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Opis aplikacji 

	 Nasza aplikacja udostępnia wyniki wyborów w obwodowych komisjach 
wyborczych (OKW) opublikowane na stronach Państwowej Komisji Wyborczej 
(PKW). 

	 Celem jest porównanie przez internautów formularzy z wynikami ze 
skanami protokołów jak największej liczby OKW, co umożliwi zidentyfikowanie 
ewentualnych rozbieżności pomiędzy danymi na protokołach podpisanych przez 
członków komisji z danymi, na których PKW bazuje zliczając wyniki w skali 
kraju (automatyczna weryfikacja takiego zliczenia również jest dokonywana 
przez aplikację). 

	 Aplikacja działa we współpracy z Ruchem Kontroli Wyborów. 

	 Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję - Ty również miej swój 
wkład w dopilnowanie tego, żeby wybory zostały przeprowadzone w sposób 
uczciwy. 



Instrukcja użytkowania 
aplikacji 

1. Otwieramy aplikację wpisując w przeglądarce internetowej adres 
www.sprawdzpkw.pl. Aplikacja wymaga na przeglądarce nawiązania 
bezpiecznego połączenia szyfrowanego (SSL). 

2. Jeśli chcemy wybrać konkretną komisję obwodową, klikamy w pasek 
„Wybierz obwód”, w kontrolce wybieramy kolejno województwo, powiat, 
gminę i obwód, a następnie zatwierdzamy wybór klikając „Zatwierdź”. 

 

 

3. Typ wyborów (w tym przypadku to pierwsza i druga tura wyborów 
prezydenckich) wybieramy analogicznie, klikając w pasek „Wybierz obwód”, 
a po wybraniu typu klikamy „Zatwierdź”. 

 

http://www.sprawdzpkw.pl


4. Sprawdzanie protokołów rozpoczynamy klikając zakładkę lub przycisk 
„Sprawdź protokół”, co powoduje otwarcie strony protokołu lub listy 
sugestii, jeśli protokołu wybranej komisji nie ma w systemie. 

 

 
 
 

5. Możemy również rozpocząć sprawdzanie protokołów bez wyboru obwodu, 
tylko od razu kliknąć zakładkę lub przycisk „Sprawdź protokół”, co 
spowoduje przekierowanie na listę sugestii. 

 



6. Na stronie z protokołem pojawi się formularz z danymi pobranymi ze strony 
PKW, a także przyciski kierujące do strony ze skanem protokołu w formacie 
PDF („Skan protokołu OKW” - przycisk niebieski) i do strony komisji 
(„Wyniki PKW” - przycisk szary). 

 

7. W niektórych komisjach może brakować linku do skanu protokołu. Wtedy 
należy kliknąć w przycisk „Wyniki PKW” i na stronie PKW sprawdzić, czy 
protokół został już zamieszczony (link „Skan protokołu (pdf)”) lub też 
porównać dane z własnoręcznie zrobionymi zdjęciami protokołu. 
 



8. Jeśli wszystkie pola z formularza i skanu/zdjęcia protokołu mają takie same 
wartości, klikamy przycisk „Zgodny”, który powinien spowodować 
wyświetlenie komentarza z podziękowaniem za dodanie oceny protokołu i 
przenieść nas na listę sugestii. 

 

 
 
 
 
 
 
 

9. Po wykryciu jakichkolwiek niezgodności w wartościach tak modyfikujemy 
formularz, żeby wartości w nim zawarte zgadzały się z wartościami na 
naszym zdjęciu lub w/w skanie (pola formularza podświetlą się na 
czerwono), a następnie klikamy w przycisk „Niezgodny”, który spowoduje 
wyświetlenie okienka z możliwością dodania komentarza - po ewentualnym 
wpisaniu dodatkowych informacji o niezgodności klikamy przycisk „Zgłoś”. 

 



10. W przypadku protokołu, którego wartości na skanie są nieczytelne w sposób 
uniemożliwiający weryfikację, klikamy w przycisk „Nieczytelny”, co 
analogicznie jak w przypadku niezgodności również spowoduje otwarcie 
okienka z możliwością dopisania uwag i wszystkich dodatkowych informacji, 
które mogą być przydatne w przypadku potrzeby zgłoszenia protestu 
wyborczego. Przyciskiem „Zgłoś” zatwierdzamy wysłanie zgłoszenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Jeśli natrafimy na protokół, który już był przez nas uzupełniany (informacje 
zapisywane w ciasteczkach), wyświetli się nam odpowiedni komunikat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Możemy zweryfikować dowolną ilość protokołów (im więcej, tym lepiej). 
Wskazane niezgodności, po ich weryfikacji, posłużą do zgłoszenia protestu 
wyborczego.
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