Koncepcja Systemu Wyborczego
Ruchu Kontroli Wyborów
najważniejsze postulaty
I.

Uchwalenie nowego Kodeksu Wyborczego obejmującego całość problematyki wyborczej.
Brak uregulowań wyborczych poza Kodeksem Wyborczym, koniec z „prawem
powielaczowym” wydawanym przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) i gminy.

II.

Zastąpienie dotychczasowych państwowych, sądowych i samorządowych organów
wyborczych – PKW, Krajowego Biura Wyborczego przy PKW (KBW) i podległych im komisji
okręgowych oraz „delegatur KBW” (czyli organów gminnych) przez społeczne komisje
wyborcze, składające się z przedstawicieli komitetów wyborczych oraz stowarzyszeń
rejestrowych, występujących w roli obserwatorów, przeprowadzające całość wyborów
przy merytorycznym nadzorze prawnym Sędziów Komisarzy.

III.

Wprowadzenie Ogólnopolskiego Centralnego Spisu Wyborców z dostępem online
w Obwodowych Komisjach Wyborczych (OKW) i aktualizacją w czasie rzeczywistym o osoby
dopisywane; podpis wyborcy na liście wyborców warunkiem wydania karty do głosowania.

IV.

Pełna transparentność całego procesu wyborczego i kontrola społeczna na każdym
jego etapie, w tym wgląd Informatycznych Mężów Zaufania do efektywnego i w pełni
bezpiecznego systemu informatycznego, umożliwiającego podawanie wyników
cząstkowych w czasie rzeczywistym w miarę wprowadzania danych z protokołów głosowania
z poszczególnych lokali wyborczych – komisji obwodowych i okręgowych.

V.

Głosowanie w sobotę na zasadzie: jeden lokal – jedna komisja; z ciągłą rejestracją
przynajmniej dwiema kamerami (również w obwodach zamkniętych), zapis z kamer
przewożony i przechowywany wraz z dokumentami wyborczymi. Po zakończeniu zliczania
wywieszenie podpisanych ręcznych protokołów z głosowania (frekwencji) i ich publikacja
w Internecie. Przewóz urn wyborczych do komisji okręgowych przez Policję z udziałem
przynajmniej dwóch członków OKW i mężów zaufania, filmowany w sposób ciągły.

VI.

Publiczne liczenie głosów w komisjach okręgowych przez osoby inne, niż członkowie
OKW, ale z ich udziałem, dostępne dla szerokiej publiczności, z pełną i otwartą rejestracją
całego procesu i natychmiastową publikacją wyników głosowania i protokołów w Internecie.

VII.

Likwidacja głosowania korespondencyjnego w Kraju, ciszy wyborczej oraz przywiązania
członka OKW do miejsca zamieszkania; wprowadzenie rotacji przydziałów do OKW
oraz Sędziów Komisarzy do Okręgów; za granicą głosowanie tylko korespondencyjne
z jednym wydzielonym okręgiem wyborczym dla Polaków mieszkających zagranicą.

VIII.

Zakaz pracy w komisjach wyborczych osób pozbawionych zaufania społecznego,
nie dających rękojmi uczciwości, jak funkcjonariusze komunistyczni i przestępcy wyborczy.

IX.

Wprowadzenie do Kodeksu Karnego katalogu przestępstw przeciwko wyborom
zagrożonych karami jak za przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu,
rozpatrywanych w trybie wyborczym.

X.

Rozpatrywanie wszystkich protestów wyborczych w trybie wyborczym przez jeden sąd
dla całego kraju i obowiązek powtórzenia wyborów w razie wystąpienia 5% głosów
nieważnych lub istotnej liczby naruszeń procedur wyborczych.
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