
Czy można 
przeprowadzić 
demokratyczne 
wybory online? 



Rozważając, czy można przeprowadzić demokratyczne wybory 
online najpierw powinniśmy zastanowić się, jakie zasady powinny one 
spełniać. Demokratyczne wybory muszą być: 

• powszechne, czyli każdy obywatel posiadający czynne prawo 
wyborcze, który ukończył 18 lat (w Polsce) ma prawo udziału w wyborach; 
jedynie prawomocny wyrok sądu może pozbawić go  tego prawa, 

• równe, czyli każdy oddany głos ma taką samą wartość, a więc jest 
równy głosowi oddanemu przez innego wyborcę, 

• tajne, czyli wybory powinny odbywać się w odpowiednich warunkach, 
aby zapewnić wyborcom możliwość anonimowego oddania głosów. 

Ponadto wybory mogą być: 

• bezpośrednie, czyli każdy wyborca bezpośrednio oddaje swój głos 
na wybranego przez siebie kandydata lub pośrednie (za pośrednictwem 
elektorów), 

• proporcjonalne (partia/koalicja otrzymuje ilość mandatów 
proporcjonalną do ilości oddanych na nią głosów) lub większościowe 
(„zwycięzca bierze wszystko”). 

 Czy w jakiś krajach udało się przeprowadzić wybory online?                                                  

Owszem TAK, udało się to między innymi w Estonii, Australii, Belgii, 
Brazylii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Namibii, Holandii, Norwegii, 
Peru, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Wenezueli oraz na Filipinach.  

Jak wyglądają takie wybory?                                                                       

Przykładowo w Estonii każdy obywatel uprawniony do głosowania 
otrzymuje specjalną kartę z chipem, którą głosuje za pomocą urządzenia 
podłączonego do komputera i internetu. Dzięki temu mogą oni swobodnie 
zmieniać swój głos do końca głosowania. Z kolei w Brazylii i Indiach stosuje 



się elektroniczne urny do głosowania. O efektywności tej metody przekonują 
wybory prezydenckie w 2010 roku, gdy wyniki ponad 135 mln głosów 
ogłoszono zaledwie po 75 minutach.  

Zalety i wady przeprowadzenia wyborów przez Internet: 

Naszym zdaniem wybory prezydenckie w Polsce nie mogłyby zostać 
przeprowadzone przez Internet ze względu na czas oraz obowiązujące prawo. 
Jednak w przyszłości jest to jak najbardziej możliwe, ale bardziej jako 
uzupełnienie głosowania bezpośredniego w lokalu wyborczym. 

Źródła: 

https://www.google.pl/amp/s/www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/demokracja-w-czasach-koronawirusa-jak-wybory- 
 online-sprawdzily-sie-w-innych-krajach-i/ez086nv.amp 

zdjęcia: 

https://techsetter.pl/dlaczego-w-polsce-nie-mozna-glosowac-przez-internet/ 

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/wybory-prezydenckie-w-dobie-koronawirusa-co-z-glosowaniem-za-granica/k6lqxnw

ZALETY WADY
Zwiększenie frekwencji wyborczej (zawsze 
oscylowała ona w granicach około 50%)

Rodzina/znajomi/osoby z zewnątrz mogą mieć 
wpływ na oddany przez wyborcę głos 

Ochrona środowiska (mniejsze zużycie papieru, 
tuszu oraz innych rzeczy potrzebnych do 

przeprowadzenia wyborów)

W Polsce tylko 87% ma dostęp do komputera i 
Internetu (wynika z tego, że 13% około 5 mln osób 

nie ma do niego dostępu)

Zmniejszony koszt wyborów (brak komisji 
wyborczych oraz brak konieczności kupna papieru 

oraz innych materiałów)

Osoby starsze często nie mają dostępu do 
komputera, Internetu lub nie potrafią z niego 

korzystać 

Głosowanie online może zostać przerwane bądź 
sfałszowane przez hackerów 


