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CLRAE – czyli obserwuj wybory – także wybory samorządowe! 

 

Wśród międzyrządowych organizacji obserwujących wybory istnieje nieformalny 

podział obszarów aktywności. Przykładowo Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw 

Człowieka OBWE obserwuje w państwach członkowskich organizacji, a Unia 

Europejska wysyła misje do Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. Tylko Parlament 

Europejski obserwuje wybory na całym świecie z pominięciem jedynie państw 

członkowskich Unii. Istnieje też instytucja wyspecjalizowana w obserwacji tylko 

jednego typu wyborów. Jest nią Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady 

Europy
1
, który obserwuje wybory samorządowe.   

 

Kongres to zgromadzeniem 648 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z 

państw członkowskich Rady Europy. Do jego zadań należy wspieranie demokracji na 

poziomie lokalnym oraz rozwój samorządu terytorialnego. Kongres monitoruje 

przestrzeganie zobowiązań zawartych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, 

prowadzi dialog z państwami Rady Europy i zwraca uwagę na potrzeby władz 

lokalnych w zakresie regulacji, uprawnień i finansowania.  
 

Poczynając od 1990 roku Kongres obserwuje wybory samorządowe. Wiąże się to z 

przekonaniem, że bez demokratycznych i uczciwych wyborów trudno mówić o 

prawdziwej samorządności. Obserwacja wyborów samorządowych jest tym 

ważniejsza gdyż ich jakość wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie lokalnych 

społeczności. Decyduje o realizacji prawa do wyboru przedstawicieli oraz o 

możliwości kontroli i oceny i ich działań.  
 

Pierwszą misję Kongresu – działającego jeszcze jako Stała Konferencja – wysłano na 

wybory samorządowe w Polsce w maju 1990 roku. Delegacja Kongresu składała się z 

pięciu obserwatorów, którzy spotkali się z przedstawicielami władz i obserwowali 

przebieg głosowania. Tak ich wizytę wspomina profesor Jerzy Stępień, wówczas 

Generalny Komisarz Wyborczy odpowiedzialny za właściwe przeprowadzenie 

wyborów: 
 

„Sympatyczni panowie przyjechali do Warszawy kilka dni wcześniej, rozjechali się po 

rożnych miastach, zaopatrzeni przez nasze biuro w specjalne glejty i uważnie przyglądali się 

wszystkiemu. (…) Następnego dnia zwołali konferencję prasową i przedstawiając cele oraz 

wyniki swojej misji jednoznacznie skonkludowali, że akt wyborczy został spełniony w sposób 

całkowicie zgodny z zasadami demokratycznymi.” 
 

Jako szczególnie miły fakt profesor Stępień przywołuje konkluzję z raportu 

końcowego. Czytamy w nim, że „polskie wybory samorządowe były demokratyczne, 

wolne, sprawiedliwe i bardzo dobrze zorganizowane”. W rezultacie była to pierwsza i 

zarazem ostania misja Kongresu na wyborach w naszym kraju.    
 

                                                           
1 Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe (CLRAE).  
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W kolejnych latach organizacja wysłała około 100 misji obserwacyjnych do 24 

państw. Szczególnie często obserwowano wybory samorządowe w Albanii, Armenii, 

Azerbejdżanie, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Kosowie, Macedonii, Mołdawii, Serbii i 

Ukrainie. Pojedyncze misje wysłano do państw takich jak Czechy (1990), Węgry 

(1990), Łotwa (1994), Białoruś (1999), Finlandia (2008), Izrael (2008), Norwegia 

(2011) i Holandia (2014). Ponadto Kongres obserwował wybory w Czeczeni (2005) i 

na „Terytoriach Palestyńskich” (2005).  
 

Wraz z przyjęcie nowego Statutu Kongresu (2007) i kolejnymi rezolucjami 

postępowała profesjonalizacja misji obserwacyjnych. W 2008 roku w rezolucji 274 

Kongres wezwał do przyjęcia wytycznych dotyczących metodologii obserwacji 

wyborów. W rezultacie w 2010 przyjęto rezolucję 306, która szczegółowo określa 

zasady prowadzenia obserwacji. Rezolucja ta zawiera dwa ważne załączniki: Zasady 

praktycznej organizacji misji obserwacyjnych Kongresu oraz Kodeks Postępowania 

dla Obserwatorów Kongresu.      
 

Co do zasady Kongres obserwuje wybory wyłącznie po otrzymaniu zaproszenia od 

władz danego kraju. Niekiedy organizuje się niewielkie, przedwyborcze delegacje. Ich 

zadaniem jest poznanie kontekstu politycznego oraz obserwacja kampanii wyborczej. 

Delegacje wysyłane na czas głosowanie liczą zazwyczaj kilkunastu obserwatorów. W 

ich skład wchodzą wybrani w wyborach samorządowcy. Dzięki temu członkowie 

delegacji dobrze orientują się w specyfice pracy w samorządzie i z własnego 

doświadczenia znają problemy z którymi borykają się władze lokalne.  
 

Wybory samorządowe coraz częściej obserwują inne organizacje, w tym Biuro 

Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. W sytuacji gdy Kongres i 

Biuro są zainteresowane obserwacją tych samych wyborów, powołuje się wspólną  

Międzynarodową Misję Obserwacji Wyborów. Tak było w 2013 roku podczas 

wyborów samorządowych w Macedonii i w 2015 roku podczas wyborów w Mołdawii, 

Albanii i Ukrainie. Kongres i Biuro wspólnie obserwowały procedury dnia 

głosowania, wspólnie zorganizowały konferencje prasową i opublikowały raport 

wstępny.  
 

