RAPORT RKW O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH WYBORCZYCH
W WYBORACH PARLAMENTARNYCH 25.10.2015
1. Brak standardów działania komisji i lokali wyborczych
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Kraków - OKW 179 - błędnie wydrukowano 84 karty do głosowania; do 18.00 zgłoszono
wniosek o dowiezienie kart. Ok. 19.45 zabrakło kart do głosowania - dowieziono 20.30.
Warszawa OKW 39 - wyborca stwierdził, że był uwzględniony w dwóch komisjach OKW
39 i OKW 1005. Zagłosował w OKW 39.
Wrocław Psie Pole - w lokalu nie było prądu od 17.00 do 19.00
OKW 28 - w warszawskim Pałacu Kultury - 328 osób głosowało na podstawie
zaświadczeń.
OKW 16 szpital w Gołdapi. Otwarto lokal o g.11.00, źle zaplombowana urna, wyborcy
byli dopisywani do list bez stosownych dokumentów.
OKW 19 - Warszawa - mąż zaufania RKW otrzymał karty bez stempla. Po zwróceniu
uwagi komisja wydała prawidłowy dokument.
Kielce - wyborca nie mógł sprawdzić, czy na liście jest zmarły członek rodziny
Paryż - gigantyczna kolejka przed komisją wyborczą. Wyborców zaproszono na
dziedziniec ambasady.
OKW 95 Toruń - pełna urna wyborcza, nie można włożyć karty. Postawiono
prowizoryczne tekturowe pudełko.
W Krakowie brakuje kart wyborczych w lokalu przy Monte Cassino
OKW 562 Warszawa-Wilanów brakuje kart wyborczych
OKW 103 w Lublinie - brak kabin zapewniających tajność głosowania.
OKW 119 w Lublinie - brak kabin zapewniających tajność głosowania.
OKW 38 Opole ul. Ozimska 48 - brak stron w książeczce wyborczej. Po Interwencji
wyborcy wydano nową książeczkę.
OKW nr 18 Rzeszów. Prowizoryczne urny wyglądają tak.

Bydgoszcz komisja nr 44 - zabrakło miejsc w urnie. Komisja “produkuje” nową z
kartonów.
Wrocław - sklejone karty w książeczce do głosowania. Kilkoro wyborców głosiło brak
widoczności karty Kukiz 15.
Osiedle Botanik w Lublinie - brak informacji n.t. lokali wyborczych
OKW 618 Warszawa-Kabaty g.20.00 - zabrakło kart do głosowania. W kolejce czeka
kilkadziesiąt osób w tym kobieta w zaawansowanej ciąży
OKW 25 Przemyśl ul Słowackiego - zabrakło miejsca w urnie wyborczej. Brak wolnych
urn.
OKW 145 W-wa Mokotów - w komisji wyborczej zabrakło kart o 17.00. Komisja nie miała
transportu by dowieźć brakujące.

OKW 44 Opole - przepełnione urny wyborcze. Wystają karty.
OKW 590 Wwa ul Hawajska - karty do głosowania przyszły bez pieczęci komisji
okręgowej.
OKW 4 Elbląg - urna stoi w korytarzu i komisja wyborcza nie może jej obserwować.
OKW 16 Krotoszyn Wielkopolska - przewodniczący komisji odmówił odwrócenia spisu
wyborców po to by wyborca mógł sprawdzić prawidłowość wpisu. Powołał się na
tejemnicę danych osobowych.
OKW 445 W-wa Praga Płd. Lokal wyborczy jest na 1 piętrze bez windy. Wyborca na
wózku nie może zagłosować.
OKW 96 Dojlidy Górne - komisja informuje wyborców by nie głosowali na listę nr. 9
mimo, że znajduje się w książeczce.
OKW nr. 1 Mątwica, woj. lubelskie. Urny wyborze na miarę szóstej potęgi przemysłowej
Unii Europejskiej. (foto poniżej)

