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I. Wstęp

 Õ Białoruś to państwo położone w Europie Wschodniej o powierzchni 207 600 km² 
i liczbie mieszkańców wynoszącej ok. 9,5 mln. Większość mieszkańców Białoru-
si stanowią Białorusini (83,7%), a na następnych miejscach znajdują się Rosjanie 
(8,3%), Polacy (3,1%) i Ukraińcy (1,7%). Stolicą Białorusi jest Mińsk, w którym miesz-
ka ok. 20% jej mieszkańców.

 Õ Oficjalnie Białoruś jest republiką prezydencką i państwem demokratycznym.  
Faktycznie jednak jest to państwo autorytarne rządzone przez prezydenta kraju. 
Pierwszym, i dotychczas jedynym prezydentem Białorusi (od 1994 r.) jest Alak-
sandr Łukaszenka, dla którego wybory w 2015 r. były szóstymi z kolei. Ze względu 
na despotyczne metody rządzenia Białorusią Alaksandr Łukaszenka jest określa-
ny na Zachodzie „ostatnim dyktatorem w Europie”.

 Õ Wybory prezydenckie w 2015 r. zaplanowano na niedzielę 11 października. Ze wzglę-
du na specyfikę białoruskich wyborów od wtorku 6 października do soboty 10 paź-
dziernika w kraju miało miejsce wcześniejsze głosowanie. Instytucja wcześniej-
szego głosowania jest przedstawiana przez białoruskie władze jako ułatwienie 
dla tych wyborców, którzy teoretycznie nie mogliby oddać głosu w dniu wyborów. 
Faktycznie jednak we wcześniejszym głosowaniu udział mógł wziąć każdy wy-
borca. Specyfiką białoruskiego procesu wyborczego jest fakt, iż obok głosowania 
na jednego z kandydatów istnieje również możliwość oddania głosu „przeciwko 
wszystkim”.

 Õ Kandydatami na stanowisko prezydenta Białorusi byli: dotychczasowy prezydent 
Białorusi Alaksandr Łukaszenka (ur. 1954 r.), reprezentująca Białoruską Socjalde-
mokratyczną Partię (Hramada) Tatsiana Karatkiewicz (ur. 1977 r.), lider Partii Li-
beralno-Demokratycznej Siarhiej Hajdukiewicz (ur. 1954 r.) oraz przewodniczący 
Białoruskiej Partii Patriotycznej Mikałaj Ułachowicz (ur. 1951 r.). Warto dodać, że 
Tatsiana Karatkiewicz była reprezentantką części środowiska wewnętrznie skon-
fliktowanej białoruskiej opozycji demokratycznej. Siarhiej Hajdukiewicz i Mikałaj 
Ułachowicz byli tymczasem kandydatami „technicznymi”, faktycznie wspierają-
cymi Alaksandra Łukaszenkę.
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II. Jak zostać obserwatorem 
ODIHR/OBWE na Białorusi? 

By otrzymać możliwość uczestnictwa w misji obserwacji wyborów prezydenckich 
na Białorusi Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organi-
zacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) należało wziąć udział w na-
borze ogłoszonym przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (FSM)1. Działająca 
w ramach zadania zleconego przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych FSM 
rekrutowała wyłącznie obywateli Rzeczypospolitej. Obywatele innych krajów OBWE 
oraz państw współpracujących z Organizacją rekrutowali się w swoich krajach (bądź 
bezpośrednio poprzez ODIHR/OBWE) według osobnych kryteriów. Spośród ok. 100 
kandydatów możliwość wzięcia udziału w misji obserwacyjnej ODIHR/OBWE otrzy-
mało troje obserwatorów długoterminowych2 (ang. LTO – long term observer) i pięt-

1 Nabór obserwatorów wyborów prezydenckich na Białorusi, http://www.wybory.solidarityfund.pl/nabor-obserwatorow-wyborow-prezydenckich-na
-bialorusi/, dostęp: maj 2016.

2 Zakończono rekrutację obserwatorów długoterminowych wyborów prezydenckich na Białorusi, http://www.wybory.solidarityfund.pl/zakonczono-re-
krutacje-obserwatorow-dlugoterminowych-wyborow-prezydenckich-na-bialorusi/, dostęp: maj 2016.

  Fot. 2. Obserwatorzy krótkoterminowi polecieli na Białoruś

Autor: Mateusz Mularski (wykorzystano za zgodą Fundacji Solidarności Międzynarodowej)
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naścioro obserwatorów krótkoterminowych3 (ang. STO – short term observer). De-
legacja polskich obserwatorów była czwartą co do wielkości po delegacji rosyjskiej, 
niemieckiej i amerykańskiej. 

Misja polskich obserwatorów krótkoterminowych rozpoczęła się 7 października 
od szkolenia dotyczącego sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi w siedzibie 
FSM w Warszawie. Następnie cała grupa udała się na warszawskie lotnisko Chopina, 
by późnym popołudniem dotrzeć do stolicy Białorusi – Mińska. Przez kolejne dwa dni 
byliśmy uczestnikami szkoleń organizowanych przez ODIHR/OBWE, które dotyczyły 
sytuacji na Białorusi, a także uczyły nas postępowania w czasie misji obserwacyjnej. 

W celu zwiększenia efektywności misji ODIHR/OBWE podzieliło nas na, co do za-
sady, dwunarodowe i dwupłciowe pary, które przyporządkowano do jednego z 18 re-
gionów obserwacji na całej Białorusi, z których każdy był nadzorowany przez dwóch 
LTO. Jako jedynemu z Polaków przypadł mi do obserwacji stołeczny Mińsk, a do-
kładnie leżący na jego południowym wschodzie rejon zawodski (Заводскі раён). 
Pracowałem w parze z obywatelką Federacji Rosyjskiej, dla której była to pierwsza 
misja obserwacyjna ODIHR/OBWE.

Rejon zawodski jest uznawany za przemysłowe serce miasta, a najsłynniejszym 
zlokalizowanym w nim przedsiębiorstwem jest Mińska Fabryka Samochodów 
(MAZ). Liczba mieszkańców rejonu zawodskiego wynosi ok. 238,8 tys., z czego we-
dług Centralnej Komisji Republiki Białorusi ds. wyborów i przeprowadzania referen-
dów republikańskich na dzień wyborów liczba uprawnionych do głosowania wynio-
sła 166 138. Mieszkańcy rejonu zawodskiego głosowali w 97 komisjach wyborczych 
rozlokowanych w budynkach miejscowych szkół, bibliotek, internatów, szpitali i jed-
nostek wojskowych. 

3 Zakończono rekrutację obserwatorów krótkoterminowych wyborów prezydenckich na Białorusi: http://www.wybory.solidarityfund.pl/zakonczono
-rekrutacje-obserwatorow-krotkoterminowych-wyborow-prezydenckich-na-bialorusi/, dostęp: maj 2016.

  Rys. 1. Rejon zawodski Mińska

Źródło: ba Waal82, ru.wikipedia.org/wiki/Заводской_район_(Минск)#/media/File:Minsk_5_Zavodskoy_district-2011-05-02.png
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III. Praca obserwatora  
ODIHR/OBWE na Białorusi

Jak już wcześniej wspomniano wybory prezydenckie na Białorusi w 2015 r. odbyły 
się w niedzielę 11 października, jednak już od wtorku (6 października), do soboty 
(10 października), w kraju miało miejsce tzw. wcześniejsze głosowanie. Ze wzglę-
du na specyfikę białoruskiego procesu wyborczego praca obserwatora krótkoter-
minowego ODIHR/OBWE „w terenie” trwała dwa dni. Pierwszego dnia, w sobotę 
10 października, obserwowaliśmy ostatni dzień wcześniejszego głosowania, w tym 
otwarcie komisji wyborczej, pracę kilku komisji wyborczych w ciągu dnia oraz za-
mknięcie komisji. Drugiego dnia, w niedzielę 11 października, obok wcześniej reali-
zowanych zadań, musieliśmy dodatkowo obserwować liczenie głosów, ich trans-
port do rejonowej komisji wyborczej oraz jej pracę. W międzyczasie obowiązkiem 
obserwatora było tworzenie raportów z obserwacji każdej komisji wyborczej, który 
następnie trafiał do centrali misji ODIHR/OBWE. 

  Fot. 3. Mateusz Bajek w czasie misji obserwacyjnej w jednej z komisji wyborczych rejonu zawodskiego

Źródło: Prywatne archiwum Mateusza Bajka
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IV. Pierwsze fałszerstwo 
w rejonie zawodskim?

Pierwsze fałszerstwo wyborcze w rejonie zawodskim odnotowaliśmy w okolicach 
południa w sobotę 10 października, w zaledwie czwartej obserwowanej przez nas ko-
misji wyborczej. W komisji nr 74 zlokalizowanej w budynku Wydziału Wykształce-
nia Przedszkolnego Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
Maksima Tanka (ul. Kabuszkina 59a) zaobserwować można było niezwykłą zbieżność 
poziomu frekwencji w czasie kolejnych dni wcześniejszego głosowania. Według szefa 
komisji, przez pierwsze dwa dni wcześniejszego głosowania (nie uzyskaliśmy infor-
macji o frekwencji pierwszego dnia) zagłosowało w niej 168 wyborców. W kolejne dwa 
dni liczba wydanych kart do głosowania zwiększyła się do 252 i 336. Łączna liczba 
uprawnionych do głosowania wynosiła tymczasem 1678. Jeśli liczby te nie wzbudzają 
u Państwa podejrzeń, proszę spojrzeć na nie nieco inaczej. Przez pierwsze dwa dni 
zagłosowało 168 osób (czyli 84 + 84), przez pierwsze 3 dni 252 osoby (czyli 168 + 84, lub 
84 + 84 + 84), a przez pierwsze cztery 336 osób (czyli 252 + 84, lub 84 + 84 + 84 + 84). 
Oznacza to, że przez pierwsze dwa dni głosowało 10,012% uprawnionych do głosowa-
nia, a 3 i 4 dnia po 5,006% uprawnionych. Należy przypuszczać, że również pierwsze-
go i drugiego dnia „zagłosowały” po 84 osoby. Idealnej 5% frekwencji, która była wy-
raźnym celem członków komisji, nie udało się osiągnąć, gdyż wynosi ona 83,9 osoby4. 

Zszokowani taką zbieżnością liczb, wróciliśmy do notatek z pierwszych trzech 
komisji. W pierwszej i drugiej (komisje nr 56 i 59) frekwencja wyborcza we wcze-
śniejszym głosowaniu nie wzbudzała większych podejrzeń. Jednak w komisji nr 65, 
zlokalizowanej w Specjalnej Szkole Ogólnokształcącej dla dzieci z poważnymi za-
burzeniami mowy (ul. Narodnaja 51), oficjalna frekwencja również charakteryzowa-
ła się niezwykłą zbieżnością. To, że wyniki w komisji nr 65 są podejrzane widać było 
od razu, jednak nie od razu udało nam się je powiązać z frekwencją wyborczą. We-
dług członków komisji nr 65 po prostu „śmiesznie się ułożyło”. W komisji tej liczba 
głosujących przez pierwsze 4 dni wcześniejszego głosowania wynosiła odpowied-
nio 80, 81, 80, 81, przy łącznej liczbie uprawnionych do głosowania wynoszącej 1610. 
Ponieważ niemożliwym było uzyskanie 5% frekwencji (1610 : 20 = 80,5 osoby każ-
dego dnia), komisja zdecydowała o naprzemiennym wyborze dwóch najbliższych 

4 W celu wyliczenia 5% frekwencji liczbę wyborców (tj. 100% wyborców) należy podzielić przez 20. 100% : 20 = 5%, a 1678 : 20 = 83,9.

W kolejnych relacjach z wizyt w poszczególnych komisjach wyborczych, znajdziecie Państwo zdję-
cia protokołów frekwencji wyborczych. W komisji nr 74 zabroniono nam fotografowania protokołów. 

Õ  UWAGA
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liczb tak, by kolejne dwudniowe frekwencje wynosiły 10%, a 9 października łączna, 
4-dniowa frekwencja wyniosła 20,000%. Średnia frekwencja dzienna wyniosła tym 
samym równo 5,000%.

W poszukiwaniu kolejnych nieprawidłowości poszliśmy dalej. Następnym miej-
scem z „zaczarowanymi” liczbami była komisja nr 28, w Szkole Średniej nr 200 
(ul. Bacziło 26). Łączna liczba uprawnionych do głosowania wynosiła tam 1894, a 5% 
frekwencja 1894 : 20 wyniosłaby 94,7. Liczba głosujących przez 4 pierwsze dni wcze-
śniejszego głosowania wyniosła 95, 94, 93, 96, czyli średnio 94,5 dziennie. Średnia 
frekwencja dzienna wyniosła 4,989%.

Żadna z następnych komisji nie stanowiła już większego wyzwania. W komisji 
nr 68 w Szkole Średniej nr 92 (ul. Surikowa 21) przy łącznej liczbie uprawnionych do 
głosowania wynoszącej tam 1522, 5% frekwencja powinna była wynieść 76,1. Przez 
pierwsze dwa dni wynosiła ona 76 i 76, by przez kolejne dwa dni wynieść 68 i 84. Bez 
sięgania po kalkulator można szybko obliczyć, że 68 to 76 minus 8, a 84 to 76 plus 8. 
Średnia frekwencja dzienna wyniosła 4,993%. 

Powtarzająca się identyczna frekwencja wyborcza sprawiła, że w komisji nr 68 po-
kusiłem się pierwszy raz o to, by odgadnąć wyniki, które zostaną mi przedstawione, 
jeszcze przed wejściem do budynku. Moje wyliczenia, zrealizowane na podstawie 
materiałów przedstawionych mi przez LTO (tj. liczbą uprawnionych do głosowania 
w każdej komisji), były trafne, czym zaskoczyłem moją partnerkę z Rosji, której wciąż 
trudno było uwierzyć, że Białorusini mogą nas tak bezczelnie oszukiwać.

