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CZĘŚĆ VI
SPOŁECZNY TRYBUNAŁ NARODOWY, URZĄD REFERENDALNY I K.K.W.
Rozdział 1
Dział 1
Społeczny Trybunał Narodowy
Art.

Zadania Społecznego Trybunału Narodowego

1. Społeczny Trybunał Narodowy jest organem Narodu pełniącym funkcje
monitorowania
działanie Państwa i orzekające o nieprawidłowościach działania osób pełniących funkcje
decyzyjne w organach Państwa oraz stawianie Veta do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego,
jeżeli orzeczenia są sprzeczne z interesem Pąństwa lub Obywateli i orzeczeń PKW w
wyborach Parlametarnych lub Prezydenckich jeżeli więcej niż w jednych Okręgu Wyborczym
zgłoszono naruszenie praw wyborczych.
2. Społeczny Trybunał Narodowy ma osobowość prawną
3. Zarządzanie referendami i wyborami powszechnymi, nie dotyczy wyborów Parlamentarnych i
Prezydenckich

Art. Skład Społecznego Trybunału Narodowego
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2.
3.

4.

5.

6.

STN składa się z 574+6 Sędziów Społecznych wybranych w 41 Okręgach wyborczych z
pośród kandydatów zgłoszonych przez następujące środowiska:
Samorządowe miejskie (prezydenci, burmistrzowie i ich zastępcy – Marszałek Województwa);
Samorządowe wiejskie (wójtowie, sołtysi i ich zastępcy – Marszałek Województwa);
Samorządowe gospodarcze – Polskiie Lobby Przemysłowe;
Związków Zawodowych i Emerytów;
Związków Inżynierów i Techników nie rolniczych - NOT;
Związków Inżynierów i Techników rolniczych - NOT;
Korporacji Prawniczych;
Korporacji Lekarskich
Związków Pielęgniarek i Położnych
Związków Nauczycieli
Związków pracowników kultury ;
Związków artystycznych;
Związków dziennikarskich;
Związków sportowych
Na pierwszej Sesji Społecznego Trybunału Narodowego, wybierany jest Prezes i Wiceprezes
Społecznego Trybunału Narodowego większością 3/5 głosów kwalifikowanych.;
Na
pierwszej
Sesji
zespoły
środowiskowe
wybierają
Przewodniczącego
i
Wiceprzewodniczącego Komisji Środowiskowej. Każdy Zespół Środowiskowy stanowi Komisję
Środowiskową.
Prezydium Społecznego Trybunału Narodowego tworzą: Prezes Wiceprezes, czternastu
Przewodniczących Komisji Środowiskowych oraz sześciu dodatkowych sędziów społecznych najwybitniejszych Obywateli Polski z następujących dziedzin: Konstytucji, finansów, nauki,
edukacji, psychologii i socjologii.
Do Wyboru sześciu dodatkowych sędziów społecznych przez STN odbywa się na drugiej
Sesji, Prezydium STN zgłasza po trzech kandydatów z każdej specjalności. Wybrany jest ten
kandydat który otrzymał najwięcej głosów w danej dziedzinie. Przy równej ilości głosów
decyduje głos Prezesa STN..
Społeczny Trybunał Narodowy działa na podstawie Ustawy Sejmowej

Art.

Wybieranie kandydatów na sędziów społecznych STN

1. Delegaci na środowiskowe Konwenty Wyborcze do wyboru kandydatów na sędziów
społecznych, Społecznego Trybunów Narodowego, muszą posiadać rekomendację instytucji
zgłaszającej delegata.
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2. Kandydat na sędziego społecznego musi wyróżniać się osiągnięciami zawodowymi,
doświadczeniem w pracy społecznej, nie należy do partii, przynajmniej przez ostatnie pięć lat i
posiadać tylko Obywatelstwo polskie
3. Środowiskowy Konwent Wyborczy wybiera trzech Kandydatów na listy wyborcze.
Przysługujący jeden mandat dla jednego środowiska w Okręgu
4. Środowiskowe Konwenty wyborcze kandydatów na sędziów społecznych, są organizowane
przez Urzędy Powiatowe.
5. Wybory sędziów społecznych STN odbywają się łącznie z wyborami Parlamentarnymi..
6. Działanie Środowiskowych Konwentów Wyborczych kandydatów na sędziów społecznych
określi Ustawa.