OKW 193 Gdańsk Oliwa wydano karty do głosowania bez sprawdzenia dowodu
osobistego wyborcy.
OKW 193 Gdańsk Oliwa wydano karty do głosowania bez sprawdzenia dowodu
osobistego wyborcy.
OKW 1 Gieniów pow. Przytuski - Komisja wyborcza zamknęła lokal wyborczy ponieważ
otrzymali złe listy. Wyborców poinformowano, że mogą przyjść i głosować po południu.
OKW nr 3 Milanówek, pow. grodziski. woj. mazowieckie karty do głosowaniu
przechowywane są w innym pomieszczeniu. 50 m. od wejścia do komiji stoi auto z
plakatami wyborczymi kandydata PO.
OKW nr 3 Budy Zosine, Jaktorów pow. grodziski. woj. mazowieckie wydaje książeczki
wyborcze, które rozpadają się w rękach.
Komisja nr. 405 W-wa Praga Południe weterynaryjna 3 - wyborca pobrał dokument
upoważniający do głosowania w innym miejscu ale nie zostało to zaznaczone na liście
podstawowej.

OKW 908 Warszawa Targówek - Papierowa urna wyborcza z pieczęciami Komisji
Wyborczej naklejonymi taśmą klejącą. W.g. informatora RKW taśma może zostać
odklejona bez żadnego śladu.
Bydgoszcz - OKW nr. 30 zasłania listy wyborcze podczas podpisywania powołuje się na
ochronę danych osobowych. Wyborcy skarżą się, że nie wiedzieli co podpisują.
Zambrów OKW nr 9 Komisja wyborcza informuje by nie głosować na listę nr. 9
OKW 368 Warszawa: przewodniczący komisji nie dopuścił Męża Zaufania gdyż ten nie
zgłosił się rano.
Przecław woj. Zachodniopomorskie w książeczce były podwójne listy nr.1 i nr.6.
Pruszcz Gdański OKW nr. 7 brakuje listy nr. 7 w spisie treści. W książeczce po karcie nr.8
jest karta nr.10.
Nowa Sól Lubuskie brak informacji o nowej lokalizacji komisji wyborczej. Komisję
przeniesiono z tradycyjnego miejsca.
Radom OKW 84 ul. Okulickiego wyborca otrzymał 2 karty do głosowania do Sejmu i 1 do
Senatu.
Opole OKW 1 - zbyt mała szpara w urnie wyborczej
Warszawa - komisja wyborcza na ul. Łazienkowskiej 1 wyłożyła karty do głosowania bez
zabezpieczenia
W Toruniu (OKW nr 26) mąż zaufania nie został wpuszczony do lokalu wyborczego przed
godz. 7. Chciał sprawdzić, czy urna przed głosowaniem jest pusta. Wpuszczono go
dopiero po rozpoczęciu głosowania.
W Świnoujściu w województwie zachodnio-pomorskim (OKW nr 1) członek komisji
wprowadził wyborcę w błąd, mówiąc, że można głosować na partię, wskazując spis
treści. Zgłaszający postawił krzyżyk przy nawie partii, nie przy nazwisku kandydata. Jego
głos jest nieważny.
Komisja w Zambrowie – 260 nieważnych kart wyborczych. „Wadliwe broszury na
pierwszy rzut oka wyglądały normalnie bo instrukcja była umieszczona prawidłowo,
niestety po otworzeniu okazywało się, że strony w środku są wymieszane. Komisja
słuchała uwag i zaleceń Męźa Zaufania.
Kraków, OKW przy ul. Skarbińskiego - komisje wyjmowały z urn po kilkanaście kart
więcej, niż wydały wyborcom.
Kraków, Nowa Huta os. Kolorowe - W szkole, w której odbywały się wybory, na tablicach
przed poszczególnymi okręgami, wraz z innymi ogłoszeniami, oraz na tablicach
wewnątrz okręgów znalazły się wyszczególnione listy komitetu... Zjednoczonej Lewicy.
Na moje zapytanie dlaczego tylko jedna lista wyborcza jest wyszczególniona, uzyskałam
odpowiedź, że to taki przykład listy uzyskali i wywiesili!! Zapytałam, dlaczego nie
pokazali wszystkich innych list jako przykład, na co otrzymałam zapytanie czy ta lista mi
się nie podoba. - relacjonuje osoba zgłaszająca.
Policja w Płocku prowadzi dochodzenie w sprawie kilkudziesięciu wypełnionych kart do
głosowania w siedzibie okw.
W jednej z komisji doszło do dorzucenia wypełnionych kart do urny.