Tymczasem w komisji nr 92, w Szkole Podstawowej nr 112 (ul. Uboriewicza 142), 
przy łącznej liczbie uprawnionych do głosowania wynoszącej tam 1674, 5% frekwen-
cja powinna była wynieść 83,7. Przez pierwsze dwa dni frekwencja wynosiła 87, 81 
(średnia z 6-7.10 – 84), a następnie 52 i 120 (średnia z 8-9.10 – 86). Średnia frekwencja 
dzienna wyniosła tym samym 5,077%.

W komisji nr 68 zabroniono nam fotografowania protokołów. 
Õ  UWAGA

Fotografie protokołów frekwencji wyborczej, z 4 kolejnych dni wcześniejszego głosowania w komisji 
nr 92, znajdziecie Państwo na stronie 20.

Õ  ZOBACZ FOT NR 8 I 9 NA KOŃCU ROZDZIAŁU

Fotografie protokołów frekwencji wyborczej, z 4 kolejnych dni wcześniejszego głosowania w komisji 
nr 65, znajdziecie Państwo na stronie 18.

Õ  ZOBACZ FOT. NR 4 I 5 NA KOŃCU ROZDZIAŁU

Fotografie protokołów frekwencji wyborczej, z 4 kolejnych dni wcześniejszego głosowania w komisji 
nr 28, znajdziecie Państwo na stronie 19.

Õ  ZOBACZ FOT. NR 6 I 7 NA KOŃCU ROZDZIAŁU
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W komisji nr 91 zabroniono nam fotografowania protokołów. 

  Tab. 1. Frekwencja wyborcza wszystkich odwiedzonych w rejonie zawodskim komisji wyborczych5

5 Brak koloru oznacza wyniki nie wpisujące się w żaden schemat, natomiast kolorem pomarańczowym zaznaczono wyniki podejrzane, a czerwonym 
– prawdopodobnie sfałszowane.

Õ  UWAGA

Źródło: Notatki i obliczenia własne na podstawie danych zaprezentowanych przez poszczególne komisje rejonu zawodskiego Mińska

Co ciekawe, w każdej z wyżej opisanych komisji wyborczych frekwencja 10 paź-
dziernika, czyli 5 dnia wcześniejszego głosowania, była całkowicie różna. Dlatego, 
mimo że ich frekwencja z 4 pierwszych dni wynosiła ok. 20% (co pozwalałoby przy-
puszczać, że i ostateczna powinna być podobna), łączna frekwencja wcześniejszego 
głosowania ze wszystkich wyżej opisanych komisji wyniosła odpowiednio 22,9%, 
27%, (dla komisji 28 brak jest pełnych danych), 27,6% i 29,5%.

Wyjątkowo ciekawym przykładem sztucznego tworzenia frekwencji wyborczej 
były wyniki w komisji nr 91, w filii-bibliotece nr 11 scentralizowanego systemu pu-
blicznych bibliotek miasta Mińska (Taczkientskij projezd 3). Przy łącznej liczbie 
uprawnionych do głosowania wynoszącej tam 1673, frekwencja 5% powinna była wy-
nieść 83,65. Jednak w żadnym spośród 5 dni wcześniejszego głosowania (64, 58, 102, 
99, 95) nie zbliżyła się ona do bardzo popularnego w rejonie wyznacznika. Tymczasem 
łączna frekwencja z 5 dni wyniosła 24,985%, a średnia frekwencja dzienna 4,997%.

Numer 
komisji

Liczba 
wyborców 5% LW 6.10 % 6.10 7.10 % 7.10 % 6-7.10 8.10 % 8.10 9.10 % 9.10 % 8-9.10 % 6-9.10 10.10 % 10.10 % 6-10.10

56 1854 92,7 38 2,05 41 2,21 4,26 100 5,39 93 5,02 10,41 14,67 b/d b/d b/d

59 2150 107,5 100 4,65 118 5,49 10,14 122 5,67 147 6,84 12,51 22,65 b/d b/d b/d

65 1610 80,5 80 4,97 81 5,03 10 80 4,97 81 5,03 10 20 47 2,92 22,92

74 1678 83,9 84 5,01 84 5,01 10,02 84 5,01 84 5,01 10,02 20,02 117 6,97 27

67 1462 73,1 33 2,26 85 5,81 8,07 38 2,6 47 3,21 5,81 13,89 94 6,43 20,31

25 2023 101,15 60 2,97 101 4,99 7,96 95 4,7 157 7,76 12,46 20,42 b/d b/d b/d

28 1894 94,7 95 5,02 94 4,96 9,98 93 4,91 96 5,07 9,98 19,96 b/d b/d b/d

30 1630 81,5 79 4,85 85 5,21 10,06 89 5,46 115 7,06 12,52 22,58 134 8,22 30,8

27 1885 94,25 96 5,09 93 4,93 10,02 93 4,93 106 5,62 10,55 20,58 122 6,47 27,06

63 1291 64,55 61 4,73 72 5,58 10,31 86 6,66 73 5,65 12,31 22,62 57 4,42 27,03

68 1522 76,1 76 4,99 76 4,99 9,98 68 4,47 84 5,52 9,99 19,97 116 7,62 27,6

36 2608 130,4 110 4,22 158 6,06 10,28 263 10,08 179 6,86 16,94 27,22 220 8,44 35,66

90 2197 109,85 95 4,32 104 4,73 9,05 106 4,82 110 5,01 9,83 18,89 222 10,1 28,99

91 1673 83,65 64 3,83 58 3,47 7,3 102 6,1 99 5,92 12,02 19,31 95 5,68 24,99

92 1674 83,7 87 5,2 81 4,84 10,04 52 3,11 120 7,17 10,28 20,31 155 9,26 29,57
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  Fot. 4 i 5. Protokoły frekwencji wyborczej z 4 kolejnych dni wcześniejszego głosowania w komisji nr 65 
z liczbą wyborców 1610

Źródło: prywatne archiwum Mateusza Bajka

Komisja nr 
65 w rejonie 
zawodskim 

Mińska

Liczba kart 
wyborczych 

otrzymanych 
przez komisję

Liczba osób, 
które oddały 

swój głos 
8 października

Źródło: prywatne archiwum Mateusza Bajka

Komisja 
nr 65 w rejonie 
zawodskim 
Mińska

Liczba kart 
wyborczych 
otrzymanych 
przez komisję

Liczba osób, 
które oddały 
swój głos 
6 października

6 października 
2015 roku

Komisja nr 
65 w rejonie 
zawodskim 

Mińska

Liczba kart 
wyborczych 

otrzymanych 
przez komisję

Liczba osób, 
które oddały 

swój głos 
7 października

7 października 
2015 roku

8 października 
2015 roku

Komisja nr 
65 w rejonie 
zawodskim 
Mińska

Liczba osób, 
które oddały 
swój głos 
9 października

9 października 
2015 roku

Liczba kart 
wyborczych 
otrzymanych 
przez komisję 
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  Fot. 6 i 7. Protokoły frekwencji wyborczej z 4 kolejnych dni wcześniejszego głosowania w komisji nr 28 
z liczbą wyborców 1894

Źródło: prywatne archiwum Mateusza Bajka

Komisja 
nr 28 rejonu 

zawodskiego 
Mińska

Komisja  
nr 28 rejonu 
zawodskiego 
Mińska

Liczba kart 
wyborczych 
otrzymanych 
przez komisję Liczba kart 

wyborczych 
otrzymanych 

przez komisję

Liczba osób, 
które oddały 
swój głos 
8 października

Liczba osób, 
które oddały 

swój głos 
7 października

8 października 
2015 roku

Źródło: prywatne archiwum Mateusza Bajka

Komisja  
nr 28 rejonu 
zawodskiego 
Mińska

Liczba kart 
wyborczych 
otrzymanych 
przez komisję

Liczba osób, 
które oddały 
swój głos 
6 października

6 października 
2015 roku

Komisja 
nr 28 rejonu 

zawodskiego 
Mińska

Liczba kart 
wyborczych 

otrzymanych 
przez komisję

Liczba osób, 
które oddały 

swój głos 
9 października

9 października 
2015 roku

7 października 
2015 roku
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  Fot.8 i 9. Protokoły frekwencji wyborczej z 4 kolejnych dni wcześniejszego głosowania w komisji nr 92 
z liczbą wyborców 1674

Źródło: prywatne archiwum Mateusza Bajka

Komisja 
nr 92 rejonu 
zawodskiego 
Mińska

Liczba osób, 
które oddały 
swój głos 
9 października

9 października 
2015 roku

Liczba kart 
wyborczych 
otrzymanych 
przez komisję

Komisja 
nr 92 rejonu 

zawodskiego 
Mińska

Liczba kart 
wyborczych 

otrzymanych 
przez komisję

Liczba osób, 
które oddały 

swój głos 
8 października

Źródło: prywatne archiwum Mateusza Bajka

Komisja 
nr 92 rejonu 
zawodskiego 
Mińska

Liczba osób, 
które oddały 
swój głos 
7 października

7 października 
2015 roku

Liczba kart 
wyborczych 
otrzymanych 
przez komisję 

Komisja 
nr 92 rejonu 

zawodskiego 
Mińska

Liczba kart 
wyborczych 

otrzymanych 
przez komisję

Liczba osób, 
które oddały 

swój głos 
6 października

6 października 
2015 roku

8 października 
2015 roku
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V. Praca obserwatora ODIHR/
OBWE w rejonie zawodskim

Poza opisanymi wyżej fałszerstwami związanymi z frekwencją, komisje wyborcze 
rejonu zawodskiego niczym specjalnie nie różniły się od komisji wyborczych w in-
nych krajach Europy. Urny były ładne, często przezroczyste, ustawione w widocznym 
miejscu. W ich wypadku uwagę zwracało jedynie to, że pieczętowano je plasteliną. 
W komisjach nie zaobserwowałem głosowania grupowego, czy dosypywania głosów 
do urny w czasie wcześniejszego głosowania oraz w dniu głosowania. 

W mojej obecności członkowie komisji zawsze sprawdzali dokumenty osób gło-
sujących, wydawali bezproblemowo karty do głosowania, dbali o porządek. Ludzie 
przychodzili do komisji i rzeczywiście głosowali. W wyjątkowych przypadkach 
można było zaobserwować nawet kolejki. 

  Fot. 10. Jedna z obwodowych komisji wyborczych

Źródło: prywatne archiwum Mateusza Bajka
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Różnicę pomiędzy europejskimi i białoruskimi komisjami można zaobserwować 
dopiero wychodząc z pomieszczenia komisji. W budynkach w których są one usytu-
owane zlokalizowano sklepiki z tanim jedzeniem i alkoholem, a także organizowane 
są koncerty, najczęściej w wykonaniu miejscowej młodzieży. Tradycja prowadzenia 
wyborczych sklepików pochodzi z okresu sowieckiego i zachowała się jeszcze w nie-
których krajach (np. w Rosji, ale już na Ukrainie czy w Gruzji nie), chociaż fakt sprze-
daży alkoholu w białoruskich szkołach jest wyjątkowy (w Rosji alkoholu w szkołach 
nie sprzedaje się).

  Fot. 11. Białorusin oddający głos

   Fot. 12. Sklepik wyborczy
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Obok niektórych komisji można również spotkać sklepiki zorganizowane na 
świeżym powietrzu. Takie punkty powstają wtedy, kiedy poza sklepikiem obok lo-
kalu wyborczego jest otwierane stanowisko grillowe, na którym można zamówić 
m.in. szaszłyki.

  Fot. 13 i 14. Sklepik wyborczy i szaszłyk wyborczy
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VI. Drugie fałszerstwo  
w rejonie zawodskim?

Po dwóch dniach chodzenia po komisjach wyborczych przed obserwatorem stoi za-
danie wyboru tej najważniejszej. Komisji, w której będzie prowadzona obserwacja 
zakończenia dnia głosowania, otwarcia urn, liczenia głosów i ich przekazania rejo-
nowej komisji wyborczej. Dla tego celu wybraliśmy komisję nr 92, w szkole podsta-
wowej nr 112 (ul. Uboriewicza 142). Już kilka minut po wejściu do komisji mieliśmy 
świadomość, że jej członkowie mogą być nie do końca uczciwi, gdyż zaobserwowa-
liśmy w niej manipulację poziomem frekwencji wyborczej w czasie wcześniejszego 
głosowania (o czym można przeczytać w rozdziale Pierwsze fałszerstwo w rejonie 
zawodskim? – średnia frekwencja w komisji z pierwszych 4 dni wcześniejszego 
głosowania wyniosła 5,077%). O tym, że nasza obecność będzie problemem świad-
czyło również duże zdenerwowanie członków komisji, którym po naszym przybyciu 
zaczęły drżeć ręce.

Pierwszą nieprawidłowość zaobserwowaliśmy już o 21:01, tj. zaledwie minutę po 
zamknięciu komisji. Wtedy to sekretarz komisji zebrała listy wyborców, na których 
zostawiali oni swoje podpisy odbierając kartę wyborczą, i zaczęła je pakować, by 
przekazać je komisji rejonowej. Tuż po tym, gdy moja partnerka spojrzała ze zdziwie-
niem na panią sekretarz, ta zorientowała się, że my wiemy, że jej obowiązkiem jest 
najpierw policzenie liczby osób, które odebrały karty do głosowania i podpisały się na 
liście. Zaczerwieniona sekretarz komisji wyjęła listy z paczki, wytłumaczyła się na 
głos, że „zapomniała”, i zaczęła liczyć oddane głosy. Po kilku chwilach pani sekretarz 
odetchnęła i oznajmiła, że „wszystko się zgadza”, a podpisów jest tyle, ile trzeba, czyli 
1245 kart wydanych, w tym 495 w czasie wcześniejszego głosowania. Mając na uwa-
dze własne doświadczenie pracy w komisji nie wydaje mi się, by osoba ta rzeczywi-
ście policzyła wszystkie podpisy na kartach, gdyż jej praca była piorunująco szybka.

