
CZY MOŻNA PRZEPROWADZIĆ DEMOKRATYCZNE WYBORY ONLINE ? 

 

Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?  Demokratyczne wybory to 

wybory, w których każdy obywatel może oddać swój głos pod warunkiem, że ukończył 18 lat i nie 

zostało mu odebrane przez sąd prawo głosowania. W wyborach demokratycznych każdy głos jest tak 

samo ważny, każdy może oddać taką samą liczbę głosów. Wyborca oddaje głos na swojego 

kandydata bez dodatkowych ogniw. Demokratyczne wybory cechuje zasada tajności, czyli miejsce w 

którym odbywają się wybory jest odpowiednio przystosowane, żeby osoba głosująca mogła zachować 

pełną anonimowość. Temat ten jest obecnie na czasie oraz jest bardzo dobrym pomysłem na 

przeprowadzanie wyborów nie tylko prezydenckich, ale także parlamentarnych czy samorządowych. 

Wybory przeprowadzone online są bardzo dobrym pomysłem zwłaszcza w czasie obecnie panującej 

pandemii tj. COVID-19, ponieważ ludzie nie musieli by wychodzić ze swoich domów aby 

zagłosować na swoich kandydatów. Byłby to system bardzo wygodny jak i bezpieczny dla wyborców. 

Wprowadzenie wyborów online wiąże się z powstaniem nowych zasad oraz potrzebą dostosowania 

sprzętu, między innymi bazy danych, czy możliwości serwerowych. 

Na świecie z formą głosowania online możemy się spotkać między innymi w Estonii. 

Wybory w tym kraju rozpoczynają się głosowaniem przedterminowym, w którym można 

uczestniczyć na kilka sposobów.  Pierwszy sposób wygląda podobnie jak w dniu wyborów: w każdym 

regionie (prowincji) na 10 do 7 dni przed otwarciem lokali wyborczych można głosować w 

przynajmniej jednym z nich, na 6 do 4 dni „wczesny” głos można oddać we wszystkich. W okresie 

wcześniejszego głosowania godziny pracy lokali wyborczych są krótsze. Za granicą można oddać 

głos korespondencyjnie lub w estońskiej placówce dyplomatycznej,  można także głosować na 

statkach. W dniu wyborów oprócz osobistej wizyty w lokalu wyborczym  można także głosować 

online oraz tradycyjnie. Pierwsze wybory tego typu odbyły się 2005r. i były to wybory samorządowe. 

W 2005 roku w wyborach samorządowych zagłosowało online 9287 osób, co stanowiło 1,9% 

wszystkich oddanych głosów. W 2019 roku, w przypadku wyborów parlamentarnych liczby te 

wzrosły do odpowiednio 247 232 osób i 43,8%.Przykładem państwa, w którym głosowanie odbywa 

się przez internet jest również Brazylia. W Brazylii przy głosowaniu i liczeniu głosów 

wykorzystywany jest system elektroniczny. Przed głosowaniem udostępnia się wyborcom maszyny 

przeznaczone do szkolenia. Udział w głosowaniu mogą wziąć tylko zarejestrowani uprzednio 

wyborcy. Głosowanie elektroniczne dokonuje się na numer etykiety kandydata lub partii, a nazwisko i 

zdjęcie kandydata oraz nazwę partii lub etykieta pojawia się na wyświetlaczu urządzenia do 

głosowania. Aby głos był liczony, należy poprawnie wprowadzić swój numer identyfikacyjny. 

Bezpieczeństwo głosowania opiera się na zastosowaniu podpisu cyfrowego. Wyborcy korzystają z 

umieszczonych w miejscach publicznych elektronicznych kiosków, w których mogą oddać głos (na 

110 mln uprawnionych do głosowania przypada tam blisko 400 tys. kiosków). Dzięki elektronicznym 

łączom wyniki wyborów są znane w ciągu kilku minut po zakończeniu głosowania. W Brazylii 

pierwsze głosowanie elektroniczne  zastosowano w 1996 roku, natomiast od 2000 roku wszystkie 



wybory przeprowadzane są w lokalach wyborczych za pomocą maszyn elektronicznych i są 

obowiązkowe. 

