
Wybory przeprowa-
dzone drogą elektro-
niczną, by mogły być 
uznane za demokra-
tyczne, muszą spełniać 
4 zasady, które są 
wskazane w Konstytucji 
Rzeczypospolitej  Pol-
skiej. Wybory MUSZĄ 
być : 

- Powszechne                                        
wszyscy obywatele 
uprawnieni do głosowa-
nia powinni mieć równy 
dostęp do urządzenia 
wraz z internetem , 
które umożliwia odda-
nie głosu. Jeśli ktoś nie 
posiada takie sprzętu, 
powinien zostać zapew-
niony do niego dostęp 
wraz z pomocą . 

- Równe                                 
każda osoba ma tylko 
jeden głos do oddania, 
każdy głos w wyborach 
ma równą wartość. 

- Bezpośrednie                              
wyborca musi mieć 
możliwość bezpośred-
niego oddania głosu na 
kandydata. W przypadku 
wyborów za pośrednic-
twem internetu bezpośred-
niość stoi pod znakiem za-
pytania ( jeśli głosowa-
nie przez urządzenie 
miałoby się odbywać w 
dowolnym miejscu -  nie 
w lokalu wyborczym) 

- Tajne                                          
każdy głos musi być 
oddany anonimowo -  
bez przypisanej do 
niego osoby.                           

 

Jakie kryteria powinny być spełnione, aby 

wybory przeprowadzone przez internet mogły 

być uznane za demokratyczne??? 

 

 

 

 
Czy można przeprowadzić 

demokratyczne wybory 

online??? 

Znajdziecie tu odpowiedzi na 
pytania : 

 
- Jakie kryteria powinny 
zostać spełnione, aby wybo-
ry przeprowadzone przez 

internet mogły być uznane 
za demokratyczne? 
 
- Jakie są zalety, a jakie 

wady przeprowadzenia wy-
borów przez internet? 
 
- Czy wybory prezydenckie  

w  Polsce mogłyby zostać 
przeprowadzone  
przez internet? 
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Konstytucja Rze-
czypospolitej Pol-
skiej, rozdział V, 
art..127 : 
 
1. Prezydent Rze-
czypospolitej jest 
wybierany przez 
Naród w wyborach 
powszechnych, 
równych, bezpo-
średnich i w głoso-
waniu tajnym. 



Moim zdaniem wybory prezydenckie w Polsce 
mogłyby zostać przeprowadzone przez internet, 
ale na pewno jeszcze nie przez najbliższe dwie 
dekady. Mimo ,że nasze społeczeństwo jest po-
stępowe, to starsze osoby mogą mieć nadal pro-
blem z taką formą głosowania i często nie mogą 
z różnych powodów liczyć na pomoc rodziny czy 
znajomych. Póki nie zostanie stworzony odpo-
wiedni system, który zagwarantuje nam 100% 
bezpieczeństwo i spełni 4 warunki demokratycz-
nych wyborów to część wyborców może zrezy-
gnować z głosowania w obawie o tajność swoje-
go głosu czy dane osobowe. Mimo tych wad, 
głosowanie drogą internetową jest nieuniknione 
w przyszłości. Dlatego warto też pamiętać o wie-
lu zaletach  tego sposobu. 

Czy moim zdaniem wybory Prezydenckie w  Polsce 
mogłyby zostać przeprowadzone przez internet .  

Głosowanie  
przez internet  
w Estonii 
 
Estończycy pierwsi  
na świecie wprowadzili  
głosowania przez in-
ternet, miało to miej-
sce już w 2007. System 
ten w znacznym stop-
niu zapewnia tajność, 
bezpieczeństwo i rów-
ność wyborów. Stanowi 
on bardzo dobry wzór 
dla innych państw. 
Warto jednak wspo-
mnieć, że jest to możli-
wość, ponieważ w Esto-
ni nadal można oddać 
swój głos w lokalu wy-

Zalety przeprowadzenia wybo-
rów przez internet :  
-  Nierzadko po wyborach w na-
szym kraju pojawiają się głosy,  
że wybory zostały sfałszowane,  
a sposób ich liczenia był niewła-
ściwy.  Odpowiednia technologia 
w wyborach internetowych dała-
by nam pewność co do wiarygod-
ności wyników. 
 
- Wybory za pośrednictwem in-
ternetu są bardzo wygodna dla 
wyborców jak i dla tych, którzy 
liczą głosy. 
 
- W przypadku głosowania przez 
urządzenia elektroniczne, nie 
trzeba drukować milonów kart do 
głosowania. Jest to bardzo eko-
nomiczne i ekologiczne. 

Wady przeprowadzenia wybo-
rów przez internet :  
- Choćby system głosowania 
internetowego byłby dopraco-
wany w pełni to nadal istniałyby 
zagrożenia  w postaci możliwych 
ataków hakerskich czy też zwy-
kłego przeciążenia systemu. 
 
- Wyborcy mogliby mieć wątpli-
wości co do ich bezpieczeństwa i 
zagwarantowania tajności głosu. 
 
- Jeśli takie wybory miałyby się 
odbyć w niedalekiej przyszłości, 
to opinia publiczna miałaby du-
żo wątpliwości i pytań, przede 
wszystkim co do powszechności 
i tajności wyborów. 

WYBORY 