Na kolejną nieprawidłowość przyszło mi czekać ok. 5 minut. Wtedy to członkowie 
komisji odpieczętowali urnę do wcześniejszego głosowania (którą zgodnie z pra-
wem liczy się jako pierwszą) i wysypali karty do głosowania na połączone ze sobą 
na środku komisji wyborczej stoły. Już po paru chwilach zaobserwowałem, że część 
kart do głosowania jest niepodpisana, a tym samym nieważna. Zgodnie z białoru-
skim prawem, by karta wyborcza była ważna, powinna być podpisana z tyłu przez 2 
członków komisji. Członkowie komisji wyborczych praktycznie nie zwracali uwagi 
na fakt, że liczona przez nich karta do głosowania jest niepodpisana. Kiedy już zda-
rzyło się, że członek komisji wyborczej zwrócił uwagę na brak podpisu, spoglądał 
na nas z przerażeniem i uciekał na drugi koniec stołu. Użycie słowa „uciekał” jest tu 
absolutnie na miejscu, gdyż osoba taka rzucała kartą wyborczą jak najdalej od sie-
bie i w tempie zbliżonym do biegu uciekała jak najdalej od nas. Następnie po kilku 
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chwilach ta sama karta wyborcza była liczona przez innego członka komisji wybor-
czej, który nie zwracał już uwagi na brak podpisu. 

Najciekawsze zdarzyło się jednak chwilę później. Po tym, kiedy członkowie komi-
sji wyborczej posegregowali karty do głosowania, można było zaobserwować mniej 
więcej ile głosów zostało oddanych na poszczególnych kandydatów. Jako członek 
misji obserwacyjnej nie miałem prawa liczyć głosów osobiście, dlatego swoją ocenę 
mogłem przeprowadzić jedynie „na oko”. Na kupkach z głosami nieważnymi, a także 
za Mikałaja Ułachowicza i Siarhieja Hajdukiewicza, było zaledwie po 5-10 kart do 
głosowania. Na kupce z głosami „przeciwko wszystkim” kart do głosowania było 
15-30. Tym samym głosów oddanych na dwóch głównych kandydatów, Tatsianę Ka-
ratkiewicz i Alaksandra Łukaszenkę, było łącznie ok. 430-450. Kupki na obu kan-
dydatów stały obok siebie i wyraźnie można było zauważyć, że kart wyborczych 
z głosami oddanymi na Tatsianę Karatkiewicz jest ok. 2 razy mniej, niż na Alak-
sandra Łukaszenkę. Tym samym głosów na Karatkiewicz powinno być ok. 150, a na 
Łukaszenkę ok. 300. 

  Fot. 15. Karta wyborcza wydana w jednej z komisji wyborczych
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Członkowie komisji nie przystąpili jednak do czynności liczenia głosów. W pew-
nej chwili zauważyłem jednak dziwne zachowanie części jej członków. W trakcie 
przenoszenia kart wyborczych ze stołu do liczenia do stołu, przy którym pracowała 
sekretarz komisji, ukryli oni ok. 90% kart do głosowania z głosami oddanymi na Tat-
sianę Karatkiewicz wśród kart do głosowania z głosami oddanymi na Alaksandra 
Łukaszenkę. Dokładnie rzecz ujmując wyglądało to tak: karty do głosowania z głosa-
mi oddanymi na Łukaszenkę podzielono na kilka mniejszych kupek. Na jedną z nich 
postawiono większą część kupki na Karatkiewicz, a następnie na te karty położono 
kolejną kupkę kart do głosowania z głosami oddanymi na Łukaszenkę tak, żeby nie 
widać było, że jest tam jakakolwiek karta z głosem oddanym na kandydatkę  opozy-
cji. Następnie kupkę tą odłożono w miejscu, gdzie leżały pozostałe karty do głoso-
wania z głosami oddanymi za Alaksandra Łukaszenkę. Jako obserwator nie miałem 
prawa zareagować, a fakt ten mogłem jedynie odnotować w raporcie przygotowywa-
nym dla misji ODIHR/OBWE. 

Po chwili wyraźnie zadowolona z siebie sekretarz komisji zapisała w swoich no-
tatkach: Łukaszenka – 436 głosów, Karatkiewicz – 11 głosów. Następnie po kilku 
chwilach pracy z kalkulatorem sekretarz komisji poprawiła wynik Łukaszenki na 
413, gdyż wcześniejsza liczba nie zgadzała się z głosami które zapisała jako głosy nie-
ważne, „przeciwko wszystkim”, na Mikałaja Ułachowicza i Siarhieja Hajdukiewicza. 
Po zakończeniu wszystkich procedur, mimo że taki obowiązek wynika z zapisów bia-
łoruskiego kodeksu wyborczego6, nie ogłoszono cząstkowych wyników głosowania. 
Kiedy o nie spytałem usłyszałem, że sekretarz komisji „nie ma wszystkich notatek na 
papierze”, a poza tym „część liczb ma w głowie, bo nie chciało jej się ich zapisywać”.78

Mniej więcej w tym momencie (ok. godziny 21.30-21.40) szef komisji zaczął syste-
matycznie (co 15-20 minut) odbierać rozmowy telefoniczne. Na zadawane w czasie 
rozmów pytania odpowiadał on zdaniami w stylu: „jeszcze nam trochę zejdzie”, „jesz-
cze nie wyjeżdżamy, liczymy”, „nie możemy szybciej, są u nas obserwatorzy, musimy 
liczyć”. Wraz z moją partnerką stwierdziliśmy, że raczej nie dzwoniła do niego żona.

6 Komisja wyborcza, poza ostatecznym protokołem z wynikami ma obowiązek sporządzenia „protokołu posiedzenia”, który jest bardzo szczegóło-
wym dokumentem i zawiera między innymi rozbicie głosów na każdego z kandydatów, głosów nieważnych, oraz „przeciw wszystkim” osobno dla 
każdego z 3 rodzajów głosowania.

7 Zakładam, że w rzeczywistości Tatsiana Karatkiewicz otrzymała we wcześniejszym głosowaniu nie 11 głosów, lecz 150 (tj. o 139 głosów więcej, 
tyle ile mniej więcej można było zaobserwować „na oko”). Alaksandr Łukaszenka miał tymczasem dostać nie 413 głosów, lecz 297 (tj. liczba, którą 
sekretarz komisji zapisała chwilę po kradzieży głosów, 436, po odjęciu 139 ukradzionych głosów). Zakładam również, że ok. 23 głosy (436 – 413) 
zostały zapisane pozostałym kandydatom, bądź jako głosy przeciwko wszystkim. Dla ułatwienia w dalszej części tekstu będę ja traktował właśnie 
jako głosy przeciwko wszystkim.

8 Chodzi o poprawki naniesione przez sekretarz komisji opisane kilka akapitów wyżej.

  Tab. 2. Wyniki wcześniejszego głosowania w komisji nr 92 rejonu zawodskiego Mińska

Źródło: Notatki i obliczenia 
własne, na podstawie zapisów 
sekretarz komisji wyborczej  
nr 92 rejonu zawodskiego 
Mińska, a także na podstawie 
własnych obserwacji

Tatsiana Karatkiewicz Alaksandr Łukaszenka Pozostałe

Rzeczywista7 liczba 
oddanych głosów (w %) 150 (30,3%) 297 (60%) 48 (9,7%)

„Oficjalna” liczba oddanych głosów 
przed poprawkami8 (w %) 11 (2,2%) 436 (88,1%) 71 (14,3%) 

lub 48 (9,7%)

„Oficjalna” liczba oddanych głosów 
po poprawkach (w %) 11 (2,2%) 413 (83,4%) 71 (14,3%)
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Po „policzeniu” głosów z urny do wcześniejszego głosowania rozpieczętowano urnę 
do głosowania mobilnego, w której było 45 kart wyborczych. Głosy policzono uczciwie, 
41 było na Alaksandra Łukaszenkę, a po 2 na Tatsianę Karatkiewicz i Siarhieja Hajdu-
kiewicza. Ponieważ nie śledziłem procesu chodzenia z urną po domach mieszkańców 
rejonu zawodskiego nie mam podstaw twierdzić, czy karty wyborcze były zbierane 
uczciwie, czy nie. Jednak niektórym spotkanym później członkom misji ODIHR/OBWE 
zdarzało się zaobserwować, że w regionach wiejskich komisje potrafiły odwiedzić 60 
wyborców, żyjących w 4 różnych wsiach, w 50 minut (tj. na jednego wyborcę przezna-
czano średnio 50 sekund, w czasie których członkowie komisji powinni byli dojechać 
do wyborcy, wytłumaczyć mu reguły głosowania, pozwolić zagłosować, odebrać wypeł-
nioną kartę do głosowania i pojechać do kolejnego wyborcy). Również wyników tego 
głosowania nie ogłoszono, musiałem się ich dopatrywać w notatkach sekretarz komisji. 

Na samym końcu członkowie komisji wyborczej rozpieczętowali urnę, do której 
karty wyborcze były wrzucane w czasie głosowania 11 października. Spośród wyję-
tych z urny kart do głosowania liczba kart z głosami oddanymi jako głosy nieważ-
ne, przeciwko wszystkim, na Mikałaja Ułachowicza i Siarhieja Hajdukiewicza, była 
niewielka. Dużo natomiast było kart do głosowania z głosami oddanymi na Tatsianę 
Karatkiewicz i Alaksandra Łukaszenkę, z tym że na kandydatkę opozycji „na oko” 
zagłosowało ok. 2 razy mniej osób, niż na prezydenta Białorusi. Ostatecznie Łuka-
szenka dostał 421 głosów, a Karatkiewicz 180, i takie liczby zanotowała sekretarz ko-
misji. Statystyka liczby głosów oddanych na Karatkiewicz i Łukaszenkę była tym 
samym porównywalna w stosunku do tego, co zaobserwowałem podczas liczenia 
głosów oddanych w czasie wcześniejszego głosowania. Oczywiście sekretarz komi-
sji nie ogłosiła wyników tej części głosowania wszystkim członkom komisji.

Po chwili sekretarz komisji „podliczyła” wszystkie oddane głosy i wraz z szefem 
komisji zaczęła wypełniać protokół. Oczywiście należy ten proces nazwać podlicza-
niem umownie, gdyż zarówno w tym momencie, jak i wcześniej w czasie „liczenia” 
głosów z poszczególnych urn, trudno było zaobserwować jakiekolwiek logiczne dzia-
łania sekretarz komisji. Zarówno obliczenia robione na kartce, jak i te wykonywane 
za pomocą kalkulatora były niedokładne, a podejście sekretarz komisji do wyników 

  Tab. 3. Wyniki głosowania mobilnego w komisji nr 92 rejonu zawodskiego Mińska

Źródło: Notatki i obliczenia, 
własne na podstawie zapisów 
sekretarz komisji wyborczej  
nr 92 rejonu zawodskiego Mińska

Tatsiana  
Karatkiewicz

Alaksandr 
Łukaszenka Pozostałe

Liczba oddanych głosów (w %) 2 (4,4%) 41 (91,1%) 2 (4,4%)

  Tab. 4. Wyniki głosowania w dniu głosowania w komisji nr 92 rejonu zawodskiego Mińska

Źródło: Notatki i obliczenia, 
własne na podstawie zapisów 
sekretarz komisji wyborczej  
nr 92 rejonu zawodskiego Mińska

Tatsiana 
Karatkiewicz

Alaksandr 
Łukaszenka Pozostałe

Liczba oddanych głosów (w %) 180 (25,5%) 421 (59,7%) 104 (14,8%)
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było niekonsekwentne. Świadczyło o tym wielokrotne poprawianie wyników, a przy-
kładem niech będzie wcześniej opisana zmiana wyników na Łukaszenkę z 436, na 
413. O niedokładności świadczył również fakt, że w sytuacji, kiedy sekretarz komisji 
„coś się nie zgadzało”, ta nie prosiła o ponowne przeliczanie kart do głosowania, lecz 
po kilku minutach niezrozumiałych zapisków na kartce zawsze oznajmiała, że „już 
wszystko w porządku”. 

Ostatecznie w protokole znalazły się takie liczby: 

Liczba wyborców na listach wyborczych 1674

Liczba wyborców, którzy otrzymali karty do głosowania (frekwencja) 1245 (74,4%)

Liczba osób, które zagłosowały we wcześniejszym głosowaniu 495

Liczba osób, które zagłosowały w głosowaniu mobilnym 45

Siarhiej Hajdukiewicz (w %) 36 (2,89%)

Tatsiana Karatkiewicz (w %) 193 (15,5%)

Alaksandr Łukaszenka (w %) 875 (70,28%)

Mikałaj Ułachowicz (w %) 25 (2,01%)

Przeciwko wszystkim (w %) 102 (8,19%)

Głosy nieważne 14

Karty do głosowania otrzymane przez komisję 1670

Karty niewydane i pogaszone 425

  Tab. 5. Liczby 
zapisane w protokole 
komisji nr 92 rejonu 
zawodskiego Mińska

Źródło: Wyniki wywieszone przez 
komisję wyborczą nr 92 rejonu 
zawodskiego Mińska

  Fot. 16. Protokół z wynikami głosowania w 92 komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska
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W oczy rzuca się fakt, iż z 10 liczb, które komisja „wyliczyła” i zapisała w protokole 
(bez liczby wyborców na listach wyborczych i kart do głosowania otrzymanych przez 
komisję, gdyż te były narzucone „z góry”), aż 69 kończy się na cyfrę „5”. Wraz z głosami 
oddanymi w dniu głosowania, których było 705, jest to aż 7 z 11! Ponieważ z rachun-
ku prawdopodobieństwa wynika, że możliwość wystąpienia poszczególnych cyfr na 
końcach liczb jest dosyć podobna dla każdej cyfry, należy uznać liczby zapisane na 
protokole komisji nr 92 rejonu zawodskiego Mińska za bardzo podejrzane.

