
Dowody w proteście wyborczym

Protest wyborczy musi zawierać konkretny zarzut, czyli opisywać co się stało i w jaki 
sposób wpłynęło to na wynik wyborów, a nastepnie przedstawić dowody, na których 
ten zarzut jest oparty. Dowody są kluczowym elementem protestu wyborczego.

Co to znaczy przedstawić dowody?

Przedstawienie dowodów to wskazanie dokumentów, świadków lub nagrań, które mogą wykazać, 
że doszło do przestępstwa/naruszenia, które zarzucasz. Dowodem w proteście wyborczym może być:

Dokument

• Protokół z wynikami głosowania
• Spis wyborców
• Karty do głosowania

Karty po ustaleniu wyników trafiają do depozytu, dlatego można 
wnioskować do sądu o przeprowadzenie oględzin kart.

Świadek 

• musisz podać jego dane: imię, nazwisko i adres do korespondencji
• jeśli to członkowie organów wyborczych, nie musisz wskazać ich z imienia i nazwiska, 

wystarczy podać nazwę organu i pełnionej funkcji, np. przewodniczący Obwodowej 
Komisji Wyborczej nr 125 w Warszawie czy komisarz wyborczy w Toruniu

Zdjęcia i nagrania, sporządzone przez mężów zaufania i obserwatorów społecznych.

Czy to znaczy, że muszę załączyć wszystkie dowody do protestu?

• Nie, jako wyborca masz wskazać potencjalne dowody, z których sąd będzie mógł 
skorzystać, rozważając, czy doszło do naruszenia prawa i jaki wpływ to naruszenie miało 
na wynik wyborów. Sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe – wyborca nie.

• Na przykład: jeśli dowodzisz, że ktoś widział sytuację możesz poprosić daną osobę 
o opisanie jej i dołączyć to oświadczenie do protestu. Jeśli nie posiadasz oświadczenia 
lub jego treść jest niejasna, powinieneś podać dane tej osoby i zawnioskować o jej 
przesłuchanie przez sąd. Jeśli sąd uzna to za konieczne, wezwie daną osobę i ją przesłucha.

• 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.odpowiedzialnapolityka.pl

Dowody
Na poparcie podniesionych okoliczności, proszę o przeprowadzenie przez Sąd następujących dowodów:

1. Dowód nr 1 na okoliczność [należy wskazać co chcemy udowodnić danym dowodem]

Dowód nr 1

np. nagranie filmu obrazującego liczenie głosów, na okoliczność 
niesprawdzania przez członków komisji, czy liczony głos jest głosem ważnym

To chcemy udowodnić
Wskazując na dowody musisz pokazać jak można wykazać, 
że doszło do tego co zarzucasz. Inaczej sąd pozostawi protest bez dalszego biegu.

Załączanie 
dowodów

Załączniki: Dowody

• Dowód nr 1 np. pen drive 
z plikiem zawierającym 
film z liczenia głosów

• Dowód nr 2  np. spisane 
oświadczenie świadka

• Dowód nr 3 np. ksero 
fragmentu gazety ze 
zdjęciem lub wydruk z 
treścią protokołu z wynikami 
głosowania, pobrany ze 
strony www.pkw.gov.pl

Dowody to bardzo ważna część 
protestu wyborczego. Jeśli nie 
masz dostępu do dokumentu, 
np. spisu wyborców, karty 
do głosowania, protokołu 
z wynikami głosowania – 
pamiętaj, aby wskazać, 
że chcesz, aby to sąd taki 
dowód przeprowadził 
i dlaczego o to prosisz. To co 
możesz, dołącz do protestu, 
nawet gdy nie dysponujesz 
oryginałem, a jedynie kopią 
– usprawni to pracę sądu.