Art. Działanie Społecznego Trybunału Narodowego.
1. Sesje STN odbywają się dwa razy w roku. Pierwsza Sesja wiosenna w kwietniu i druga
jesienna w październiku.
2. Sesje są dwutygodniowe. Pierwszy tydzień, zebrania Komisji Środowiskowych, a drugi
tydzień, obrady plenarne
3. Na Sesjach podejmowane są orzeczenia ostrzegawcze normalną większością głosów oraz
orzeczenia wnioskujące o odwołaniu, większością 3/5 głosów. Wnioski o wydanie orzeczenia
zgłasza Prezesa lub Wiceprezes STN,.
4. Orzeczenie wnioskujące o odwołaniu podejmowane jest jako trzecie kolejne Orzeczenie
ostrzegawcze, nie dotyczą Prezydenta RP.
5. Ponadto na Sesjach podejmowane są decyzje o zwołaniu referendum lub o terminie
przeprowadzenia wyborów powszechnych
6. Sędziowie społeczni w miesiącach w których odbywają się Sesje mają status Posła.
7. W przerwach między Sesjami odbywają się comiesięczne zebrania Prezydium STN.
8. Prezydium STN składa się z z Prezesa i Wiceprezesa STN, czternastu Przewodniczących
Komisji Środowiskowych i dokooptowanych (niewybieralnych) sześciu sędziów społecznych.
9. Przewodniczący Komisji Środowiskowych w przerwach między Sesjami, STN współorganizują
z wszystkimi Urzędami Wojewódzkimi spotkania środowiskowe w województwie
10. Przebieg spotkania środowiskowego jest dokumentowany nagraniem audio-wizualnym,
cyfrowym, które następie jest przetwarzane na wersję papierową jako dokument w zebraniach
Prezydium STN i Komisji Środowiskowej.
11. Członkowie Prezydium STN posiadają status posła w czasie całej kadencji STN.

Rozdział 2
Urząd Referendalny i Referenda
Dział 1
Urząd Referendalny
Art. Urząd referendalny
1. Urząd Referendalny pełni funkcje organizacyjne związane z działaniem Społecznego
Trybunału Narodowego, organizowaniem Referendów i wyborów organizowanych przez
PKW i KKW.
2. Działanie Urzędu Referendalnego określi Ustawa

Dział 2
Referenda
Art.

Zarządzenie Referendum

1. Zarządzanie Referendum odbywa się na wniosek Społecznego Trybunału Narodowego.
2. Organizację i tryb wykonania referendum określi Ustawa

Art. Inicjatywa Referendalna kompletnej zmiany Konstytucji
1. Każde 1.000.000 osób uprawnionych do głosowania może w ciągu 12 miesięcy od oficjalnej
publikacji ich inicjatywy, zaproponować kompletną zmianę Konstytucji RP.
2. Wniosek ten musi zostać złożony do Urzędu Referendalnego.
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Art. Inicjatywa Referendalna częściowej zmiany Konstytucji
1. Wszelkie 100.000 osób uprawnionych do głosowania może w ciągu 12 miesięcy od oficjalnej
publikacji ich inicjatywy, zaproponować częściową zmianę Konstytucji.
2. Inicjatywa na rzecz częściowej rewizji Konstytucji może przybrać formę ogólnego wniosku lub
konkretnego projektu przepisów zaproponowanych.
3. Jeśli inicjatywa nie spełnia wymogów na spójność formy i materii przedmiotu, lub jeśli narusza
obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Zgromadzenie Narodowe ogłasza ją za
nieważną w całości lub w części.
4. Jeżeli Zgromadzenie Narodowe jest w porozumieniu z inicjatywą w postaci ogólnego wniosku,
musi przygotować częściową zmianę na podstawie inicjatywy i przedkłada go pod głosowanie w
Referendum. Jeżeli Zgromadzenie Narodowe odrzuca inicjatywę, przedkłada go pod głosowanie
w Referendum; Ludzie decyduje, czy inicjatywa ta powinna zostać przyjęta. Gdyby głosowali za,
Zgromadzenie Narodowe sporządza odpowiedni rachunek.
5. Inicjatywę w postaci konkretnego projektu należy składać do Urzędu Referendalnego..
Zgromadzenie Narodowe zarekomenduje, czy inicjatywa ta powinna zostać przyjęta, czy
odrzucona. Na decyzję odrzucenia Inicjatywy, można złożyć sprzeciw.