Po tym jak protokoły zostały wypełnione i wywieszone na ścianie w sali, w której 
pracowała komisja, udaliśmy się wraz z naszym kierowcą i tłumaczką w kierunku 
rejonowej komisji wyborczej. Szef komisji wraz z protokołem udał się do komisji re-
jonowej w samochodzie milicji.

VI.I. Jak mogłyby wyglądać wyniki wyborów w komisji 
nr 92, gdyby głosy policzono uczciwie?

Zakładając, że Tatsianie Karatkiewicz nie ukradziono by głosów z urny do wcześniej-
szego głosowania, wyniki w komisji nr 92 rejonu zawodskiego Mińska przedstawia-
łyby się zupełnie inaczej.

Widać wyraźnie, że manipulacja liczbą głosów, które Tatsiana Karatkiewicz dosta-
ła w zaledwie jednej z trzech urn wyborczych, doprowadziła do prawie dwukrotnego 
zmniejszenia jej ogólnego poparcia w komisji. 

9 1245, 495, 45, 875, 25 i 425.

  Tab. 6. Hipotetyczne wyniki wyborów komisji nr 92 rejonu zawodskiego Mińska

Liczba wyborców na listach wyborczych 1674 Rozbieżności w głosach

Liczba wyborców, którzy otrzymali karty do głosowania (frekwencja) 1245 (74,4%)

Liczba osób, które zagłosowały w wcześniejszym głosowaniu 495

Liczba osób, które zagłosowały w głosowaniu mobilnym 45

Siarhiej Hajdukiewicz (w %) 36 (2,89%)

Tatsiana Karatkiewicz (w %) 332 (26,67%)  139 głosów,  11,17%

Alaksandr Łukaszenka (w %) 759 (60,96%)  116 głosów,  9,32%

Mikałaj Ułachowicz (w %) 25 (2,01%)

Przeciwko wszystkim (w %) 79 (6,35%)                  23 głosy,  1,84%

Głosy nieważne 14

Karty do głosowania otrzymane przez komisję 1670

Karty niewydane i pogaszone 425

Źródło: Obliczenia własne
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VI.II. Jak wyglądało liczenie głosów 
w komisji nr 74 rejonu zawodskiego Mińska?

Równolegle do obserwacji komisji wyborczej nr 92, w której brałem udział, w komisji 
wyborczej nr 74 w rejonie zawodskim (to ta, w której przez 4 pierwsze dni frekwen-
cja w wcześniejszym głosowaniu wynosiła średnio 5,006%) jako obserwator krajo-
wy pracowała moja koleżanka, Białorusinka Ksenia (na prośbę Kseni, która nie chce 
mieć problemów w pracy na Białorusi, zmieniłem jej imię). 

Ksenia, ze względu na bardzo szybką i chaotyczną pracę członków komisji, nie 
miała możliwości dokładnej obserwacji procesu liczenia głosów. Zaobserwowała ona 
jednak jeden podejrzany fakt. Po odpieczętowaniu urny do wcześniejszego głoso-
wania wysypały się z niej dziwnie złożone karty do głosowania. Spośród 453 wrzu-
conych ok. 1/3 (tj. ok. 150 kart) było złożonych trzykrotnie, tj. w sposób pozwalający 
na ich odróżnienie od innych. Ksenia zaobserwowała, że wszystkie one (spośród 
tych, które udało jej się dojrzeć) były oddane na Łukaszenkę. Tymczasem w głoso-
waniu mobilnym i zwykłym żaden głos nie został oddany w taki sposób – praktycz-
nie wszystkie karty do głosowania były wrzucone do urny zgięte na pół (tj. 1 raz). 
Również ja nie zaobserwowałem,  by jakakolwiek karta wyborcza wrzucona do urny 
w komisji wyborczej nr 92 była złożona 3-krotnie. 

Podliczenie wszystkich głosów w komisji nr 92 zajęło jej członkom ok. 35 minut. 
I na uwagę Kseni, że niemożliwym jest by w tyle minut bezbłędnie policzyć głosy 
odparli oni, że nauczono ich profesjonalnie liczyć, w związku z tym „nie mylą się 
w ogóle”.
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VII. Praca obserwatora  
ODIHR/OBWE od strony 
technicznej

Jednym z aspektów pracy obserwatora ODIHR/OBWE jest wypełnianie, po prak-
tycznie każdej wizycie w komisji wyborczej, formularza obserwacyjnego, który na-
stępnie bezpośrednio, bądź za pośrednictwem LTO, jest przekazywany misji ODIHR/
OBWE w danym kraju. Proces ten trwa zwykle od 10 minut do nawet ponad pół go-
dziny w przypadku, kiedy w komisji stwierdzone zostały poważne nieprawidłowo-
ści, które trzeba było zapisać w osobnym formularzu, by wyjaśnić je osobom nadzo-
rującym pracę STO.

  Fot. 17.  Narzędzia pracy obserwatora wyborczego

Źródło: prywatne archiwum Mateusza Bajka
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W czasie wyborów prezydenckich na Białorusi obserwatorzy otrzymali 6 wzorów 
formularzy – formularz do obserwacji wcześniejszego głosowania od 6 do 10 paździer-
nika, formularz do obserwacji otwarcia komisji wyborczej 11 października 2015 r., for-
mularz do obserwacji procesu głosowania 11 października 2015 r., formularz do ob-
serwacji zamknięcia komisji 11 października 2015 r., formularz do obserwacji pracy 
komisji rejonowej oraz formularz dodatkowy, w którym można było zapisywać uwagi. 

Nowością w tych wyborach10 była innowacyjna technologia, którą zastosowano 
do przekazywania wypełnionych formularzy do siedziby ODIHR/OBWE. O ile w cza-
sie poprzednich wyborów w tym celu wypełnione ciemnym długopisem formula-
rze trzeba było przekazywać swoim koordynatorom w postaci faxu, kurierem, bądź 
osobiście, o tyle w 2015 r. wykorzystano innowacyjne technologie długopisu polskiej 
firmy IC Solutions11, służącego do digitalizacji zapisanej treści, którym wypełniano 
formularze wydrukowane na papierze dedykowanym. Tym samym wypełniane for-
mularze, po wysłaniu ich do specjalnie zaprogramowanego smartphona za pomocą 
technologii Bluetooth, od razu za pośrednictwem Internetu trafiały do cyfrowej bazy 
danych ODIHR/OBWE. 

10 Misja ODIHR/OBWE na Białorusi była jedną z pierwszych, w trakcie której zastosowano nową technologię.
11 IC Solutions sp. z o.o: http://icsolutions.pl/index.php, dostęp: maj 2016. 
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VIII. Trzecie fałszerstwo 
w rejonie zawodskim?

Po przybyciu do komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska (ul. Żilunowicza 17) 
ok. godziny 23.00 okazało się, że wyniki głosowania dowiozło już 94 z 97 komisji 
rejonu zawodskiego. Dokonaliśmy obserwacji przekazywania wyników głosowania 
i magazynowania głosów przez 3 ostatnie komisje wyborcze i dowiedzieliśmy się, że 
proces podliczania głosów będzie miał miejsce następnego dnia, a otrzymane przez 
komisję protokoły będą trzymane w sejfie, do którego klucz będzie miał przewodni-
czący rejonowej komisji wyborczej rejonu zawodskiego. „Wszyscy są już zmęczeni 
– prawda? Jedźcie do domu i wyśpijcie się” – powiedział do członków komisji jej szef 
Alaksandr Kazakiewicz. 

Następnego dnia udaliśmy się do komisji na ustaloną godzinę, a jej członkowie 
przystąpili do liczenia protokołów. Odpowiedzialnym za odczytywanie wyników ze 
wszystkich 97 protokołów został szef komisji Alaksandr Kazakiewicz. Procedura od-
czytywania wyników z poszczególnych protokołów wyglądała tak, że szef komisji 
w ciągu ok. 60 sekund (wszystkie 97 protokołów przeczytano w ciągu ok. 1 godziny 
i 45 minut) czytał protokół każdej komisji, składający się z 17 liczb, często z 3, bądź 
4 cyframi (dla przypomnienia tego jak wygląda protokół proszę o dokładne przyjrze-
nie się fotografii nr 16). Członkowie komisji starali się zapisywać wszystkie liczby 
w swoich notatnikach, jednak widać było wyraźnie, że się z tym nie wyrabiają. Co 
chwila zatrzymywali pracę i potrząsali dłońmi, gdyż od zbyt szybkiego zapisywania 
bolały ich palce. Część dosyć szybko zresztą zrezygnowała z tej czynności i bier-
nie słuchała ogłaszanych wyników. Mi osobiście udało się zapisać część wyników 
54 z 97 komisji, tj. 55,7% z nich. W celu zmniejszenia możliwych do popełnienia błę-
dów przy zapisywaniu skupiłem się na wynikach poszczególnych kandydatów. Tym 
samym zrezygnowałem z zapisywania liczby wyborców, liczby kart wydanych, licz-
by głosów nieważnych, głosów oddanych „przeciwko wszystkim” i innych.

  Tab. 7. Wyniki głosowania z 54 komisji wyborczych rejonu zawodskiego Mińska na poszczególnych kandy-
datów, odczytane na posiedzeniu komisji rejonowej 12 października 2015 r.12

12 Na czerwono zaznaczono komisje, w których Tatsiana Karatkiewicz miała mniej niż 10% głosów (spośród głosów oddanych jedynie na kandydatów), 
na żółto komisje, w których Tatsiana Karatkiewicz miała od 10% do 20% głosów (spośród głosów oddanych jedynie na kandydatów), a na zielono 
komisje, w których Tatsiana Karatkiewicz miała od 20% do 30% głosów (spośród głosów oddanych jedynie na kandydatów). Łączna liczba oddanych 
głosów oznacza głosy na wszystkich 4 (w wyjątkowym wypadku 3) kandydatów. Tym samym w liczbie tej nie zawierają się głosy nieważne oraz te 
oddane „przeciwko wszystkim”.

Numer komisji Siarhiej 
Hajdukiewicz

Tatsiana 
Karatkiewicz

Alaksandr 
Łukaszenka13 Mikałaj Ułachowicz Łącznie

1 48 87 824 43 1002

2 28 86 891 26 1031
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4 32 50 933 42 1057

5 53 95 1100 47 1295

6 56 101 965 50 1172

7 32 33 1054 23 1142

15 31 44 753 22 850

19 30 23 564 40 657

20 56 101 957 49 1163

21 50 82 863 45 1040

22 46 82 989 38 1155

23 42 50 837 929

25 53 96 1050 48 1247

28 51 92 877 46 1066

36 66 473 1328 37 1904

40 38 329 923 1290

41 37 66 637 33 773

47 61 171 977 22 1231

48 18 205 607 12 842

49 60 461 1024 1545

50 43 253 767 1063

52 29 199 1050 1278

53 58 100 850 1008

54 33 204 748 16 1001

55 39 85 1068 21 1213

56 26 206 679 26 937

58 39 109 692 35 875

59 49 336 1082 36 1503

61 39 69 656 35 799

62 26 178 847 17 1068

63 35 63 611 31 740

65 46 82 877 40 1045

66 45 73 703 36 857

67 15 192 549 10 766

68 28 215 739 14 996

69 29 57 672 27 785

70 30 105 844 979

71 28 70 732 35 865

74 45 82 778 40 945

78 52 92 1025 1169

79 43 78 913 38 1072

81 33 71 751 19 874

82 108 284 962 40 1394

84 30 44 546 14 634

85 76 37 832 38 983

86 74 98 781 58 1011

87 62 370 932 44 1408

88 43 249 1005 21 1318

90 62 294 1137 31 1524

91 33 205 733 15 986

92 36 193 875 25 1129

94 59 93 777 39 968

95 165 302 1032 63 1562

97 32 318 884 32 1266

ŁĄCZNIE 2478 8133 46282 178214 5867515
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Po kilku godzinach, już bez naszej obecności, wypełniono protokół końcowy, któ-
rego kopia została nam następnie przekazana.131415

Jeśli zastanawiają się Państwo, z czego wynikała konieczność zapisywania wy-
ników wyborów z poszczególnych komisji, to odpowiedź jest dość prosta. Zgodnie 
z białoruskim prawem publikacji w Internecie podlegają jedynie wyniki łączne z ca-
łego rejonu. Wyniki poszczególnych komisji wyborczych nie są publikowane, a je-
dynie wywieszane na ograniczoną liczbę dni w budynkach, gdzie było prowadzone 
głosowanie. Tym samym jedynymi sposobami na zebranie informacji o wynikach 
wyborów ze wszystkich komisji jest czasochłonne objeżdżanie całego rejonu, bądź 
notowanie wyników w trakcie posiedzenia komisji. Rejonowe komisje wyborcze 
udostępniają obserwatorom zapisane w systemie komputerowym wyniki jedynie 
w wyjątkowych sytuacjach.

13 W wypadku komisji nr 5, 25 i 52 autor podaje wynik Alaksandra Łukaszenki w przybliżeniu (pewne są jedynie cyfry oznaczające tysiące i setki).
14 Ze względu na tempo dyktowania wyników z poszczególnych komisji w wypadku Mikałaja Ułachowicza (dyktowanego jako 4 w kolejności) nie 

udało mi się zapisać wyników w 7 spośród 54 zapisanych komisji. Tym samym procent głosów oddany na Mikałaja Ułachowicza wyliczyłem na 
podstawie 47 komisji (w których łącznie oddano na niego 1519 głosów), a następnie z procentu tego wyliczyłem szacunek liczby głosów oddanych 
w 54 komisjach.

