
Deklaracja Warszawska o roli informacji i technologii komunikacyjnych oraz mediów 
społecznościowych w wyborach 

(Oświadczenie 22.Corocznej Konferencji w Warszawie, w Polsce, 12-14 września 2013 roku)  

(i)  Potwierdzając, że celem Stowarzyszenia Europejskich Urzędników Wyborczych, znanego 
także jako ACEEEO, jest promowanie profesjonalnego administrowania wyborami oraz 
skuteczne wykorzystanie technologii zarządzania wyborami; 

(ii)  Mając na uwadze, że w roku 2000 ACEEEO po raz pierwszy uznało znaczenie technologii 
informacyjno-komunikacyjnej w administrowaniu wyborami i ponadto, że Stowarzyszenie 
kontynuowało promowanie skutecznego wdrożenia i wykorzystania technologii dla wsparcia 
prowadzenia wyborów w sposób demokratyczny i przejrzysty; 

(iii)  Mając na uwadze, że chociaż media społecznościowe nie mogą być kontrolowane przez 
organy zarządzania wyborami, to stanowią one dla władz wyborczych cenne narzędzie 
rozpowszechniania informacji wśród wyborców i mogą służyć do zachęcania wyborców do 
szerszego udziału w głosowaniu; 

(iv)  Mając świadomość, że wykorzystanie mediów społecznościowych w wyborach ma swoje 
wady i zalety; oraz 

(v)  Uznając, że stale rosnąca liczba wyborców, a szczególnie wyborców młodych, wykorzystuje 
media społecznościowe jako swoje pierwotne źródło informacji. 

Z tej przyczyny Stowarzyszenie Europejskich Urzędników Wyborczych oraz uczestnicy 
Konferencji, która odbyła się w 2013 roku w Warszawie, zwracają uwagę na następujące kwestie: 

Artykuł 1. - Rola informacji i technologii komunikacyjnych w wyborach 

1. Organy zarządzania wyborami powinny coraz szerzej wykorzystywać Technologie 
Informacyjno-Komunikacyjne (ICT) w administrowaniu wyborami. 

2. Podczas wdrażania nowych systemów ICT w procesie wyborczym konieczne jest wbudowanie 
do takich systemów środków ochrony, zapewniających integralność procesu wyborczego oraz 
uniemożliwiających manipulację informacjami w złej wierze. 

3. Przy zakupie przez organy zarządzania wyborami systemów i wyposażenia ICT,  konieczne jest 
zastosowanie konkurencyjnych metod zakupu dla zapewnienia pełnej przejrzystości oraz 
upewnienia się, że systemy ICT spełniają ogólny cel usprawnienia procesu wyborczego. 

4. Organy zarządzania wyborami powinny rozpatrzyć wykorzystanie technologii ICT w ramach 
różnorodnych działań, w tym dla zarządzania wyborami, rejestracji wyborców, głosowania i 
przekazywania ich wyników, a także by standardy takich technologii odpowiadały innym 
standardom międzynarodowym. 

5. Przy wyborze potencjalnego zautomatyzowanego systemu wyborczego organy zarządzania 
wyborami powinny korzystać z właściwego planowania oraz komunikować się ze wszystkimi 
interesariuszami wyborów w celu zapewnienia, że nowa technologia wyborcza została w 
wystarczającym stopniu zaakceptowana przez społeczeństwo. 

6. Kluczowym elementem wdrażania i wykorzystania zautomatyzowanych systemów do 
głosowania jest przeprowadzenie wystarczających, niezależnych testów, certyfikacji i audytów 
w warunkach pełnej przejrzystości. 
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Artykuł 2. - Rola mediów społecznościowych w wyborach 

1. Organy zarządzania wyborami zachęca się do przyjęcia do wiadomości faktu, że media 
społecznościowe są zjawiskiem istniejącym, które tworzy środowisko posiadające potencjał 
kształtowania opinii wyborców, a więc ogólnej działalności wyborczej, wywierając tym samym 
wpływ na wyniki każdych wyborów. 

2. Niektóre media społecznościowe mogą być wykorzystane jako efektywna kosztowo platforma 
komunikacji pomiędzy organami zarządzania wyborami, wyborcami i kandydatami przed 
wyborami, podczas wyborów i po wyborach. 

3. Organy zarządzania wyborami powinny być obecne na platformach mediów 
społecznościowych oraz wykorzystywać media społecznościowe jako narzędzia 
rozpowszechniania istotnych informacji wśród wyborców; media społecznościowe powinny 
natomiast wychodzić naprzeciw młodych wyborców i angażować ich w proces wyborczy. 

4. Organy zarządzania wyborami zachęca się do rozpatrzenia możliwości wykorzystania mediów 
społecznościowych w innych działaniach, jakie mogą okazać się właściwe w każdym kraju, na 
przykład jako narzędzie zarządzania kryzysowego podczas wyborów, lub służące do 
informowania o potencjalnych nieprawidłowościach. 

5. Organy zarządzania wyborami powinny podjąć stosowne działania, by media społecznościowe 
nie naruszały podstawowych zasad wyborów demokratycznych; problemy i możliwości prawne 
zostaną omówione w innym terminie. 

6. Zachęca się organy zarządzania wyborami do dzielenia się swoimi najlepszymi praktykami w 
wykorzystaniu mediów społecznościowych w wyborach. 

Warszawa, wrzesień 2013r 


