Jak napisać protest wyborczy?

........................................

Wnioskodawca: [Imię i nazwisko]
PESEL:
[Adres]

Miejscowość, data

Protest wyborczy to pisemna skarga na przestępstwo przeciw wyborom lub na
nieprawidłowości związane z głosowaniem, którą może wnieść do sądu każdy
wyborca – także Ty. Jest to instrument weryfikacji wyborów w Polsce.

Aby mógł być rozpatrzony przez sąd,
protest wyborczy przeciwko ważności wyboru Prezydenta RP w 2020 roku musi:
mieć podstawę prawną. Jest nią Kodeks wyborczy:
art. 82 § 1 pkt. 1, jeśli doszło do przestępstwa wyborczego lub
art. 82 § 1 pkt. 2, jeśli doszło do naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego
formułować zarzut, czyli opisywać, co się zdarzyło i w jaki sposób wpłynęło to na wynik wyborów
wskazywać na dowody, czyli na świadków, dokumenty, nagrania, które mogą potwierdzić
to, co się zdarzyło. Jeśli nie masz dostępu do dowodu np. spisu wyborców – pamiętaj,
by wskazać, że chcesz, aby to sąd taki dowód przeprowadził i dlaczego o to prosisz.
zawierać wniosek o stwierdzenie nieważności wyborów,
tj. przeciwko ważności wyboru Prezydenta RP
spełniać wymogi pisma procesowego, czyli zawierać:
Twoje dane: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i numer PESEL
Nazwę sądu, do którego kierowany jest protest: Sąd Najwyższy
Określenie rodzaju pisma - protest wyborczy
Wymienienie pozostałych uczestników postępowania tj. Prokuratora
Generalnego i Przewodniczącego właściwej Komisji Wyborczej
Twój podpis (podpis wnoszącego) lub Twojego pełnomocnika
być wniesiony na piśmie w terminie, czyli nie wcześniej niż dzień po konferencji
prasowej, na której PKW poda kto wygrał i nie później niż 3 dni od tego wydarzenia.
Nadaj go na poczcie lub złóż w biurze podawczym Sądu.
Nie wysyłaj protestu mailem, faxem ani za pośrednictwem serwisu ePUAP!

Sąd Najwyższy
Plac Krasińskich 2/4/6,
00-951 Warszawa

Uczestnicy postępowania:
Prokurator Generalny,
Przewodniczący ... [nazwa właściwej komisji wyborczej]

PROTEST WYBORCZY
Na podstawie art. 82 § 1 Kodeksu wyborczego, jako wyborca, którego nazwisko w dniu głosowania było
umieszczone w spisie wyborców w obwodzie... [nr obwodu] gminy... [nazwa gminy], składam protest
wyborczy.
Protest wyborczy wnoszę z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom/naruszenia
przepisów Kodeksu Wyborczego, który to czyn polegał na... [opis czynu].
Ww. czyn miał wpływ na przebieg głosowania, wynik głosowania i wynik wyborów, ponieważ... [tutaj
należy wykazać związek przyczynowy pomiędzy czynem a wpływem na przebieg głosowania, wynik
głosowania i wynik wyborów].
Na poparcie podniesionych okoliczności proszę o przeprowadzenie przez Sąd następujących dowodów:
1. [Dowód nr 1] na okoliczność [należy wskazać, co chcemy udowodnić danym dowodem np. nagranie
filmu obrazującego liczenie głosów, na okoliczność niesprawdzania przez członków komisji, czy liczony
głos jest głosem ważnym]
2. [opis dowodu nr 2] na okoliczność [to co chcemy udowodnić]
3. [opis dowodu nr 3 ] na okoliczność [to co chcemy udowodnić]
Przytoczone okoliczności, stanowiące podstawę protestu, miały wpływ na wynik wyborów, w związku
z czym wnioskuję o stwierdzenie nieważności wyborów.

[własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy]

Zanim złożysz protest wyborczy, sprawdź,
czy spełnia on wszystkie warunki z tej listy!
W innych wyborach wniosek, sąd i termin złożenia mogą się różnić.
Więcej informacji znajdziesz na na stronie www.odpowiedzialnapolityka.pl

........................................
Załączniki: [Dowody]
- nr 1 np. pen drive z plikiem zawierającym film z liczenia głosów
- nr 2 np. spisane oświadczenie świadka
- nr 3 np. ksero fragmentu gazety ze zdjęciem lub wydruk z treścią protokołu
z wynikami głosowania, pobrany ze strony www.pkw.gov.pl

Imię i nazwisko

Wzor protestu zaadaptowany z: https://maszprawo.org.pl/2014/11/wniesc-protest-wyborczy/