Art.

Procedury przy składaniu wniosków i przeciw-wniosków

1. W tym samym czasie odbywa się głosowanie za wnioskiem i przeciw-wnioskiem..
2. Głosować można za przyjęciem tylko jednego wniosku.

Art. Złożone Referendum
1. Jeżeli na 100 dni od daty oficjalnej publikacji uchwalenia referendum, minimum 50.000 osób
uprawnionych do głosowania złoży wniosek w poniższych tematach to poddaje się ten wniosek
pod wspólne głosowanie, a dotyczących :
1. aktów państwowych;
2. awaryjnych aktów państwowych, których termin ważności przekracza jeden rok;
3. dekretów państwowe, o ile wymaga tego Konstytucję lub akt;
4. umowy międzynarodowej, która:
1. jest na czas nieokreślony i może być rozwiązane;
2. dotyczy przystąpienia do organizacji międzynarodowej;
3. zawiera ważne przepisy prawne lub których realizacja wymaga uchwalenia
ustawodawstwa państwowego.

Art. Zatwierdzenie umowy międzynarodowej
Jeżeli decyzja w sprawie ratyfikacji traktatu międzynarodowego podlega obowiązkowym
referendum, Zgromadzenie Narodowe może dołączyć decyzję o ratyfikacji poprawki do
konstytucji, które gwarantują realizację traktatu.

Art.

Wymagana większość do ważności Referendum

1. Wnioski, które zostały złożone do głosowania są przyjmowane, jeśli większość z tych, którzy
głosują je zatwierdziła.
2. Referendum jest wiążące, jeżeli większość głosująca stanowi nie mniej jak dziesięć milionów
głosów, przy referendum konstytucyjnym, a przy innych referendach nie mniej jak cztery
miliony głosów.

Rozdział 3
Krajowa Komisja Wyborcza
Dział 1
Komisje Wyborcze
Art. Wybory
1. •Termin przeprowadzenia wyborów podaje Społeczny Trybunał Narodowy, a przy wyborach
Parlametarnych Sąd Najwyższy.
2. •Podstawowe zabezpieczenia procesu wyborczego
–Wprowadzenie prostego, transparentnego i bezawaryjnego systemu informatycznego
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

–Pełen dostęp mężów zaufania do całości procesu wyborczego, w tym Informatycznych
Mężów Zaufania (IMZ) – w Krajowej Komisji Wyborczej
–Monitoring i obligatoryjna audio-wideo rejestracja całego procesu liczenia głosów w
Okręgowych Komisjach Wyborczych oraz w Krajowej Komisji Wyborczej
–Natychmiastowa publikacja wyników w obwodach i okręgach w internecie
–Redukcja roli gmin w procesie wyborczym – tylko wsparcie techniczne
•sąd nadzoruje przestrzeganie prawa, a nie wydaje werdykt nt wyborów
–Wprowadzenie surowych sankcji finansowych i karnych za naruszenie procedur wyborczych
•Przekroczenie 5% głosów nieważnych powoduje konieczność powtórzenia wyborów
•Wystąpienie istotnej liczby naruszeń procedur wyborczych powoduje konieczność
powtórzenia wyborów
•Likwidacja ciszy wyborczej
•Całość przepisów wyborczych w jednej ustawie
Organizację i tryb przeprowadzenia wyborów określa Ustawa.

Art.

Obwodowa Komisja Wyborcza .
1. Obwodowe Komisje Wyborcze, powołują GKW lub MKW.
2. •Wymagane szkolenia i egzaminy oraz staże w komisjach do pełnienia funkcji
przewodniczącego i wice
3. •Członków komisji wyłaniają partie polityczne i stowarzyszenia rejestrowe, mogą się także
same zgłaszać osoby chętne
4. •Rotacja przydziałów do obwodów, przydział na drodze losowania.
5. •Zakaz udziału w komisji przedstawicieli administracji lokalu
6. •Minimum 6 członków komisji
7. •Przewodniczący i wiceprzewodniczący lub przynajmniej jeden z nich z innym członkiem
komisji odpowiadają za::
–przestrzeganie procedur wyborczych w lokalu
–wywiesza na lokalu protokół ręczny (frekwencji)
–przewiezienie urn i pozostałe materiałów wyborczych do GKW lub MKW oraz
odpowiadając za stan ich zabezpieczeń (plomb)
–uczestniczy w liczeniu głosów w GKW lub MKW
–wywiesza protokół głosowania na lokalu komisji obwodowej po jego
sporządzeniu w GKW lub MKW
8. •Wszyscy członkowie komisji odpowiadają materialnie za zgodność ilości podpisów w spisie z
ilością kart wydanych oraz ilością kart niewykorzystanych
9. •10% diety potrącane w formie kary finansowej za każdy ‰ niezgodności
10. •Podstawą wypłaty diety protokół obwodu z GKW lub MKW
Art.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Gminna lub Miejska Komisja Wyborcza