15 Wyniki łącznie dla wszystkich kandydatów, w tym te oszacowane dla Mikałaja Ułachowicza.

  Fot. 18. Protokół komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska

Źródło: prywatne archiwum Mateusza Bajka
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VIII.I. Analiza wyników wyborów przedstawionych 
w rejonowej komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska

Pierwsza rzecz, która zwraca uwagę przy porównaniu wyników odczytanych w rejo-
nowej komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska i protokołu końcowego komisji, 
jest liczba i procent głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. 

  Tab. 9. Porównanie procentu16 głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, które zostały odczytane 
i zanotowane przez autora w rejonowej komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska (54 komisje), oraz gło-
sów przedstawionych na oficjalnym protokole (97 komisji)

Zakładając, że wyniki na protokole rejonowej komisji wyborczej rejonu zawod-
skiego Mińska są prawdziwe zastanawia fakt, iż procent głosów uzyskanych przez 
kandydatów na oficjalnym protokole zdecydowanie różni się od poparcia, które było 
odczytywane na spotkaniu komisji. Widać wyraźnie, że najwięcej głosów straciła Tat-

16 W tabeli tej analizie nie poddano głosów nieważnych, a także oddanych przeciwko wszystkim. Zasada, iż podany procent będzie procentem od 
liczby głosów oddanych wyłącznie na startujących w wyborach kandydatów (bez głosów nieważnych i oddanych „przeciwko wszystkim”) będzie 
stosowana następnie w dalszej części pracy, chyba że zaznaczono inaczej.

  Tab. 8. Wyniki 
protokołu końcowego 
komisji wyborczej 
rejonu zawodskiego

Źródło: Rejonowa  
komisja wyborcza rejonu 
zawodskiego Mińska

Liczba wyborców na listach wyborczych 166138

Liczba wyborców, którzy otrzymali karty do głosowania (frekwencja) 121646 (73,22%)

Liczba osób, które zagłosowały w wcześniejszym głosowaniu 48601

Liczba osób, które zagłosowały w głosowaniu mobilnym 837

Siarhiej Hajdukiewicz (w %) 4428 (3,64%)

Tatsiana Karatkiewicz (w %) 9221 (7,58%)

Alaksandr Łukaszenka (w %) 75931 (62,42%)

Mikałaj Ułachowicz (w %) 3966 (3,26%)

Przeciwko wszystkim 27414 (22,54%)

Głosy nieważne 679

Źródło: Obliczenia własne, na podstawie informacji przedstawionych w rejonowej komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska

Siarhiej 
Hajdukiewicz

Tatsiana 
Karatkiewicz

Alaksandr 
Łukaszenka

Mikałaj 
Ułachowicz Razem

Wyniki z 54 komisji 2478 8133 46282 1782 58675

% na poszczególnych 
kandydatów (54 komisje) 4,22% 13,86% 78,88% 3,04% 100%

Wyniki z oficjalnego 
protokołu 4428 9221 75931 3966 93546

% na poszczególnych 
kandydatów (97 komisji) 4,73% 9,86% 81,17% 4,24% 100%

Różnica w %  0,51%  4%  2,29%  1,2%
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siana Karatkiewicz (-4%), natomiast zyskali: Alaksandr Łukaszenka (+2,29%), Mikałaj 
Ułachowicz (+1,2%) i Siarhiej Hajdukiewicz (+0,51%). 

Jeszcze większe zaskoczenie wywołują wyniki analizy, której podda się teore-
tyczną liczbę i procent głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z 43 ko-
misji wyborczych, których wyniki zostały odczytane w rejonowej komisji wyborczej 
rejonu zawodskiego Mińska, lecz których nie udało mi się zanotować. By wyliczyć 
teoretyczny wynik niezanotowanych 43 komisji wyborczych należy dokonać ma-
tematycznego działania odejmowania i od liczby zapisanej w protokole końcowym 
rejonowej komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska, odjąć sumę odczytanych 
w rejonowej komisji wyborczej wyników 54 zapisanych komisji wyborczych.

  Tab. 10. Wyliczenie liczby, a także procent głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w 43 nieza-
notowanych przez autora komisjach wyborczych rejonu zawodskiego Mińska

Widać wyraźnie, że średni procent głosów oddanych na poszczególnych kandy-
datów w 54 komisjach, które odczytano w trakcie posiedzenia rejonowej komisji wy-
borczej rejonu zawodskiego Mińska, których wyniki udało mi się zanotować, i teore-
tyczny wynik z 43 komisji, których nie udało mi się zanotować, różni się znacząco. 
Analizując teoretyczny wynik niezapisanych 43 komisji wyborczych widać m.in., iż 
w wypadku Tatsiany Karatkiewicz różnica w poparciu jest 4,5-krotna (13,86% wobec 
3,12%, tj. -10,74% na niekorzyść kandydatki opozycyjnej). Jeśli chodzi o pozostałych 
kandydatów różnica jest mniejsza, lecz również znacząca (Alaksandr Łukaszenka 
+6,14%, Mikałaj Ułachowicz +3,22%, Siarhiej Hajdukiewicz + 1,37%).

Do bardzo ciekawych wniosków można również dojść analizując sytuację, w któ-
rej wyniki z 54 zapisanych komisji „rozciągnie się” na cały rejon zawodski. W tym 
celu należy łączną liczbę głosów na poszczególnych kandydatów z 54 komisji po-
dzielić przez liczbę zanotowanych komisji (tj. 54) i pomnożyć przez liczbę wszyst-
kich komisji (tj. 97). Możliwości tej sprzyja fakt iż średnia wielkość 54 komisji wy-
borczych zapisanych przeze mnie (1718,5) jest bliska średniej 43 komisji wyborczych, 
których nie udało mi się zapisać (1724,8)17. Opcja ta zakłada tym samym, że wynik 

17 Obliczenia te zostały dokonane na podstawie danych przedstawionych przez rejonową komisję wyborczą jeszcze przed wyborami. Różnica między 
wielkością komisji zapisanych i niezapisanych jest bliska 0,3%.

Siarhiej 
Hajdukiewicz

Tatsiana 
Karatkiewicz

Alaksandr 
Łukaszenka

Mikałaj 
Ułachowicz Razem

Wyniki z oficjalnego protokołu 4428 9221 75931 3966 93546

Wyniki z 54 komisji 2478 8133 46282 1782 58675

% na poszczególnych kandydatów (54 komisje) 4,22% 13,86% 78,88% 3,04% 100%

Teoretyczny wyniki z pozostałych 43 komisji 1950 1088 29649 2184 34871

Teoretyczny % głosów oddanych  
na poszczególnych kandydatów  

w 43 pozostałych komisjach
5,59% 3,12% 85,02% 6,26% 100%

Źródło: Obliczenia własne, na podstawie danych zebranych w trakcie misji, oraz uzyskanych w rejonowej komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska
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poszczególnych kandydatów, a także średnia frekwencja wyborcza w zapisanych 
przeze mnie 54 komisjach jest podobna do średniej frekwencji i wyników wyborów 
w pozostałych 43 komisjach wyborczych. 

Porównanie wyników z oficjalnego protokołu, z teoretycznym wynikiem ze 
wszystkich 97 komisji, pozwala zauważyć, że liczba głosów oddanych na Tatsianę 
Karatkiewicz jest o 5388 głosów mniejsza, niż wskazywałyby na to wcześniej za-
stosowane obliczenia matematyczne. Co ciekawe, również liczba głosów oddanych 
na Alaksandra Łukaszenkę na oficjalnym protokole jest mniejsza, niż ta wyliczona 
według opisanego powyżej schematu, i to aż o 7205 głosów. W wypadku Siarhieja 
Hajdukiewicza różnica jest nieznacząca, natomiast w wypadku Mikałaja Ułachowi-
cza liczba oddanych na niego głosów na oficjalnym protokole jest większa, od liczby 
głosów w wyliczeniu teoretycznym. 

Na sam koniec analizie poddać należy ogólną liczbę głosów oddanych na wszyst-
kich kandydatów i różnicę, pomiędzy wynikiem oficjalnym i wynikiem teoretycznym 

Siarhiej 
Hajdukiewicz

Tatsiana 
Karatkiewicz

Alaksandr 
Łukaszenka

Mikałaj 
Ułachowicz Razem

Wyniki z 54 komisji 2478 8133 46282 1782 58675

% na poszczególnych 
kandydatów (54 komisje) 4,22% 13,86% 78,88% 3,04% 100%

Teoretyczny wyniki 
ze wszystkich 97 komisji 4451 14609 83136 3201 105397

Wyniki z oficjalnego protokołu 4428 9221 75931 3966 93546

Różnica pomiędzy oficjalnym 
protokołem, a teoretycznymi wynikami  23  5388  7205  765  11851

Źródło: Obliczenia własne, na podstawie danych zebranych w trakcie misji, oraz uzyskanych w rejonowej komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska.

  Tab. 11. Wyliczenie różnicy głosów oddanych na poszczególnych kandydatów między oficjalnym protoko-
łem i teoretycznymi wynikami ze wszystkich 97 komisji rejonu zawodskiego Mińska

Suma głosów oddanych  
na wszystkich kandydatów 

Średnia liczba głosów oddanych  
na wszystkich kandydatów 

w 1 komisji wyborczej 

Wyniki z 54 komisji 58675 1086,6

Teoretyczny wyniki ze wszystkich 97 komisji (w %) 105397 (100%) 1086,6 (100%)

Wyniki z oficjalnego protokołu  
(% od wyników teoretycznych) 93546 (88,8%) 964,4 (88,8%)

Różnica pomiędzy oficjalnym protokołem,  
a teoretycznymi wynikami (w %)  11851 ( 11,2%)  122,2 ( 11,2%)

Źródło: Obliczenia własne, na podstawie danych zebranych w trakcie misji, oraz uzyskanych w rejonowej komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska

  Tab. 12. Wyliczenie i porównanie sumy głosów, a także średniej liczby głosów oddanych na wszystkich 
kandydatów, odczytanych w rejonowej komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska (zanotowanych przez 
autora), wyniku teoretycznego dla 97 komisji (powstałego poprzez ich „rozciągnięcie”) oraz przedstawionych 
na oficjalnym protokole
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dla 97 komisji obliczonym powyżej. Analizie należy również poddać średnią liczbę 
głosów oddanych w jednej komisji wyborczej na wszystkich kandydatów w każdej 
z analizowanych opcji (wyniki oficjalne i wyniki teoretyczne dla 97 komisji).

Powyższa analiza pozwala zauważyć, że po odczytaniu w rejonowej komisji wy-
borczej rejonu zawodskiego Mińska wyników wyborów z poszczególnych komisji, 
z protokołu końcowego „zniknęło” ok. 11851 głosów oddanych na wszystkich 4 kan-
dydatów. Liczba ta stanowi ok. 11,2% teoretycznej liczby głosów, oddanych w rejonie 
na wszystkich kandydatów, co oznacza średni ubytek w wysokości ok. 122,2 w każ-
dej komisji wyborczej.

Należy mieć świadomość, że powyższa analiza byłaby zdecydowanie bardziej 
pełna w sytuacji, jeśli udałoby się jej poddać wyniki wszystkich komisji rejonu za-
wodskiego Mińska odczytanych na posiedzeniu komisji rejonowej. To jest zarówno 
wyniki poszczególnych kandydatów, jak i pozostałe liczby, w tym w szczególności 
głosy oddane „przeciwko wszystkim” (których na oficjalnym protokole jest 27414, 
tj. 22,54% wszystkich). W takim wypadku z analizy można by wyłączyć tzw. wyniki 
teoretyczne, i dokonać porównania wyników wszystkich komisji wyborczych rejo-
nu zawodskiego Mińska, odczytanych na posiedzeniu komisji oraz wyników oficjal-
nych. Warunki pracy w rejonowej komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska 
(konieczność odręcznego notowania wyników, oraz celowe dyktowanie wyników 
szybciej, niż można je było zanotować) sprawiły, że powyższy rozdział bazuje na po-
szlakach, a nie na „twardych liczbach”.
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IX. O tym jak analiza 
statystyczna pozwala na 
wykrycie fałszerstw wyborczych

Jednym z ciekawszych sposobów analizy anomalii w wynikach wyborów, jest uży-
cie analizy statystycznej, i zastosowanie w jej ramach rachunku prawdopodobień-
stwa, a dokładnie rozkładu Gaussa.

IX.I. O rozkładzie Gaussa

Rozkład Gaussa, zwany również rozkładem naturalnym, jest stosowany głównie w fi-
zyce i statystyce. Jego najsłynniejszym badaczem był niemiecki matematyk, fizyk 
i astronom Carl Friedrich Gauss (1777-1855), i to właśnie jego imieniem nazwano na-
stępnie zjawisko, które opisuje ten typ rachunku prawdopodobieństwa.

Istota rozkładu Gaussa zakłada, że jeśli jakaś wielkość jest sumą lub średnią bar-
dzo wielu drobnych losowych czynników, to niezależnie od wielkości każdego z tych 
czynników, jej rozkład będzie zbliżony do normalnego. Wykres funkcji prawdopodo-
bieństwa rozkładu Gaussa jest krzywą w kształcie dzwonu, inaczej zwaną krzywą 
dzwonową (w niektórych krajach krzywą gaussowską).

  Wyk. 1. Krzywa Gaussa

Źródło: http://news.liga.net/articles/politics/767097-gauss_protiv_falsifikatsiy_anomalii_na_vyborakh_2012.htm
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Najprostszymi do wyjaśnienia przykładami, w których widać rozkład Gaussa, jest 
m.in. badanie wzrostu Polaków/Polek, w stosunku do ich liczby, gdzie na szczycie 
krzywej odnajdziemy najczęściej występujący wzrost Polaka/Polki. Tymczasem im 
dalej od szczytu krzywej, tym liczba ta jest coraz mniej popularna. Rozkład Gaussa 
można zaobserwować również badając wyniki egzaminów gimnazjalnych, czy też 
czasu, w jakim określona grupa wiekowa biega trasę o długości 1000 m.

