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W ostatnim czasie odbył się Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności, którego tematyka
skupiła się na nadchodzących wyborach samorządowych. Spotkanie jest pokłosiem podpisanej przez
Prezydenta ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych,
która wprowadziła istotne zmiany w kodeksie wyborczym. Niektóre z tych zmian dotkną właśnie
najbliższych wyborów, w których wybierzemy samorząd lokalny.
Swoje dane i uwagi zaprezentowali przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej, Według wyliczeń,
ustawa spowoduje konieczność udziału ok. 5500 urzędników wyborczych, jednak największym
zagrożeniem, ich zdaniem jest zmiana w zakresie komisarzy wyborczych. Ustawa nie wprowadziła
istotnych ograniczeń, co do osób mogących sprawować tą funkcję, a zarazem znacząco zwiększyła ich
ilość. Powoduje to, zdaniem przedstawiciela PKW, że komisarzami zostaną osoby bez wymaganego
doświadczenia, zaledwie po kilku godzinnym szkoleniu.
Kolejnym zauważonym problemem jest kwesta monitoringu wizyjnego lokali wyborczych, jak
podkreślono PKW konsultowało ten temat z ABW, która przewiduje, że należy zainstalować ok. 100 tys.
kamer. Według wyliczeń PKW powinno wystarczyć ok. 30 tys., dodatkowo należy doliczyć koszt
serwerów oraz koszt pracy informatyków. Według szacunków będzie to kwota 200 mln złotych.
Przedstawiciel zaznaczył, że sam proces przygotowania przetargu może być znaczący, ze względu na
specyfikę zamówienia.
Kolejna poruszona kwesta związana jest z monitoringiem, a dotyczy prawa do tajności wyborów, z uwagi
na przebiegającą transmisję w trybie rzeczywistym może okazać się, że wrzucona karta do głosowania do
przezroczystej urny nie będzie złożona, co spowoduje możliwość odczytania na kogo dana osoba swój
głos oddała.
Prezydium Zespołu po wsłuchaniu się w głosy obecnych przedstawicieli stwierdziło jednoznacznie, że
należy wystąpić z apelem do Premiera, podkreślając niewykonalność przepisów w tak krótkim terminie
lub wprowadzić nowelizację ustawy, które spowoduje uchylenie przepisów wyborczych, które dotyczą
już najbliższych wyborów.
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