W maju 2014 obie instytucje obserwowały wybory w Ukrainie choć w ramach 

osobnych misji. Biuro wysłało misję na wybory prezydenckie, a Kongres na wybory 

samorządowe. W obu przypadkach głosowanie przeprowadzono 25 maja. W opinii 

delegacji Kongresu wybory odbyły się w sytuacji kryzysowej dla Ukrainy i całej 

Europy i były wyjątkowe pod względem frekwencji i wyzwań organizacyjnych. Z 

satysfakcją odnotowano realizację rekomendacji Kongresu sformułowanych po 

wyborach w 2010 roku w zakresie rejestru wyborców i praw lokalnych obserwatorów. 

W 2015 roku obserwatorzy Kongresu i Biura ponownie pojawili się w Ukrainie. Tym 

razem działając w ramach jednej misji obserwowali bardzo ważne wybory 

samorządowe. Warto odnotować, że delegacja Kongresu składała się z rekordowej 

liczby 57 samorządowców i obserwatorów z 25 państw członkowskich Rady Europy.   
 

Obserwowanie wyborów nie jest celem samym sobie. Po każdej misji opracowuje się 

raport końcowy wraz z rekomendacjami zmian. Tekst raportu musi zostać 

zaakceptowany podczas sesji plenarnej Kongresu. Praktyczną realizację rekomendacji 

ma wspomagać mechanizm dialogu pomiędzy Kongresem i władzami danego 
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państwa. Zasady prowadzenia dialogu ustalono w 2013 roku w ramach rezolucji 353. 

Przewiduje się wspólne ustalanie priorytetów oraz wypracowanie tak zwanej „mapy 

drogowej” wraz z listą koniecznych działań. W przypadku braku zmian w rok po 

wyborach Kongres może zwrócić się do Komisji Weneckiej z prośbą o opinię lub do 

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy o uwzględnienie ustaleń obserwatorów w 

ramach procedury monitoringowej.  

  

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?  
1] Na temat obserwacji wyborów samorządowych można przeczytać w opracowaniu Marcina 

Rulka „Międzynarodowe obserwowanie wyborów lokalnych – wnioski dla polskiego 

samorządowego prawa wyborczego” opublikowanym w „Księdze pamiątkowej z okazji 

obchodów 20-lecia demokratycznych wyborów w Polsce”, Warszawa 2011, strony 133-143. 

Księga jest dostępna pod adresem: <www.csw.umk.pl/20-lecie> 

2] Cytowany fragment wspomnień profesora Jerzego Stępnia „Pierwsze wolne wybory” 

pochodzi z „Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej – Iudices Electionis 

Custodes (Sędziowie Kustoszami Wyborów)”, Warszawa 2007, strony 249-260. Księga jest 

dostępna pod adresem: <http://pkw.gov.pl/g2/i/11/06/00/110600/Ksiega_popr_.pdf>  

3] Raport Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Europy z obserwacji wyborów 

samorządowych w Polsce w maju 1990 roku jest dostępny pod adresem: 
<https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1516399&SecMode=1&DocId=869202&Usage=2> 

  

KALENDARIUM 

2013 - przyjęcie rezolucji 353 regulującej zasady prowadzenia dialogu z władzami 

państw, w których obserwowano wybory w celu wspólnego uzgodnienia działań na 

rzecz realizacji rekomendacji.   

2010 - rezolucja 306 podnosi rangę i jakość misji obserwacyjnych Kongresu. 

Dokument zawiera dwa ważne załączniki: Zasady praktycznej organizacji misji 

obserwacyjnych oraz Kodeks Postępowania dla Obserwatorów.      

2009 - przyjęto Dodatkowy Protokół Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego 

dotyczący prawa do demokratycznych wyborów na poziomie lokalnym i regionalnym 

2005 - Kongres obserwuje wybory samorządowe w Czeczeni i na „Terytoriach 

Palestyńskich” 

1994 - przekształcenie Stałej Konferencji w Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych 

1990 - pierwsze misje obserwacyjne na wybory w Polsce, Węgrzech, Czechach i 

Słowacji 

1985 - uchwalenie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego  

1979 - powołanie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Europy 

1957 - pierwsza sesja Europejskiej Konferencji Władz Lokalnych 

 

REZOLUCJE DOTYCZĄCE OBSERWACJI WYBORÓW   
(353) 2013 - Congress post-monitoring and post-observation of elections: developing political dialogue 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2130497&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 

(306) 2010 - Observation of local and regional elections - strategy and rules of the Congress 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=RES%282010%29306&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=Congress&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679 

(274) 2008 - Congress policy in observing local and regional elections 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2552338&SecMode=1&DocId=1330616&Usage=2 

(233) 2007 - Observation of elections - co-operation between the Congress and national associations of local and 

regional authorities  
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1459051&SecMode=1&DocId=1091740&Usage=2 

http://www.csw.umk.pl/20-lecie
http://pkw.gov.pl/g2/i/11/06/00/110600/Ksiega_popr_.pdf
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1516399&SecMode=1&DocId=869202&Usage=2
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2130497&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=RES%282010%29306&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=Congress&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1459051&SecMode=1&DocId=1091740&Usage=2