IX.II. Zastosowanie analizy statystycznej  
w badaniach nad anomaliami wyborczymi

Rozkład Gaussa wielokrotnie udowodnił swoją zasadność w naukach ścisłych, jed-
nak dla analizy anomalii rezultatów wyborów jest używany przez stosunkowo krótki 
okres. Najpopularniejszym przedmiotem badań są analizy wykresów zależności fre-
kwencji w czasie wyborów, od liczby komisji wyborczych.

  Wyk. 2. Frekwencja w czasie II tury wyborów prezydenckich w Polsce w 2005 r.

Źródło: http://news.liga.net/articles/politics/767097-gauss_protiv_falsifikatsiy_anomalii_na_vyborakh_2012.htm
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Na powyższych przykładach widać, że wykres frekwencji w komisjach wybor-
czych w czasie II tury wyborów prezydenckich w Polsce w 2005 r. był bliski wzorco-
wemu rozkładowi Gaussa. Tymczasem wykres frekwencji w czasie wyborów parla-
mentarnych w Rosji w 2007 r. pokazuje widoczne zniekształcenia rozkładu Gaussa 
z prawej strony wykresu, i charakterystyczne małe szczyty poparcia na okrągłych 
liczbach oznaczających frekwencję – 60%, 70%, 75%, 80% itp. oraz zaskakująco dużą 
liczbą komisji z frekwencją 100%. Taki wykres pozwala z dużym prawdopodobień-
stwem stwierdzić, że dane wybory zostały sfałszowane. 

Równie popularne co powyższe są także analizy wykresów zależności poparcia 
dla danej partii (polityka) w zależności od frekwencji wyborczej. 

  Wyk. 3. Frekwencja w czasie wyborów parlamentarnych w Rosji w 2007 r.

Źródło: http://news.liga.net/articles/politics/767097-gauss_protiv_falsifikatsiy_anomalii_na_vyborakh_2012.htmFREKWENCJA
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Na powyższych 4 wykresach będących odwzorowaniem dwóch wyborów przepro-
wadzonych w odstępstwie 4 miesięcy wyraźnie widać, że w czasie wyborów parla-
mentarnych w grudniu 2011 r. na obu wykresach widoczny jest brak rozkładu Gaussa. 
Wykres frekwencji wyborczej i poparcia dla Jednej Rosji przypomina wręcz wykres 
z dwoma garbami, jeden z których mógłby być rzeczywistą frekwencją/wynikiem 
Jednej Rosji, a drugi frekwencją/wynikiem sztucznym, będącym konsekwencją fał-
szerstwa wyborczego. Tymczasem wykres wyników głosowania w wyborach prezy-
denckich w marcu 2012 r. prawidłowo odwzorowuje rozkład Gaussa. I to zaledwie po 
4 miesiącach!18

18 Po wyborach parlamentarnych w grudniu 2011 r. w Rosji miała miejsce fala protestów społecznych, jedną z konsekwencji których, była podjęta 
przez rosyjskie władze bezprecedensowa decyzja o ograniczeniu poziomu fałszerstw, które miały zostać dokonane w czasie wyborów prezydenc-
kich w marcu 2012 r. Działanie to miało odebrać rosyjskiej opozycji argument pomagający mobilizować Rosjan przeciwko władzom, a także zwięk-
szyć legitymację społeczną Władimira Putina. Zamysł ten powiódł się.

  Wyk. 4. Oficjalna frekwencja wyborcza i wyniki wyborów na Jedną Rosję i Władimira Putina w wyborach 
parlamentarnych w grudniu 2011 i wyborach prezydenckich w marcu 2012 r. (dane z Moskwy)

Źródło: http://romanik.livejournal.com/620301.html
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Również analiza wykresów frekwencji wyborczej i wykresów wyników trzech po-
zostałych partii, które ostatecznie dostały się do Dumy Państwowej w 2011 r., poka-
zuje anomalie.

  Wyk. 5. Oficjalne wyniki wyborów partii KPRF (Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej), LDPR (Li-
beralno-Demokratyczna Partia Rosji) i Sprawiedliwej Rosji w wyborach parlamentarnych w grudniu 2011 r., 
a także wysuniętych przez nich kandydatów na prezydenta w wyborach prezydenckich w marcu 2012 r. (dane 
z Moskwy)

Źródło: http://romanik.livejournal.com/620301.html

Dla pierwszej grupy wykresów charakterystycznym jest duże rozciągnięcie wyni-
ków, a także niesymetryczny „ogon” z lewej strony wykresu, w którym znajdują się 
komisje z najmniejszym poparciem dla danych partii. Tymczasem wykres frekwen-
cji wyborczej (przedstawiony na wykresie 4), charakteryzuje się „ogonem” ze strony 
prawej. W odróżnieniu od wyników Jednej Rosji, a także wykresu frekwencji wybor-
czej, brak jest natomiast wyraźnego drugiego garba na wykresach wyników trzech 
partii. Tymczasem wyniki wyborów wysuniętych przez powyższe partie w 2012 r. 
kandydatów na prezydenta charakteryzują się praktycznie wzorowym odwzoro-
waniem rozkładu Gaussa, podobnym do rozkładu frekwencji. Z dwóch powyższych 
grup wykresów można wywnioskować, że w 2011 r. fałszowaniu podlegała zarówno 
frekwencja wyborcza, którą zawyżono, jak i wyniki poszczególnych partii politycz-
nych, spośród których Jednej Rosji wyniki zawyżono, a pozostałym partiom zaniżo-
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no. Tym samym, o czym mogłaby zaświadczyć bardziej pogłębiona analiza wyników 
wyborów, na którą w poniższej pracy brak jest miejsca19, sztuczny wzrost frekwencji 
wyborczej przekładał się jedynie na wzrost poparcia dla partii władzy Jednej Rosji. 

IX.III. Zastosowanie analizy statystycznej w badaniu 
wyników wyborów w rejonie zawodskim Mińska

Rzadziej stosowanym przykładem badania anomalii wyborczych jest analiza wykre-
sów zależności poparcia dla danej partii (polityka), od liczby komisji wyborczych. Wy-
nika to z faktu, iż na powstawanie występujących tu anomalii wpływa zdecydowanie 
więcej czynników, niż we wcześniej wymienionych przykładach. Szczególnie trudne 
jest stosowanie takiej analizy w regionach niejednorodnych, np. wielonarodowych, 
bądź miejsko-wiejskich. Mimo wszystko takiej analizy można dokonać, jednak dla 
zastosowania wykresów zależności poparcia dla danej partii (polityka), od liczby ko-
misji wyborczych, konieczny jest wybór regionu jednorodnego narodowościowo, geo-
graficznie i społecznie. Takim regionem jest m.in. Mińsk, a w szczególności jego po-
szczególne rejony (dzielnice), w tym m.in. obserwowany przeze mnie rejon zawodski.

Jak widać na poniższym wykresie, wyniki uzyskiwane przez Tatsianę Karatkie-
wicz w rejonie zawodskim Mińska nie układają się w krzywą w kształcie dzwonu. 
Na wykresie pokazującym krzywą poparcia dla kandydatki opozycji widać wręcz 
wyraźnie, że ma on dwa garby. Jeden jest prawdopodobnie „prawdziwy” (oddający 
rzeczywistą wolę wyborców), a drugi prawdopodobnie sztuczny (tj. będący konse-
kwencją manipulacji wynikami wyborów w poszczególnych komisjach).

  Wyk. 6. Procent oddanych głosów (spośród głosów oddanych wyłącznie na kandydatów) na Tatsianę Ka-
ratkiewicz w 54, spośród 97 komisji rejonu zawodskiego Mińska (poparcie w przedziałach 5%20)

19 Powyższy opis nie wyczerpuje zakresu badań na temat fałszerstw wyborczych i wykorzystania analizy statystycznej do badania tych fałszerstw. 
Więcej na ten temat można przeczytać (w języku rosyjskim) na stronach: К.Д.Б.Р. - 3. Уши Мертвого Слона: http://romanik.livejournal.com/620301.
html, Выбирать не приходится: https://esquire.ru/elections i Гаусс против фальсификаций: аномалии на выборах-2012: http://news.liga.net/
articles/politics/767097-gauss_protiv_falsifikatsiy_anomalii_na_vyborakh_2012.htm, dostęp: maj 2016.

 Krytyka zastosowania analizy statystycznej do badania fałszerstw wyborczych została przedstawiona na stronie Гаусс мне друг, но…:
 http://www.ng.ru/ideas/2012-03-01/7_gauss.html, dostęp: maj 2016.
20 0-5%, 6-10%, 11-15%, 16-20%, 21-25%, 26-30%

Źródło: Opracowanie własne, 
na podstawie danych uzyskanych 
w rejonowej komisji wyborczej 
rejonu zawodskiego Mińska
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Podobny wykres z dwoma garbami, tj. nie układający się w krzywą w kształcie 
dzwonu, jest charakterystyczny również dla pozostałych kandydatów. Również w tych 
wypadkach należy zakładać, że jeden z garbów jest prawdziwy, tj. oddający rzeczywi-
ste poparcie dla danego kandydata, a drugi jest anomalią, która powstała sztucznie.

  Wyk. 7. Procent oddanych głosów (spośród głosów oddanych wyłącznie na kandydatów) na Alaksandra 
Łukaszenkę w 54, spośród 97 komisji rejonu zawodskiego Mińska (poparcie w przedziałach 5%21)

Bardzo charakterystycznymi są również gwałtowne spadki liczby komisji, w któ-
rych poszczególni kandydaci uzyskali określone poparcie z liczbą komisji, w któ-
rych otrzymali oni poparcie o 0,5% lub 1% mniejsze, bądź większe. Wydaje się, że wła-
śnie na tej podstawie można scharakteryzować tzw. garb prawdziwy, gdzie skoki są 
mniejsze, gdyż zostały określone naturalnie decyzjami wyborców, oraz garb sztucz-
ny, gdzie odgórnie zadecydowano o wynikach poszczególnych kandydatów. 

  Wyk. 8. Procent oddanych głosów (spośród głosów oddanych wyłącznie na kandydatów) na Tatsianę Ka-
ratkiewicz w 54, spośród 97 komisji rejonu zawodskiego Mińska.

21 66-70%, 71-75%, 76-80%, 81-85%, 86-90%, 91-95%.
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  Wyk. 9. Procent oddanych głosów (spośród głosów oddanych wyłącznie na kandydatów) na Alaksandra 
Łukaszenkę w 54, spośród 97 komisji rejonu zawodskiego Mińska.

W wypadku Tatsiany Karatkiewicz największe anomalie są widoczne m.in. po-
między 6% (0 komisji) i 7% (6 komisji) oraz 9% (10 komisji) i 10% (2 komisje). W wy-
padku Alaksandra Łukaszenki anomalię widać m.in. pomiędzy 81% (0 komisji), 82% 
(9 komisji) i 83% (2 komisje), czy 86% (7 komisji) i 87% (0 komisji). W wypadku Siarhieja 
Hajdukiewicza anomalia jest najlepiej widoczna pomiędzy 5% (13 komisji) i 5,5% (1 ko-
misja), a w wypadku Mikałaj Ułachowicza pomiędzy 4,5% (11 komisji) i 5% (0 komisji).

  Wyk. 10. Procent oddanych głosów (spośród głosów oddanych wyłącznie na kandydatów) na Siarhieja 
Hajdukiewicza w 54, spośród 97 komisji rejonu zawodskiego Mińska (poparcie w przedziałach 0,5%22).

22 1,6-2%, 2,1-2,5%, 2,6-3%, 3,1-3,5%, 3,6-4%, 4,1-4,5%, 4,6-5%, 5,1-5,5%, 5,6-6%, 6,1-6,5%, 6,6%-7%, 7,1%-7,5%, 7,6%-8%, 8,1%-8,5%, 8,6%-9%, 9,1%-9,5%, 
9,6%-10%, 10,1%-10,5%, 10,6%-11%.

Źródło: Opracowanie własne, 
na podstawie danych uzyskanych 
w rejonowej komisji wyborczej 
rejonu zawodskiego Mińska

Źródło: Opracowanie własne, 
na podstawie danych uzyskanych 
w rejonowej komisji wyborczej 
rejonu zawodskiego Mińska
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  Wyk. 11. Procent oddanych głosów (spośród głosów oddanych wyłącznie na kandydatów) na Mikałaja Uła-
chowicza w 45, spośród 97 komisji rejonu zawodskiego Mińska (poparcie w przedziałach 0,5%23)

Ze względu na wspomnianą wyżej wielość czynników wpływających na powsta-
wanie anomalii w zamieszczonych wyżej wykresach, należy stwierdzić, że zaobser-
wowane w wynikach z rejonu zawodskiego odchylenia od krzywej Gaussa nie są 
dowodem fałszerstw, a jedynie pozwalają przypuszczać, że takie fałszerstwo mogło 
mieć miejsce. Przypuszczenie to uprawdopodobnia się, w związku z podobieństwem 
wykresów wyników poszczególnych kandydatów, do wykresu partii Jedna Rosja 
z wyborów parlamentarnych w 2011 r., które jak wcześniej zauważyliśmy, można 
określić jako częściowo sfałszowane.

23  1,1-1,5%, 1,6-2%, 2,1-2,5%, 2,6-3%, 3,1-3,5%, 3,6-4%, 4,1-4,5%, 4,6-5%, 5,1-5,5%, 5,6-6%, 6,1-6,5%.
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X. O cudownym  
wpływie obserwatorów  
na wyniki wyborów

Pod koniec tej pracy chciałbym Państwu pokazać pewną ogólnobiałoruską cieka-
wostkę wyborczą, związaną z obecnością obserwatorów ODIHR/OBWE z Polski, przy 
zamknięciu lokali wyborczych, liczeniu głosów i ich przekazaniu rejonowym komi-
sjom wyborczym. 