Po zakończeniu głosowania i liczenia głosów otrzymaliśmy liczne informacje o braku
wywieszonych list wyborczych
Koluszki - województwo łódzkie, OKW nr 4 - komisja ma siedzibę w pomieszczeniu o
powierzchni ok. 15m2 – tylko jedno miejsce z kotarą
Szpital Uzdrowiskowy w Gołdapi OTWARACIE LOKALU OK GODZ, ZLE ZAPLOMBOWANA
URNA WYBORCZA, DOPISYWANIE Wyborców DO LIST BEZ STOSOWNYCH UPOWAŻNIEN
OKW 7, w Zespole Szkół nr 14, ul. Gen. Hallera 79 Toruń – przepełniona urna wyborcza
OKW 103 Lublin - zbyt mały lokal wyborczy, brak kabin, komisja znajduje się około 1m
od miejsca gdzie można dokonać skreśleń.
Lokal OKW 119 w Lublinie - brak kabin zapewniających tajność głosowania. Skreśleń
można dokonać na stoliku stojącym na środku sali gdzie znajduje sie przegroda
wysokości około 50cm, lub na parapecie okna.
OKW 26. Gdynia – w Słupsku członek komisji domagał się od wyborcy głośnego podania
adresu, łamiąc tajemnicę danych osobowych.
Osiedle Botanik w Lublinie – brak obwieszczeń n.t. wyborów.
Komisja 726 Warszawa Bemowo brak pieczęci na karcie wyborczej do senatu. Po
zwróceniu uwagi wyborca dostał odpowiedni dokument.
OKW 572 Warszawa Ursynów, ul. Koncertowa, zabrakło ok. 20 kart do głosowania, godz.
21.00.
OKW 155 Wrocław, ul. Wietrzna 5, brakowało kart do głosowania ok. godz. 20.30.
OKW 200 Kraków, ul. Monte Cassino, ok. godz. 18 zabrakło ok. 200 kart do glosowania,
do godz. 20.15 jeszcze nie dowieziono. Sprawę zgłoszono do koordynatora krajowego.
OKW 85 Radom, ul. Wolanowska, urna była zastawiona pudłem ok. godz. 20.
OKW 40 Rzeszów, ul. Reytana, pudełko zamiast urny. Sprawa zgłoszona do koordynatora
krajowego.
OKW 56 Kielce, przepełniona urna, postawiono drugą, nieopieczętowaną.
OKW 35 Nowy Sącz, ul. Grota-Roweckiego, dwie urny, tylko jedna zapieczętowana.
Sprawę zgłoszono do koordynatora krajowego.
Zabrze Makoszowy, ul. Sejmowa, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, lokal wyborczy w
małym kantorku dla wuefistów, dużo ludzi, chaos, nikt nie pilnował urny. Sprawa
zgłoszona do koordynatora, była interwencja z obserwatorami zagranicznymi.
Białystok, ul. Jesienna, Szkoła Podstawowa nr 8, stoliki były ustawiona w taki sposób, że
komisja widziała, co ludzie zakreślają.
OKW 46 Kielce, przyjęto od córki pełnomocnictwo ojca, nie udostępniono listy do
złożenia podpisu.
OKW 27 Gdańsk, urna zaklejona, pudełko na głosy.
OKW 87 Radom, urna stała pod ścianą, chaos.
OKW 87 Radom, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wolanowska, głosowanie odbywało się na
korytarzu, urna stała pod ścianą, nikt nie kontrolował, kto i co do niej wrzuca.

