W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej pytaniami,
informujemy uprzejmie, że Ruch Kontroli Wyborów nie był konsultowany (ani przez
osoby odpowiedzialne za projekty zmian legislacji wyborczych, ani przez inne ośrodki
polityczne) w sprawie uregulowań dotyczących sposobu przeprowadzenia
przewidzianych przepisami Konstytucji RP i Kodeksu Wyborczego wyborów
Prezydenta RP przed kończącą się kadencją obecnego Prezydenta, pana dr. Andrzeja
Dudy. Na naszej stronie internetowej http://ruchkontroliwyborow.pl/ publikowaliśmy
część propozycji nowych regulacji wyborczych, powstrzymując się od komentarzy.
Do tej chwili nie są znane ostateczne uregulowania prawne dotyczące tych wyborów,
bowiem Parlament wciąż nad nimi pracuje. Podnoszony przez część środowisk
politycznych argument niemożności pracy nad tymi uregulowaniami tuż przed
wyborami uważamy za nietrafny w czasie, gdy także wiele innych dziedzin
aktywności jest w Państwie regulowana tak, by jak najefektywniej funkcjonować w
specjalnym okresie walki z pandemią i jej skutkami.
Przyjmujemy do wiadomości, że odpowiedzialni za los Państwa politycy –
zarówno bezpośrednio rządzący, jak i będący w opozycji do tych rządów – są
przekonani, że nie jest im potrzebna opinia niezależnej organizacji społecznej od lat
zajmumącej się zarówno kontrolą przebiegu wyborów, jak i zgłaszaniem opartych na
własnych doświadczeniach w tej materii propozycji zmian dotychczasowych
kodyfikacji wyborczych. Przy tej okazji przypomnieć trzeba, że Ruch Kontroli
Wyborów jeszcze w grudniu 2016 r. przedstawił władzom Państwa Koncepcję prawa
wyborczego RKW, której większość postulatów została zignorowana. Jednym z nich
było wprowadzenie centralnego rejestru wyborców, aktualizowanego i dostępnego online z obwodowych komisji wyborczych. Czas pokazał, że błędem było pominięcie
przez parlamentarzystów także tego rozwiązania, czego jednym ze świadectw jest
bojkotowanie przez część samorządów przekazywania cząstkowych rejestrów dla
celów przeprowadzenia wyborów. Błędne było także pozostawienie w gestii
samorządów części organizacyjnej procesu wyborczego. Wyrażamy nadzieję, że Sejm
i Senat RP w możliwie krótkim czasie podejmie całościową reformę Kodeksu
Wyborczego, by lepiej przygotować Polskę na kolejne wybory.
Jest dla nas oczywiste, że dobro Państwa wymaga, by zapewniona została
ciągłość władzy. Przed końcem kadencji jednej władzy, jest czas na wybory.
Podnoszone ostatnio przez część środowisk politycznych postulaty czasowej
rezygnacji z przeprowadzenia wyborów uważamy za skrajnie niebezpieczne.
Solidaryzujemy się z opinią wyrażoną w Oświadczeniu Akademickich Klubów
Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z dn. 27 kwietnia 2020 r. w
sprawie wyborów prezydenckich. Szczególnie w sytuacji kryzysu epidemicznego, nie
można sobie pozwolić w Państwie na niekonstytucyjny porządek prawny.
Jednocześnie wyrażamy nasze najwyższe uznanie i wdzięczność dla lekarzy i całego
personelu medycznego, wszystkich władz, urzędów, organizacji, inicjatyw
społecznych i obywateli, którzy z wielkim zaangażowaniem walczą z epidemią i jej
ekonomicznymi skutkami.

Szczególnie w czasie kryzysu wielka jest odpowiedzialność władz
państwowych, samorządowych i wszystkich współpracujących urzędów, których
zadaniem i troską jest teraz połączenie z jednej strony konieczności zapewnienia
ciągłości władzy poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
jak i uczynienie tego w sposób, który obywatelom biorącym udział w wyborach
zapewni możliwe bezpieczeństwo. Rozumiemy, że przyjęte być muszą rozwiązania,
które trudno by uznać za spełniające wszystkie wymogi wyborów organizowanych w
normalnych okolicznościach. Specjalne okoliczności wymagają specjalnych
uregulowań.
Wolontariusze i koordynatorzy Ruchu Kontroli Wyborów, już od ogłoszenia
przez p. Elżbietę Witek, Marszałek Sejmu RP, rozpisania wyborów w dn. 10 maja
2020 r., oddolnie zaczęli się organizować. Część z nich samodzielnie, część z pomocą
Ruchu Kontroli Wyborów, zgłaszani byli do pracy w obwodowych komisjach
wyborczych, inni gotowi są do podjęcia obowiązków Mężów Zaufania lub
Obserwatorów Społecznych. Nie solidaryzujemy się ze środowiskami i grupami
kontestującymi wybory, bo nie kontestujemy porządku prawnego Rzeczypospolitej.
Staramy się Ją wspierać naszą społeczną działalnością.
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