Jak już wspomniałem na początku pracy na Białoruś pojechało 15 polskich STO, 
a tym samym aż 15 Polaków miało możliwość obserwowania procesu liczenia gło-
sów, wypełniania protokołów, a następnie zanotowania tych wyników. Fakt ten jest 
niezwykle ważny, gdyż jak również wcześniej wspomniałem, wyniki z poszczegól-
nych komisji wyborczych nie są nigdzie publikowane. Na moją prośbę o przekaza-
nie informacji o wynikach wyborów w komisji, w której polski STO obserwował jej 
zamknięcie, odpowiedziało aż 11 Polaków, z czego 10 było w stanie przedstawić mi 
częściowe, bądź całościowe wyniki swojej obserwacji.

  Tab. 13. Wyniki głosowania w rejonach24 i komisjach wyborczych obserwowanych przez polskich obserwa-
torów misji ODIHR/OBWE25

24 Wyniki wyborów z poszczególnych obwodów i rejonów można odnaleźć na stronie: Документы http://rec.gov.by/ru/dokumenty, dostęp: maj 2016.
25 Kolorem ciemnozielonym zaznaczono znaczące (ponad dwukrotne oraz jednocześnie większe o 3%) odstępstwa wyników wyborów w poszczegól-

nych komisjach wyborczych, od wyników wyborów w rejonie, na korzyść kandydatki opozycji Tatsiany Karatkiewicz. Kolorem żółtym zaznaczono 
nieznaczące (mniejsze niż 1%) odstępstwa wyników wyborów w poszczególnych komisjach wyborczych, od wyników wyborów w rejonie, na ko-
rzyść, bądź niekorzyść Tatsiany Karatkiewicz.

Rejon/komisja Liczba wyborców na 
liście wyborców

Liczba 
oddanych głosów 

(frekwencja)

Siarhiej 
Hajdukiewicz

Tatsiana 
Karatkiewicz

Alaksandr 
Łukaszenka

Mikałaj 
Ułachowicz

Rejon sławgorodski 
(obwód mohylewski) 9691 9510 (98,13%) 128 (1,35%) 198 (2,08%) 8731 (91,81%) 82 (0,86%)

Komisja nr 4 509 485 (95,28%) 9 (1,9%) 64 (13,2%) 399 (82,3%) 4 (0,8%)

Rejon czerykowski 
(obwód mohylewski) 10 108 10 024 (99,17%) 383 (3,82%) 104 (1,04%) 9 274 (92,52%) 62 (0,62%)

Komisja we wsi Gronowo 380 378 (99,47%) 5 (1,32%) 2 (0,53%) 367 (97,09%) 4 (1,06%)

Rejon wołkowyski 
(obwód grodzieński) 55 627 50086 (90,04%) 645 (1,29%) 2 596 (5,18%) 44 581 (89,01%) 154 (0,31%)

Komisja nr 12 1868 1294 (69,27%) 31 (2,4%) 323 (24,96%) 848 (65,53%) 15 (1,16%)

Rejon baranowicki 
(obwód brzeski) 26 229 25 298 (96,45%) 249 (0,98%) 298 (1,18%) 24 486 (96,79%) 133 (0,53%)
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Jak widać w powyższej tabeli w 8 z 11 komisji, w których polscy STO obserwowa-
li liczenie głosów, zaobserwować można znaczące odstępstwa wyników wyborów 
w poszczególnych komisjach wyborczych, od wyników wyborów w rejonie, na ko-
rzyść kandydatki opozycji Tatsiany Karatkiewicz.

  Wyk. 12. Procent oddanych głosów na Tatsianę Karatkiewicz w komisjach i rejonach, w których swoją 
obserwację prowadzili polscy obserwatorzy

Komisja w rejonie 
baranowickim Brak danych Brak danych Brak danych (1,5%) Brak danych (6%) Brak danych (80%) Brak danych (1,5%)

Rejon mozyrski 
(obwód homelski) 105 097 98 129 (93,37%) 3 571 (3,64%) 2 045 (2,08%) 86 329 (87,98%) 1 561 (1,59%)

Komisja nr 4 Brak danych 2259 89 (3,94%) 41 (1,81%) 1984 (87,83%) 22 (0,97%)

Rejon budzki 
(obwód homelski) 25 892 24987 (96,50%) 208 (0,83%)  85 (0,34%) 24 389 (97,61%) 44 (0,18%)

Komisja w rejonie budzkim 518 517 (99,8%) 2 (0,37%) 4 (0,77%) 504 (97,49%) 1 (0,19%)

Rejon bragiński 
(obwód homelski) 9 285 9 062 (97,6%) 92 (1,02 %) 38 (0,42%) 8 824 (97,37%) 17 (0,19%)

Komisja nr 13 482 474 (98,3%) 5 (1,05%) 28 (5,91%) 423 (89,24%) 4 (0,84%)

Rejon żeleznodorożnyj 
Witebska (obwód witebski) 39 466 35 130 (89,01%) 1 574 (4,48%) 772 (2,20%) 30 650 (87,25%) 432 (1,23%)

Komisja nr 1 1760 1323 (75,17%) 35 (2,65%) 198 (14,97%) 990 (74,83%) 9 (0,68%)

Rejon październikowy 
Witebska (obwód witebski) 93 848  83 535 (89,01%) 3 228 (3,86%)  2 940 (3,52%) 72 943 (87,32%) 1 112 (1,33%)

Komisja nr 25 1 680 1260 (75%) 16 (1,27%) 91 (7,22%) 1109 (88,02%) 11 (0,87%)

Rejon miorski 
(obwód witebski) 16 610 15 182 (91,40%) 173 (1,14%) 680 (4,48%) 13 673 (90,06%) 105 (0,69%)

Komisja nr 12 703 693 (98,58%) 12 (1,73%) 114 (16,45%) 530 (76,48%) 2 (0,29%)

Rejon zawodski (Mińsk) 166 138 121 639 (73,22%) 4428 (3,64%) 9221 (7,58%) 75931 (62,42%) 3966 (3,26%)

Komisja nr 92 1674 1245 (74,37%) 36 (2,89%) 193 (15,5%) 875 (70,28%) 25 (2,01%)

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych Centralnej Komisji Republiki Białorusi ds. wyborów i przeprowadzania referendów republikańskich 
oraz informacji przedstawionej przez polskich STO.
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Na powyższym wykresie można zaobserwować, jak powyższa sytuacja przedsta-
wia się, jeśli zaprezentować ją w wersji graficznej.

Komisja wyborcza Tatsiana Karatkiewicz Alaksandr Łukaszenka

Komisja nr 4 w rejonie sławgorodskim 
obwodu mohylewskiego 6,3 razy więcej, 11,12% więcej 9,51% mniej

Komisja we wsi Gronowo w rejonie 
czerykowskim obwodu mohylewskiego 2 razy mniej, 0,51% mniej 4,57% więcej

Komisja nr 12 w rejonie wołkowyskim 
obwodu grodzieńskiego 4,8 razy więcej, 19,78% więcej 23,48% mniej

Komisja w rejonie baranowickim 
obwodu brzeskiego  5 razy więcej, ok. 4,8% więcej ok. 16,79% mniej

Komisja nr 4 w rejonie mozyrskim 
obwodu homelskiego 0,1 razy mniej, 0,3% mniej o 0,2% mniej

Komisja w rejonie budzkim 
obwodu homelskiego 2 razy więcej, 0,33% więcej o 0,1% mniej

Komisja nr 13 w rejonie bragińskim 
obwodu homelskiego 14 razy więcej,  5,49% więcej 8,13% mniej

Komisja nr 1 w rejonie żeleznodorożnym 
Witebska (obwód witebski) 6,8 razy więcej,  12,77% więcej 12,42% mniej

Komisja nr 25 w rejonie październikowym 
Witebska (obwód witebski) 2 razy więcej,  3,7% więcej 0,7% więcej

Komisja nr 12 w rejonie miorskim 
obwodu witebskiego 3,7 razy więcej,  11,97% więcej 13,58% mniej

Komisja nr 92 
w rejonie zawodskim Mińska 2 razy więcej, 7,92% więcej 7,86% więcej

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych Centralnej Komisji Republiki Białorusi ds. wyborów i przeprowadzania referendów republikańskich 
oraz informacji przedstawionej przez polskich STO

  Tab. 14. Odchylenie wyników wyborów w komisjach obserwowanych przez polskich obserwatorów misji 
ODIHR/OBWE od oficjalnych wyników opublikowanych przez Centralną Komisję Republiki Białorusi ds. wybo-
rów i przeprowadzania referendów republikańskich

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych Centralnej Komisji Republiki Białorusi ds. wyborów i przeprowadzania referendów republikańskich 
oraz informacji przedstawionej przez polskich STO
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Dokładna analiza powyższych informacji pozwala zauważyć, że średnio wyni-
ki Tatsiany Karatkiewicz w komisjach wyborczych obserwowanych przez Polaków 
(9,76%), są prawie 4-krotnie wyższe, od średniej dla rejonów, w których była prowa-
dzona obserwacja (2,74%). W najbardziej skrajnych wypadkach, takich jak komisja 
nr 12 w rejonie wołkowyskim obwodu grodzieńskiego, różnica na korzyść kandy-
datki opozycji, pomiędzy wynikiem w obserwowanej komisji, a wynikiem w rejo-
nie obserwacji, wniosła 19,78%. Wynik Alaksandra Łukaszenki był tam tymczasem 
o 23,48% niższy. Równie nieprawdopodobny wynik można zaobserwować w komisji 
nr 13 w rejonie bragińskim obwodu homelskiego, w której na kandydatkę opozycji 
oddano 28 spośród 38 wszystkich głosów, które uzyskała ona w całym rejonie! Po-
nieważ w rejonie bragińskim znajdowało się 19 komisji wyborczych, jeśli by średni 
wynik kandydatki opozycji wyliczyć we wszystkich 18 komisjach w rejonie (0,11%), 
poza komisją nr 13 (5,91%), oznaczałoby to, że wynik w komisji nr 13 jest wyższy od 
średniego 55-krotnie!

  Fot. 19. Wynik wyborów rejonowej komisji wyborczej rejonu bragińskiego obwodu homelskiego

Źr
ód

ło
: z

dj
ęc

ie
 u

do
st

ęp
ni

on
e 

za
 z

go
dą

 F
un

da
cj

i S
ol

id
ar

no
śc

i M
ię

dz
yn

ar
od

ow
ej

Informacja  
o rezultatach głosowania 
11 października 2015 roku

Łączna liczba 
oddanych głosów Tatsiana KaratkiewiczFrekwencja Rejon Bragiński

Komisja nr 13 Łączna liczba głosów 
oddanych na Tatsianę 
Karatkiewicz

Liczba głosów oddanych 
na Tatsianę Karatkiewicz 
w komisji nr 13

Łączny procent 
głosów oddanych na 
Tatsianę Karatkiewicz

Łączny procent głosów 
oddanych na Tatsianę 
Karatkiewicz w komisji nr 13
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XI. Czy białoruske  
wybory zostały sfałszowane?

Fałszerstwo wyborcze można zdefiniować jako celową zmianę wyników głosowania 
w czasie wyborów w celu uzyskania określonego efektu. Zgodnie z tą definicją należy 
bez najmniejszych wątpliwości stwierdzić, że w rejonie zawodskim Mińska sfałszo-
wano wybory prezydenta Białorusi, które odbyły się 11 października 2015 r. Fałszer-
stwo to dokonało się poprzez zawyżenie frekwencji wyborczej w czasie wcześniej-
szego głosowania, kradzież głosów w obwodowych komisjach wyborczych, a także 
manipulację w rejonowej komisji wyborczej wynikami poszczególnych kandydatów. 
Celem fałszerstwa było osiągnięcie określonej frekwencji i wyniku wyborów, któ-
re wpisałoby się w schemat, prawdopodobnie narzucony przez osoby koordynujące 
(formalnie, bądź nieformalnie) prace komisji wyborczych. 

Pewność tego, że w rejonie zawodskim Mińska sfałszowano ubiegłoroczne wy-
bory prezydenckie daje analiza szeregu zaobserwowanych 10, 11 i 12 października 
2015 r. nieprawidłowości w pracy komisji wyborczych, zarówno tych obwodowych, 
jak i nadzorującej ich pracę rejonowej komisji rejonu zawodskiego Mińska.

