej, o tyle w głosowaniu          
korespondencyjnym nie. Tam zazwyczaj wypełnia się jakiś dokument, podpisuje się dany           
papier, że to ja głosowałem, oddałem taki głos. 
 
Krajowe wybory korespondencyjne przeprowadzane są w około trzydziestu krajach dla          
wszystkich lub dla określonych grup. Zmiany w kodeksach wyborczych wprowadzano o           
wiele wcześniej, stopniowo. W Polsce również w ubiegłych latach. 
 
Gdy w 2014 roku polski parlament wprowadzał możliwość głosowania korespondencyjnego          
dla wszystkich, którzy zgłoszą urzędnikom wyborczym taką chęć, zmiany Kodeksu          
wyborczego uchwalono 303 dni przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku. 
 
Po nowelizacji Kodeksu wyborczego w 2018 roku utrzymano możliwość głosowania          
korespondencyjnego tylko dla wybranej kategorii osób niepełnosprawnych. Wtedy parlament         
zdecydował o tym w styczniu 2018 roku - dziewięć miesięcy (283 dni) przed wyborami              
samorządowymi i 500 dni przed wyborami europejskimi. 
 
Gdy 31 marca tego roku Sejm uchwalił, że głosowanie korespondencyjne będzie możliwe            
także dla osób w kwarantannie i tych, którzy ukończyli 60 lat - zrobił to zaledwie 40 dni przed                  
wyborami i to podczas trwania kampanii wyborczej. To łamie zasadę, wprowadzoną           
orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, o zakazie dokonywania zmian w prawie wyborczym          
na pół roku przed wyborami. 
 
https://konkret24.tvn24.pl/polityka,112/glosowanie-korespondencyjne-w-innych-krajach-spra
wdzamy,1011279.html 

 

Problemy związane z cyfryzacją wyborów 
 
Wybory są jednym z kluczowych dla bezpieczeństwa państwowego procesów. Potrzebują          
więc szczególnie mocnych gwarancji poprawnego i bezpiecznego ich przebiegu. Nie          
jesteśmy w stanie tego zagwarantować, gdy oprzemy wybory na programie komputerowym,           
zwłaszcza komunikującym się przez internet. 
 
W e-wyborach wystarczy jedna, mała luka na którymkolwiek etapie głosowania, weryfikacji,           
liczenia głosów, przesyłania wyników - by przestały być bezpieczne. Cyberprzestępcy i obce            
służby mogą wykorzystać je do realizacji swoich planów. Zjawisko w którym uczestniczą            
takie osoby w celu, np. zmienienia wyników wyborów nazywamy Electronic Civil           
Disobedience (ECD) co jest jedną z form współczesnego nieposłuszeństwa obywatelskiego. 
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Może tego dokonać ktoś z zespołu programistycznego, może to też być sprawką ataku             
hakerskiego. Przy odrobinie szczęścia atak może zostać wykryty. Jeżeli jednak nie zostanie            
on zauważony, to oddajemy władzę nad wynikami wyborów w ręce hakerów. 
 
Za poprawny przebieg odpowiadałoby dobre napisanie kodu aplikacji wyborczej. Błędy          
programistyczne jednak się zdarzają, także w dużych projektach. 
Nawet dokładne i długie testowanie oprogramowania nie daje pewności co do bezbłędności. 
Wykrycie błędnego działania oprogramowania wyborczego w trakcie wyborów i po nich jest            
trudniejsze niż przy wykonywaniu czynności przez ludzi. 
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