•Składa się z po 2 przedstawicieli z każdego z komitetów wyborczych, które zgłosiły
kandydatów w danej Gminie lub Mieście
Przewodniczącym Gminnej lub Miejskiej Komisji Wyborczej jest Sędzia Komisarz, a
Wiceprzewodniczącym wybrany członek Komisji
Ręczne liczenie głosów (dwukrotnie – nie ten sam zespół) z Obwodowych Komisji
Wyborczych odbywa się w Gminnych lub Miejskich Komisjach Wyborczych, oddzielnie dla
każdej OKW i sporządza się dla tych Komisji Protokoły z wynikami głosowania i systemem
informatycznym przekazuje wyiki do OkręgowejKomisji Wyborczej
Zespoły liczące nie mogą posiadać przy sobie długopisy, tylko osba notująca wyniki wyborów
posiada długopis
Pierwszeństwo w obejmowaniu funkcji liczących ręcznie głosy mają osoby nie wylosowane do
komisji obwodowych
–Liczącym przysługuje 50% diety członka komisji
GKW lub MKW podejmuje uchwały większością głosów obecnych na sali co do:
–ważności głosu – przewodniczący ma głos rozstrzygający
–przeliczenia ręcznego głosów – w każdym przypadku
–zatwierdzeniu protokołu z obwodu w razie złożonych uwag lub wystąpienia
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niezgodności
- weryfikuje podpisy na spisie wyborców z ilością kart niewykorzystanych
7. Przewodniczący po zakończeniu zliczania głosów i napisaniu Protokołów z Obwodowych
Komisji Wyborczych sporządza protokół zbiorczy z przeliczania głosów w obwodach
–podpisują 3 osoby z Komisji z różnych komitetów.
8. Po zakończonym liczeniu kart, pakuje się karty i kopie protokołów w paczki, które są
przechowywane w archiwum Gminnym lub Miejskim przez trzy lata do celów Kontrolnych.
9. Wójt, Burmistrz lub Prezydent, ponoszą odpowiedzialność karną, za bezpieczne i
nieziszczenie przechowywanych paczek z wynikami głosowań.
10. Protokół zbiorczy z wyników głosowania w GKW lub MKW, przekazywany jest natychmiast do
Okręgowej Komisji Wyborczej i za pomocą systemu informatycznego przekazuje te wyniki do
Okręgowej Komisji Wyborczej, a drugie oryginały Protokołu zbiorczego wysyłany jest do tej
samej Okręgowej Komisji Wyborczej

Art.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

Okręgowa Komisja Wyborcza

•Składa się z po 2 przedstawicieli z każdego z komitetów wyborczych, które zgłosiły
kandydatów w danym Okręgu
Przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej jest Sędzia Komisarz, a
Wiceprzewodniczącym wybrany członek Komisji
OKW powołuje Naczelnika Okręgowego Biura Wyborczego jeśli nie zaakceptuje kandydata
zaproponowanego przez Wojewodę.
Nadzoruje zliczanie maszynowe głosów nadsyłanych z GKW lub MKW i ręczne z
otrzymywanych Protokołów zbiorczych
Następczego ręcznego liczenia głosów z obwodu może żądać:
–Przedstawiciel obwodu w każdym przypadku
–Każdy członek komisji okręgowej – z dowolnych 3 obwodów
–Komisja okręgowa w każdym przypadku
Pierwszeństwo w obejmowaniu funkcji liczących ręcznie głosy mają osoby nie
wylosowane do komisji obwodowych
–Liczącym przysługuje 50% diety członka komisji
Po zakończeniu nadsyłania Protokołów zbiorczych i porównaniu z wynikami nadsyłanymi
przez system informatyczny i zgodności, sporządzany jest Protokół zbiorczy wyników
wyborów w Okręgu i natychmiast przez system przekazywane są wynki wyborów Okręgu do
Krajowej Komisji Wyborczej, a Protokół zbiorczy wysyłany jest na adres Krajowej Komisji
Wyborczej.
–Protokół jest publikowany w Internecie.
Naczelnik BW lub jego zastępca przekazuje pozostałe materiały do depozytu.
Członkowie Komisji Okręgowych nie otrzymują wynagrodzenia

Art.