Jastrzębie Zdrój, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, urna zniszczona, z taśmami,
można było do niej włożyć rękę. Urna znajdowała się w jednej sali, a osoby były w
drugiej. Wysłano właściwą urnę.
OKW 8 Swarzędz, Cech Stolarzy, ul. Wrzesińska, nieprawidłowo opieczętowana urna.
OKW 8 (i 7) Sieradz, Szkoła nr 9, ul. Władysława Łokietka, urnę wyborczą przyniesiono
ok. godz. 14.30, nie było przewodniczącego komisji.
OKW 3 Poświętne, Pietkowo 49, Remiza ODP, Członek komisji poinformowała, że lista nr
9 została skreślona i by nie głosować na nią.
OKW 195 Lublin, w godz. 11–19 lokal wyborczy był zamknięty. Członkowie komisji poszli
z urną do pacjentów. Po godz. 19 lokal nadal był zamknięty.
OKW 14 Dąbrowa Górnicza, karta do senatu włożona była do książeczki, w
miejscu, w którym była lista PO.
Serock, zablokowano dojazd do lokalu wyborczego w związku z przejazdem kolarzy.
Głuchołazy, woj.opolskie OKW nr 9 - karta z komitetem PiS była na 12 miejscu w
książeczce
Zambrów, OKW nr 1, zidentyfikowano ok. 260 wadliwych książeczek w których karty z
komitetami wyborczymi były przemieszane
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2. Błędy na listach wyborczych i w wydawaniu kart wyborczych
OKW 7 Słupca - na liście widnieje niewymeldowany krewny na stałe mieszkający za
granicą.
Gdańsk - informacje o braku listy PIS w książeczce wyborczej.
Województwo Lubuskie Żory, Gorzów Wlkp. na listach do Sejmu brak
listy nr. 9. Lista Kukiz 15 na spisie treści jest pod nr. 9 a w książeczce na str. 7.
W Bielsku Podlaskim w niektórych książeczkach wyborczych jest 9 lista Komitetu
Wyborczego KW JOW - lista została unieważniona a komisja informuje o tym tylko
część głosujących.
Wrocław OKW 266 na liście do senatu jest czterech kandydatów tymczasem powinno
być dwóch - p. Pinior i p. Obrębski.
OKW nr 4 w Krynicznie - okręg wrocławski - wyborca zobaczył w “swojej” rubryczce
adnotację, że odmówił podpisu.
OKW 1 - Jaworzno w książeczce do głosowania brak listy PIS. Po oprotestowaniu przez
wyborców komisja wydała prawidłowe karty. Wydano co najmniej 50 takich kart.
OKW 206 Gdańsk Osowa, Gimnazjum nr 33 ul. Wodnika 57 komisja wydawała karty
wyborcze z podwójnymi listami nr 1 i nr 2. Wyborcy domagali się interwencji RKW
Wyborca głosował w Ambasadzie RP w Pradze (dopisał się do listy przed miesiącem).
W dniu wyborów był także na liście wyborców w Krakowie, gdzie mieszka. OKW nr
261, lokal przy ul. Stojałowskiego.
OKW 11 - Zduńska Wola - brak listy KUKIZ 15 w niektórych książeczkach wyborczych
Tarnów - na liście do Senatu brak informacji n.t. partii, z której startuje dany kandydat.