Aby wybory przeprowadzone przez internet mogły być uznane za demokratyczne powinny zostać 

spełnione odpowiednie kryteria. Każdy obywatel musi oddać swój głos pomiędzy określonymi 

godzinami, bez możliwości oddania głosu po wyznaczonym czasie. W głosowaniu mogą wziąć udział 

osoby bez względu na płeć jedynie muszą mieć ukończone 18 lat. Wyborca aby oddać swój głos musi 

podać jedynie swój numer PESEL w celu sprawdzenia tożsamości oraz potwierdzenia, że jest osobą 

pełnoletnią. Po zagłosowaniu numer PESEL zostaje zakodowany po to, aby komisja weryfikująca nie 

mogła zobaczyć na jakiego kandydata został oddany głos. System weryfikujący osoby, które 

zagłosowały i są już po oddaniu głosu zostają zablokowane w taki sposób, aby jedna osoba nie mogła 

oddać głosu kilka razy. Po zakończeniu wyborów i podaniu wyników portal, na którym 

zorganizowane były wybory zostaje usunięty. Każdy głos będzie traktowany tak samo, czyli bez 

względu na osobę, jej głos będzie się wliczał do głosowania.  

Podstawowym atutem głosowania przez internet jest wygoda wyborców, którzy chcąc oddać głos, nie 

muszą wychodzić z własnego domu. Zaleta ta nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy 

mówimy o osobach niepełnosprawnych, a także schorowanych i starszych. Zaletą wyborów online 

jest także transparentność czyli możliwość bardzo szybkiego przeliczenia głosów przez komisję 

wyborczą dzięki czytelności oddanych głosów bez konieczności długiego czekania na wyniki 

głosowania. Do innych zalet zalicza się ewentualną poprawę frekwencji na skutek uatrakcyjnienia  

procedury głosowania. Głosowanie online jest proekologiczne i z pewnością tańsze, ze względu na 

brak konieczności wytwarzania milionów papierowych arkuszy.  

Przejdźmy do wad takiego sposobu głosowania. Pierwszą wadą jest brak sprzętu w niektórych 

domach oraz brak wiedzy o internecie, przede wszystkim u starszych osób. Dobrym rozwiązaniem tej 

sytuacji byłoby postawienie w lokalach wyborczych komputera z czytnikiem dowodów dla osób 

starszych lub osób bez komputera czy telefonu, aby mogły oddać głos online. Druga wada to 

konieczność jednoznacznego potwierdzenia tożsamości, np. za pomocą podpisu kwalifikowanego lub 

profilu zaufanego, co jednak ogranicza dostępność takiej procedury wyborczej ze względu na jego 

koszt i bardzo małe rozpowszechnienie. Kolejną wadą jest możliwość wystąpienia problemów 

technicznych związanych między innymi z brakiem intrernetu, czy zawieszaniem się systemu w 

czasie głosowania, co w konsekwencji może doprowadzić do unieważnienia wyborów.  

Moim zdaniem przeprowadzenie głosowania na prezydenta online w Polsce byłoby bardzo 

dobrym rozwiązaniem, ponieważ dzięki ekonomicznemu znaczeniu tego rozwiązania Polska mogłaby 

zaoszczędzić pieniądze na walkę z pandemią COVID-19, czy inne szczytne cele. Niestety na dzień 

dzisiejszy zorganizowanie wyborów przez internet w Polsce jest niemożliwe przede wszystkim ze 

względów technicznych. w naszym kraju duża liczba osób nie ma nadal dostępu do internetu oraz 

odpowiedniego sprzętu.  

  

Dawid Sikora 
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