Krajowa Komisja Wyborcza

1. •Komisje wyborcze wszystkich szczebli (Obwód, Gmina,Miast Okręg, Kraj) są
organami administracji państwa
2. *Przewodniczącymi w Komisjach Wyborczych, poza Obwodową Komisją Wyborczą są
Sędziowie Komisarze
3. •Niezależność Komisji Wyborczych od sądów i administracji samorządowej i rządowej
4. •Krajową Komisje Wyborczą tworzą Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących
powołanych przez Sąd Najwyższy oraz po 2 członków wszystkich komitetów wyborczych
które zarejestrowały Listy Wyborcze minimum w 21 Okręgach w Kraju
5. •Nadzoruje proces przygotowania i prowadzenia wyborów
6. •Powołuje Dyrektora Biura Wyborczego jeśli nie zaakceptuje kandydata zaproponowanego
przez Premiera
7. •Komisja weryfikuje protokoły z okręgów i ogłasza wynik wyborów
8. •Komisja rozpatruje protesty wyborcze
9. KKW działa przez cały czas przygotowania wyborów od momentu rejestracji list kandydatów
przez Sędziów Komisarzy do zakończenia wyborów i przyznania mandatów
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Art.

Sędziowie Komisarze

•Powoływani są tylko na czas wyborów, maksymalnie 2 razy
–Krajowego Komisarza Wyborczego powołuje Krajowa Komisja Wyborcza spośród
kandydatów przedstawionych przez Prezydenta, Premiera, Marszałka Sejmu,
Marszałka Senatu i przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa
–Okręgowych sędziów komisarzy powołuje Komisja Okręgowa spośród kandydatów
przedstawionych przez Marszałka Województwa, Wojewodę, prezesa
Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego i Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego
2. •Sędziowie Komisarze
–nie wchodzą w skład Komisji Wyborczych
–sprawują nadzór nad prawidłowością procesu wyborczego
–wiążąco wyjaśniają i rozstrzygają wątpliwości prawne
- wydają zarządzenia w doraźnym trybie wyborczym
–wydają polecenia oddelegowanym do ochrony wyborów oddziałom Policji
działającym jak Straż Marszałkowska
–mają po jednym zastępcy
–sprawują funkcję poza swoim macierzystym okręgiem
–nie mają immunitetu z tytułu podejmowanych decyzji (lub ich braku)
3. •Odwołania od decyzji Sędziego Komisarza Okręgowego rozpatruje Komisarz Krajowy, dalej –
Sąd Najwyższy w 24h trybie wyborczym
1.

Art.

Mężowie zaufaia

•Mężów zaufania powołują komitety wyborcze i stowarzyszenia rejestrowe.
•Mężowie zaufania są obecni na wszystkich etapach procesu wyborczego, w tym przy druku i
pakowaniu kart wyborczych.
•Mężowie zaufania mają prawo rejestrować wszystkie etapy procesu wyborczego
–prawo wykorzystania materiałów tylko dla celów procesowych
•Mężowie zaufania podpisują protokoły. Jeśli podpisu brak, cała komisja sporządza notatkę
wyjaśniającą jego brak.
•Jeśli mąż zaufania zgłosił uwagi lub zastrzeżenia, komisja ma bezwzględny obowiązek przyjąć je
do protokołu i niezwłocznie ustosunkować się do nich na piśmie – załączniku do protokołu

Dział 2
Głosowanie
Art.

Obowiązkowe uczestnictwo w głosowaniu

1. Obowiązek uczestnictwa w Referendum i wyborach do władz dotyczy::
1. zmiany Konstytucji
1. wyborów Prezydenta,
2. wyborów Parlamentarnych
3. przystąpienie do organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa zbiorowego lub do
wspólnot ponadnarodowych;
4. nadzwyczajnych aktów państwowych, które nie są oparte na przepisie konstytucji i którego
okres ważności przekracza jeden rok; takie akty państwowe muszą być poddane pod
głosowanie w ciągu jednego roku od podjęcia decyzji przez Zgromadzenie Narodowe.
2. Obowiązek głosowania dotyczy również::
1. inicjatyw na rzecz pełnej rewizji Konstytucji,;
2. inicjatywy na rzecz częściowej rewizji Konstytucji w formie ogólnej propozycji, które zostały
odrzucone przez Zgromadzenie Narodowe;
3. na pytanie, czy kompletna zmiana konstytucji należy przeprowadzić, w przypadku gdy
istnieje propozycja częściowej rewizji Konstytucji.
4. Nieusprawiedliwiona absencja w głosowaniu podlega karze określonej w Ustawie o KW
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Art.

