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Informacja prasowa  
 

MIĘDZYNARODOWA SPOŁECZNA MISJA OBSERWACYJNA NA UKRAINĘ 
 

POWAŻNE NARUSZENIA ZAGRAŻAJĄ UCZCIWOŚCI PROCESU LICZENIA GŁOSÓW  

                Kijów, 1 listopada 2012 r. 

Międzynarodowa Społeczna Misja Obserwacyjna kontynuuje działania na Ukrainie, obserwując koocowe 
etapy procesu wyborczego. 
 
Trwające wciąż liczenie głosów charakteryzuje się znacznymi opóźnieniami w przypadku okręgów 
jednomandatowych, zwłaszcza w kilku Okręgowych Komisjach Wyborczych w Kijowie, gdzie konkurencja 
między kandydatami jest bardzo ostra.  
 
Członkowie komisji okręgowych stwarzają przeszkody w procesie liczenia głosów. Obserwatorzy Misji 
odnotowali, że duża liczba członków komisji okręgowych celowo nie pojawiła się na obradach komisji i 
odmówiła podpisania uzgodnionych protokołów. Ponadto pracownicy komisji nie wykorzystali wszystkich 
możliwych środków prawnych, które zapobiegłyby opóźnieniom. Centralna Komisja Wyborcza (CKW) nie 
zapewniła komisjom okręgowych należytej pomocy prawnej. 
 
Zaobserwowano tez znaczne rozbieżności między danymi opublikowanymi na stronie internetowej CKW a 
protokołami z Obwodowych Komisji Wyborczych. Duża liczba protokołów komisji obwodowych została do 
nich odesłana ze względu na błędy proceduralne.  
 
Obserwatorzy Misji odnotowali kilka przypadków zastraszania członków komisji okręgowych i obwodowych. 
Obecnośd nieupoważnionych osób dodatkowo zwiększała poziom chaosu i napięcia w komisjach 
okręgowych. 
 
 



Międzynarodowa Społeczna Misja Obserwacyjna (CSEOM) jest przedsięwzięciem organizacji pozarządowych 
z Polski (Fundacja im. Stefana Batorego), Niemiec (European Exchange) i Litwy (Eastern Europe Studies 
Centre) zorganizowanym pod auspicjami Aleksandra Kwaśniewskiego i Markusa Meckela. Misja działa na 
Ukrainie od 17 września do 7 listopada i składa się z 15 członków długoterminowych (eksperci i obserwatorzy) 
oraz obserwatorów krótkoterminowych rozmieszczonych na terenie kraju. Raporty okresowe były 
publikowane 5 i 23 października. Wstępny raport z obserwacji został opublikowany 29 października. Raport 
koocowy zostanie przedstawiony pod koniec listopada. 
 
Więcej informacji udzielają:  
Jarek Domański (szef misji na Ukrainie): domanski.cseom@gmail.com, tel. +380 936 10 088 
Wojtek Tworkowski (koordynator projektu): wtworkowski@batory.org.pl, tel. 605 650 782 
 

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może byd utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP. 
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