Białystok OKW nr 34 Piłsudskiego 34 Karta do senatu dołączona jako druga strona
książeczki do głosowania.
Puławy - wyborca został pomyłkowo wykreślony z listy, po interwencji listę
skorygowano.
Gmina Śliwice powiat Tucholski - błędy na listach wyborczych: niewłaściwa liczba
kandydatów, błędy w nazwiskach, niewłaściwa kolejność list.
OKW Kanie k. Warszawy – nie wywieszono listy do sejmu.
Gminy Łobżenica, Piła, Białośliwie i Chodzież – wyborcy z zagranicy mieli możliwość
podwójnego głosowania.
os. Stare Żegrze, Poznań. Na liście wyborczej wyborca zauważył nieczytelny podpis w
„swojej” kratce.
OKW 55 Gorzów Wlkp., kobieta, która studiuje we Wrocławiu, tam się zgłosiła i
głosowała, ale nie została wykreślona w Gorzowie.
OKW 161 Lublin, matka i córka, mieszkające pod tym samym adresem, nie mogły
sprawdzić, czy podpisują się pod swoimi nazwiskami, bo nazwiska były jedno pod
drugim w połowie następnej strony.
OKW 29 Tarnów, Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II, os. Legionów Henryka
Dąbrowskiego, w spisie wyborców figurują: numer domu, który został wyburzony,
oraz 2osoby, które nie żyją, i dwie osoby, które są w Stanach Zjednoczonych.
OKW 4 Izabelin, wiceprzewodnicząca odmówiła stemplowania kart po godz. 18.
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3. Błędy w przygotowaniu kart wyborczych przed głosowaniem
Legnica - OKW nr.1 Brak listy nr. 10 w książeczce
OKW nr 9 w Radzyminie ( pow. wo³omiñski ) brak podpisu na Spisie Wyborców na
wszystkich stronach
OKW 200 Kraków - zabrakło kart do głosowania o 18.30 nowe dostarczono o 20.50.
Wielu wyborców wróciło do domu bez oddania głosu.
Wrocław ul. Chopina Szk. Pdst nr. 36 co najmniej 3 karty były sklejone tak by nie było
listy Kukiza15 czyli 9
OKW 41 Szczecin, ul. Malczewskiego, na kartach wyborczych nie było czerwonych
stempli, dostemplowano je.
OKW 19 Białystok, ul. Pułaskiego, Szkoła Podstawowa nr 14, karty stemplowano dopiero
przy pani.
OKW 6 Dzierżoniów, Szkoła Podstawowa nr 6, osiedle Jasne 22, stos nieostemplowanych
kart.
Łany Wielkie, gmina Sośnicowice, powiat gliwicki, ul. Wiejska, członek komisji wykreślił
kandydata do senatu – brak wiedzy merytorycznej, jak to zrobić.
OKW 31 Tychy, słowna informacja, że kandydat nr 14 na liście do sejmu nr 4 został
wykreślony.
OKW 17 Wacyn k. Radomia, Wielicko, przewodniczący twierdził, że jedna osoba jest
wykreślona z listy do senatu, żeby na nią nie głosować.
4. Jawne fałszerstwa wyborcze

7

Siostry Niepokalanki z Jarosławia usłyszały od przewodniczącej komisji, że ich “głosy
będą i tak nieważne”.
OKW 34 Mysłowice - Komisja udzielała informacji by nie głosować na p Ryszka kandydata PIS do Senatu. Wyborcy sprawdzili tę informację, okazało się, że
przewodniczący komisji się pomylił, chodziło o p. Palko.
W pon. 26 października wyborcy zgłaszają sprawę do prokuratury.
Złamanie ciszy wyborczej - Warszawa OKW 740, 741, 742 - na płocie szkoły przy ul.
Irzykowskiego na Bemowie wisi plakat kandydata z PO.
OKW 595 W-wa Ursynów dwie bezdomne osoby wpisano na listę z adresem
zamieszkania w siedzibie OKW. ul. Kopcińskiego 7
Szczecin - obwód 197 okrąg 5. Komisja w Szpitalu Onkologicznym dopisywała wyborców
na podstawie dowodu osobistego i nie wymagała zaświadczeń
We Wrocławiu w komisji nr.5, nr.9, nr.14, nr. 132, nr. 225, nr. 231, nr. 232 do list
wyborczych dopisano bezdomnych podając adres zamieszkania w siedzibie komisji
wyborczej. Bezdomnym oferowano PLN20 za głos.
Kraków Nowa Huta - Os. Kolorowe. - na tablicach przed poszczególnymi okręgami
wywieszono listy Zjednoczonej Lewicy jako instrukcja głosowania..
Wrocław - kandydat Orion Jędrysek dostał 2 głosy - a głosujących było znacznie więcej (post
factum zebrano podpisy 30 osób które głosowały na niego w tej komisji).