Głosowanie

1. •Wybory odbywają się w dni wolne od pracy
2. •W jednym pomieszczeniu może być tylko jeden lokal wyborczy
3. •Wybory w obwodach zamkniętych
–z urną przenośną,
–trwają tylko do czasu dotarcia przez komisję do wszystkich potencjalnych
wyborców w salach szpitalnych lub celach,
–następnie urna jest plombowana i przewożona do okręgu, gdzie jest
przechowywana pod kontrolą i monitoringiem do godziny zakończenia głosowania i
zamknięcia lokali;
–ta sama komisja pobiera następny spis wyborców i jedzie do kolejnego obwodu
zamkniętego ,
4. •Osoby niewidome głosują przez pomocnika lub dowożone są do wskazanej OKW,
5.
wyposażonej w nakładki Braille’a
6. •Głosowanie korespondencyjne tylko w okręgu zagranicznym
Karty do głosowania
1. •Karty – format plakatu lub zeszytu
–zmniejszenie możliwości pomyłki czy wprowadzenia w błąd
2. •Kontrola druku przez Komisję Krajową i mężów zaufania
3. •Liczenie i sprawdzanie kart oraz nadawanie ważności pieczęcią komisji obwodowej w dniu
wyborów
4. •Wydawanie kart tylko za podpisem na spisie lub przynajmniej Znakiem „x” lub „+”
opatrzonym podpisem 2 członków komisji
5. •Głosowanie – znak X większej części pola z numerem
6. •Dodanie na karcie do głosowania pola lub brak znaku X, głos wstrzymujący

Art. Liczenie głosów i wyniki
1. •Po zakończeniu wyborów Komisja Obwodowa:
–Przewodniczący plombuje urnę
–Zespoły liczące liczą podpisy wyborców na spisie i niewykorzystane karty
–Przewodniczący lub Zastępca wywiesza na lokalu częściowy protokół (tylko ręczna,
kopia do GKW lub MKW)
2. •Każda strona każdego egzemplarza protokołu musi być opatrzona parafami
wszystkich obecnych członków Komisji, na ostatniej pełne podpisy
–Przewodniczący przesyła do GKW lub MKW informacje z protokołu systemem
Informatycznym
–Komisja pakuje i plombuje spisy i niewykorzystane karty
–Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący i jeden członek Komisji przewożą urnę
(urny) do Gminnej lub Miejskiej Komisji Wyborcze w obecności mężów zaufania
3. •Wszystkie urny zwożone do Gminnej lub Miejskie Komisji Wyborczej są składowane w
jednym monitorowanym pomieszczeniu pod nadzorem mężów zaufania i Policji.
4. •Liczenie głosów odbywa się w tym samym pomieszczeniu
5. •Komisyjny przewóz zaplombowanej urny do Gminnej lub Miejskie Komisji Wyborczej
–Odpowiedzialność karna osób przewożących za naruszenie plomb

Art.

System liczący

1. •Informatyczni mężowie zaufania (IMZ)
–delegowani przez komitety na poziomie krajowym
–ograniczona liczba IMZ ze względów technicznych i bezpieczeństwa
–zobowiązanie do zachowania tajemnicy (dane osobowe - spis wyborców)
2. •Wgląd IMZ do systemu na zasadzie obserwatorów do:
–struktury całego systemu oraz kodem źródłowym programów przed wyborami –
identyczność z faktycznie zastosowanym gwarantowana przy pomocy
odpowiednich algorytmów kryptograficznych;
–systemu poprzez strony www, jak również bezpośredni dostęp do bazy danych
systemu i plików dziennika zdarzeń kolejnego i ciągłego, wynikającego z procesu
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liczenia głosów;
–pakietów danych przesyłanych pomiędzy komputerami w obwodowych komisjach
wyborczych i serwerami krajowymi
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