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Pragnę zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego na problematykę braku 

uregulowania w polskim prawie wyborczym instytucji tzw. krajowych obserwatorów 

wyborów. Kwestia ta jest już od dłuższego czasu podnoszona m.in. przez Organizację 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), ekspertów, przedstawicieli doktryny, 

a także organizacje społeczne.

W tej ważnej sprawie, po konsultacji z Państwową Komisją Wyborczą (wystąpienie 

RPO z dnia 9 marca 2016 roku), skierowałem w dniu 24 marca 2016 r. wystąpienie 

generalne do Przewodniczącego Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu 

wyborczego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego Sejmu RP (w załączeniu). Do 

dnia dzisiejszego nie otrzymałem z Sejmu RP żadnego merytorycznego stanowiska.

Chciałbym natomiast podkreślić, że z uwagi na wagę zagadnienia, dwaj obywatele 

złożyli do Senatu RP, w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 

1195 ze zm.), petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 

wprowadzenia do Kodeksu wyborczego instytucji krajowych obserwatorów wyborów 
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(petycja o sygn. P9-27/16). Petycja została przygotowana w oparciu o wspomniane wyżej 

wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 9 marca 2016 r. Komisja Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, na której posiedzeniach rozpatrywano 

petycję, po zasięgnięciu opinii m.in. MSWiA, a także dyskusji, w której brał udział 

przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dnia 2 sierpnia 2016 roku uznała za 

zasadne przekazanie petycji do Komisji Ustawodawczej Senatu RP z prośbą 

o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Niestety, do 

dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji na temat prac Komisji Ustawodawczej 

Senatu RP w tym zakresie.

Pragnę podkreślić, że brak regulacji krajowych obserwatorów wyborów podnosili 

uczestnicy seminarium pt.: „Konieczne zmiany w polskim prawie wyborczym - rozważania 

w kontekście raportu OBWE”, które odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 

dnia 28 marca 2017 roku. Na spotkaniu tym, z udziałem ekspertów Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przedstawicieli nauki i organizacji 

pozarządowych ponawiano postulaty zawarte w raporcie OBWE, wystąpieniu Rzecznika 

Praw Obywatelskich oraz wspomnianej petycji. W toku dyskusji formułowano poważne 

obawy, że instytucja krajowych obserwatorów wyborów wciąż nie zostanie uregulowana 

ustawowo.

Mając na uwadze powyższe i działając w oparciu o art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), 

przedstawiam uprzejmie Panu Przewodniczącemu niniejszą sprawę. Będę zobowiązany za 

informację, jakie działania zostały bądź zostaną podjęte przez Komisję Ustawodawczą 

Senatu RP w sprawie uregulowania instytucji krajowych obserwatorów wyborów w polskim 

prawie wyborczym. 

Zał. 1.


		2017-04-11T15:29:33+0000
	Not specified