6
5. Niewłaściwa informacja OKW
Poznań – Piątkowo Komisja nr 91 szkoła podst. nr 17 Osiedle Bolesława 101
Mimo oddania głosu na kandydaturę p. Bogusława Kiernickiego - nr 8 na
liście PiS. Nie został on uwzględniony w protokole wywieszonym po głosowaniu.
Gmina Kołaczkowo Gałęzewice w województwie wielkopolskim, brakowało
obwieszczeń, pojawiły się jedynie listy kilka dni przed wyborami; najbliższy urząd
znajduje się w odległości ok. 20 km.
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6. Niedozwolona propaganda
OKW 61 w Krakowie - na drzwiach komisji wisiała przykładowa lista wyborcza - była to
lista lewicy z Panią Kazimierą Szczuką na I miejscu. Komisja odrzuciła protest wyborcy.
Gdańsk - OKW 172 i 174 przed lokalem komisji na ul. Zgody 3 stoi przyczepa z bannerem
kandydata PO J. Borowczaka.
Lublin, pl. Wolności, wywieszono banery wyborcze.
7. Wadliwość książeczki
8
W Chełmie (OKW nr 17) wydano książeczkę, w której brakowało karty PiS (zgłosił
wyborca).
W Toruniu (OKW nr 49) zapis w książeczce brzmiał: “PiS Piotr Stanisław” (nazwisko pana
brzmi Piotr, Stanisław Piś).
w Pucku (OKW nr 3) w województwie pomorskim - 46 wadliwych książeczek z 770.
Brakuje stron, niektóre komitety widnieją po 2-3 razy, innych zaś nie ma.

Komisja wyborcza nr 38 Opole ul. Ozimska 48 - brak kilku stron w książeczce. Po
interwencji wydano wyborcy odpowiedni dokument.
Pcim gmina, Szkoła Podstawowa nr 1, nie było listy PiS, na pierwszym miejscu była lista
PO.
Stuposiany, rodzina dostała karty, w których: strona 3 i 4 nie były rozcięte, dwie z trzech
nierozcięte.
8.

Błędy w obwieszczeniach
3
W Toruniu w obwieszczeniu prezydenta miasta podano dla wyborców z ulic Ligii Polskiej
i Kolankowskiego adres OKW: Klub Zodiak, ul. Wyszyńskiego 6, który jest zamknięty. W
rzeczywistości komisja wyborcza była w LO nr 2 przy ul. Kosynierów.
Dębołęka, partia Kukiza na listach w książeczkach była 9, a na plakatach na słupie
ogłoszeniowym 7 (błąd).
OKW 825 Warszawa, osiedle Kasprowicza 119, na klatkach schodowych wywieszono
informacje, że lokale wyborcze są otwarte do godz. 22.

9.

Ukryta propaganda

1

W lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w Wiśle (OKW nr 2) karty z kandydatami do
senatu były włożone do książeczki z kandydatami do sejmu niczym zakładka przed listą
PO.
10. Przestępstwa wyborców
1
W Zabrzu w lokalu 1 LO przy ul. Wolności wyborca usiłował wynieść kartę do
głosowania. Po interwencji innego wyborcy, który wezwał komisję do reakcji na to
zachowanie, poinstruowano panią o obowiązku głosowania w lokalu.
11. Głosy korespondencyjne poza społeczną kontrolą
1
W Warszawie (OKW nr 203) w lokalu wyborczym przy ul. Grójeckiej głosy
korespondencyjne są wrzucane w kopertach do urn bez możliwości sprawdzenia przez
męża zaufania.