Po pierwsze, w czasie 5 dni wcześniejszego głosowania w dużej części komisji 
wyborczych systemowo manipulowano frekwencją wyborczą. Udowodnienie tej 
tezy jest bardzo proste, gdyż członkowie komisji wyborczych nie ukrywali dokona-
nych przez siebie fałszerstw. W 8 spośród 15 komisji wyborczych rejonu zawodskie-
go Mińska, w których autor tekstu przeprowadzał obserwacje systematycznie dzień 
po dniu (przez 2, 3, 4, a nawet 5 dni) manipulowano frekwencją wyborczą tak, by 
średni udział głosujących przez kolejne dni był jak najbliższy 5%. W niektórych ko-
misjach dochodziło do absurdalnych wręcz sytuacji, kiedy każdego dnia frekwen-
cja wyborcza była identyczna. O tym, że komisje w których oficjalna frekwencja 
przez 4 kolejne dni była identyczna nie są jednakowe, świadczy fakt, iż 5 dnia wcze-
śniejszego głosowania procent osób, które miały zagłosować we wcześniejszym 
głosowaniu, różnił się znacząco – od 2,9% do 9,3%. Na chwilę obecną trudno jest 
jednak postawić tezę, czy konieczność osiągnięcia określonej frekwencji wyborczej 
w kolejne dni była wymuszona „z góry”, czy danej komisji wyborczej postawiono 
jedynie zadanie osiągnięcia określonej frekwencji przez wszystkie 5 dni. W tym 
drugim wypadku oznaczałoby to, że poszczególne komisje starały się w kolejne dni 
uzyskiwać prostą do wyliczenia frekwencję na poziomie 5% w celu ułatwienia sobie 
pracy. Mimo pewności tego, że w rejonie zawodskim Mińska miała miejsce mani-
pulacja frekwencji wyborczej w czasie wcześniejszego głosowania, nie da się jed-
nak określić, jaka była rzeczywista frekwencja. Tym samym nie da się stwierdzić, 
jak dokonana manipulacja wpłynęła na ostateczny poziom frekwencji wyborczej 
w rejonie zawodskim Mińska.
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Po drugie, o tym, że w rejonie zawodskim Mińska sfałszowano wybory prezy-
denckie, pośrednio świadczy fakt kradzieży przez członków komisji wyborczej nr 92 
głosów oddanych na Tatsianę Karatkiewicz. Sama kradzież ok. 139 głosów zmniej-
szyła ogólne poparcie dla kandydatki opozycji w rejonie o ok. 0,1%. Jednocześnie 
fakt, jak bezproblemowo i bez jakichkolwiek protestów członków komisji wyborczej 
i pracujących w komisji obserwatorów krajowych jej dokonano, pozwala postawić 
tezę, że takie działanie było elementem całego systemu fałszerstw, który narzucono 
komisjom wyborczym rejonu zawodskiego Mińska. Przy analizie ogłoszonych w re-
jonowej komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska wyników poszczególnych 
komisji wyborczych pojawia się jednak przypuszczenie, że narzuconym „z góry” za-
leceniom nie podporządkowały się wszystkie komisje wyborcze, a jedynie ich część 
– ok. 50-70%, tj. te, w których wynik wyborów był bliski średniemu wynikowi rejonu. 
Wyniki pozostałych 50-30% komisji nie wpisują się w schemat, poprzez który należy 
rozumieć wynik bliski oficjalnym średnim wynikom rejonu zawodskiego Mińska. 

Po trzecie, o tym, że oficjalne wyniki wyborów w rejonie zawodskim Mińska nie 
oddają woli jego wyborców świadczy sfałszowanie protokołu końcowego rejonowej 
komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska. Fałszerstwa tego dokonano pomię-
dzy odczytaniem wyników z obwodowych komisji rejonu zawodskiego Mińska (co 
miało miejsce w poniedziałek przed południem 12 października 2015 r.), i utworze-
niem oficjalnego protokołu kilka godzin później. Członkowie komisji wyborczej rejo-
nu zawodskiego Mińska (nie wszyscy, lecz jedynie ci mający kontrolę nad procesem 
liczenia głosów, bądź wypełnianiem protokołu) ukradli kandydatce opozycji Tatsia-
nie Karatkiewicz ponad 5 tys. głosów zmniejszając o ok. 1/3 liczbę tych, które według 
protokołów końcowych obwodowych komisji wyborczych ta faktycznie powinna 
otrzymać. Poddając analizie powyższy fakt należy mieć na uwadze, że miało to miej-
sce mimo tego, iż już wynik dużej części (prawdopodobnie większości) obwodowych 
komisji wyborczych rejonu zawodskiego był sfałszowany. 

Wydaje się, że obniżenie wyniku wyborczego kandydatki opozycji nie było jed-
nak jedynym celem fałszerstwa, które dokonano w rejonowej komisji wyborczej 
rejonu zawodskiego Mińska. Drugi z postawionych przed komisją celów był taki, 
by sztucznie zawyżyć liczbę głosów oddanych „przeciwko wszystkim”. Pośrednim 
dowodem na to jest fakt, iż średnia liczba głosów oddanych na wszystkich kan-
dydatów w komisjach wyborczych, których wyniki wyborcze ogłoszono w rejono-
wej komisji wyborczej rejonu zawodskiego Mińska, jest znacząco wyższa od liczby 
głosów oddanych na wszystkich kandydatów zapisaną na protokole końcowym. 
Jedynym miejscem, gdzie odebrane Tatsianie Karatkiewicz (ok. 5,4 tys.) i Alaksan-
drowi Łukaszence (ok. 7,2 tys.) głosy mogły być zapisane, jest względnie neutralne 
politycznie pole „głosy przeciwko wszystkim”, na które według protokołu oficjal-
nego zagłosowało 27414 (22,54%) wyborców rejonu zawodskiego Mińska. Tezie tej 
pośrednio sprzyja fakt, iż w komisji wyborczej nr 92, wyniki której zostały dogłęb-
nie przeanalizowane we wcześniejszych rozdziałach, faktyczna liczba osób, które 
oddały głos „przeciwko wszystkim” wyniosła ok. 6% (oficjalnie, po zmanipulowa-
niu wyniku wyborczego po kradzieży części głosów na Tatsianę Karatkiewicz - 8%), 
czyli 3-4 razy mniej, niż oficjalnie w całym rejonie zawodskim Mińska. W związku 
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z opisanymi wcześniej okolicznościami, które nie pozwalały na zanotowanie wy-
ników wszystkich protokołów dyktowanych w rejonowej komisji wyborczej rejonu 
zawodskiego Mińska, nie można jednak określić pełnej skali kradzieży głosów jaka 
miała miejsce. 

By zrozumieć zaobserwowane w rejonie zawodskim Mińska zjawisko, tj. zani-
żanie wyników kandydatki opozycji i zawyżanie liczby głosów oddanych „prze-
ciwko wszystkim”, warto odwołać się do wydanej 181 lat temu książki Alexisa 
de Tocqueville „O demokracji w Ameryce”.

„Despotyzm, który z natury swojej jest tchórzliwy, w izolowaniu ludzi od siebie 
widzi najpełniejszą rękojmię własnej trwałości i zwykle dokłada wszelkich starań, 
by ich dzielić. Ze wszystkich ludzkich wad egoizm najbardziej mu sprzyja: despota 
łatwo wybacza rządzonym, iż go nie kochają, byleby tylko nie kochali się między 
sobą. Nie wymaga od nich pomocy w rządzeniu państwem; wystarczy, żeby nie 
dążyli do przejęcia władzy. Ludzi, którzy pragną połączyć swe wysiłki dla tworzenia 
wspólnego dobra, uważa za duchy wichrzycielskie i niespokojne, a przeinaczając 
właściwy sens słów, dobrymi obywatelami nazywa tych, którzy zamykają się we 
własnych czterech ścianach.”26

Pośrednim dowodem na fakt, iż w rejonie zawodskim Mińska miało miejsce fał-
szerstwo wyborcze, a także pośrednim sposobem na jego wyliczenie, jest analiza 
statystyczna wyników wyborów zaprezentowanych przez poszczególne komisje 
wyborcze. Jak już wcześniej starałem się dowieść wynik wyborów poszczególnych 
komisji wyborczych w jednorodnym okręgu wyborczym jakim jest Mińsk, a w szcze-
gólności rejon zawodski Mińska, powinien charakteryzować się rozkładem natural-
nym, a tym samym jego graficzne przedstawienie powinno mieć kształt wykresu 
Gaussa. Tymczasem przedstawienie graficzne wyniku wyborów wszystkich 4 kan-
dydatów wygląda jak nałożone na siebie dwa wykresy przypominające rozkład na-
turalny (wykresy mają dwa „garby”). Fakt ten pozwala na postawienie tezy, że wybo-
ry w części komisji wyborczych zostały sfałszowane. Tezę tą, na zasadzie analogii, 
wspiera również porównanie do wykresów, które występowały na sfałszowanych 
wyborach parlamentarnych do rosyjskiej Dumy w 2011 r.

Jednocześnie przyjmując, że „garb”, w którym Tatsiana Karatkiewicz ma więcej 
głosów, a Siarhiej Hajdukiewicz, Alaksandr Łukaszenka i Mikałaj Ułachowicz mają 
mniej głosów jest garbem prawdziwym, tj. tym oddającym wolę wyborców w komi-
sjach, w których głosy nie zostały sfałszowane, można szacunkowo wyliczyć jakim 
poparciem cieszył się każdy kandydat. 
 

26  A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, przekł. B. Janicka i M. Król, SIW ZNAK, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa, 1996, t.II, 
cz. 2., r. IV, s. 112 

Õ OD AUTORA:
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  Tab. 15. Wyniki poszczególnych kandydatów w rejonie zawodskim Mińska według protokołu końcowego, 
na podstawie analizy wykresu rozkładu poparcia, a także wynik w 3 komisjach wyborczych z największym 
poparciem dla kandydatki opozycji (w procentach w stosunku do liczby głosów oddanych na wszystkich 
kandydatów)

Źródło: Obliczenia własne

Do powyższych wyników należy jednak podchodzić z ostrożnością, gdyż nie ma 
pewności, czy założona przez autora teza, iż drugi garb oddaje rzeczywistą wolę 
wyborców jest prawdziwa. Być może we wszystkich komisjach wyborczych miały 
miejsce fałszerstwa, a ostateczne wyniki (tj. powstanie dwóch „garbów”) świadczą 
jedynie o jego stopniu – czy fałszerstwa były mało znaczące, czy zmieniające wynik 
wyborów fundamentalnie.

Być może, by określić liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów 
należałoby brać pod uwagę np. wyniki z 3 lub 5 komisji wyborczych, w których kan-
dydatka opozycji (której wyniki były fałszowane najsilniej, co starałem się udowod-
nić już wcześniej) uzyskała najlepszy wynik wyborczy. Do idei tej skłania fakt, iż 
gdyby w komisji nr 92, w której obserwowałem proces liczenia głosów, Tatsianie Ka-
ratkiewicz nie ukradziono ok. 139 głosów, ta otrzymałaby ok. 29% głosów oddanych 
za wszystkich kandydatów. Liczba ta przekłada się na ok. 27% ogólnego poparcia 
(tj. wraz z głosami przeciwko wszystkim i nieważnymi). Tym samym ogólne popar-
cie dla kandydatki opozycji mogłoby wynieść ok. 26-30% (wśród głosów oddanych na 
wszystkich kandydatów), co przekłada się na ok. 24-28% wszystkich głosów. W po-
wyższej tezie zakładam jednak, że zarówno fałszerstwo frekwencji wyborczej, jak 
i inne potencjalnie nielegalne działania, których nie zaobserwowałem, nie wpłynęły 
na wyniki tych „najlepszych” dla kandydatki opozycji komisji wyborczych.

Mimo braku „twardych dowodów” istnieje także duże podejrzenie fałszerstwa wy-
borów na terytorium całego kraju. Świadczy o nim m.in. bardzo negatywna ocena 
przebiegu wyborów wystawiona przez misję ODIHR/OBWE27. Dodatkowo na możli-
wość sfałszowania wyborów wskazuje fakt, iż w komisjach wyborczych, w których 
obecni byli polscy obserwatorzy z ramienia ODIHR/OBWE, dziwnym trafem wynik 
wyborczy kandydatki opozycji Tatsiany Karatkiewicz był średnio 4-krotnie wyższy 
niż średnia dla rejonów, w których była prowadzona obserwacja. 

27 Belarus, Presidential Elections, 11 October 2015: Final Report: http://www.osce.org/odihr/elections/belarus/218981, dostęp: maj 2016.

Kandydat Oficjalny wynik  
kandydata/kandydatki 

Szacunkowy wynik kandydata/
kandydatki na podstawie analizy 

wykresu rozkładu poparcia

Wyniki w komisjach 
nr 49, 87 i 40

Siarhiej 
Hajdukiewicz 4,73% 3-3,5%, (o 1,23-1,73% mniej) 3,9%, 4,4%, 2,8%

Tatsiana 
Karatkiewicz 9,86% 20-30%, (o 10-20% więcej) 30%, 26%, 26%

Alaksandr 
Łukaszenka 81,17% 65-75% (o 6-16% mniej) 66%, 66%, 72%

Mikałaj 
Ułachowicz 4,24% 2% (o 2,24% mniej) Brak danych, 3,1%, 

brak danych
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O tym, w jakim stopniu białoruskie wybory mogły zostać sfałszowane, mówią 
tymczasem sondaże Niezależnego Instytutu Badań Społeczno-Gospodarczych i Po-
litycznych z Wilna (IISEPS). Według IISEPS rzeczywisty wynik październikowych 
wyborów drastycznie różnił się od tych, podanych przez białoruską Centralną Komi-
sję Republiki Białorusi ds. wyborów i przeprowadzania referendów republikańskich. 
IISEPS poinformował w swoim raporcie28, że czasie październikowych wyborów pre-
zydenckich Alaksandr Łukaszenka otrzymał zaledwie 50,8% głosów, natomiast jego 
główna rywalka Tatsiana Karatkiewicz ok. 22,3%. Pozostali kandydaci mieli tymcza-
sem zdobyć 7,4% głosów (Siarhiej Hajdukiewicz) i 2,7% głosów (Mikałaj Ułachowicz). 

28 IISEPS polls: demand for changes has grown, Karatkevich attracted new voters: http://belarusinfocus.info/subscribe/1452536925 (po angielsku), 
ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОПРОСА В ДЕКАБРЕ 2015 г.: http://www.old.iiseps.org/12-15-15.html (po rosyjsku),  Gospodar-
ka prawdziwym wrogiem Łukaszenki: http://www.studium.uw.edu.pl/?post/21864 (po polsku), dostęp: maj 2016. 
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XII. Czy Alaksandr Łukaszenka 
wygrałby wybory bez fałszerstw?

Obserwując przebieg i analizując wyniki wyborów prezydenckich na Białorusi 
w 2015 r. wiele osób zadawało sobie pytanie – czy Alaksandr Łukaszenka wygrałby je 
bez fałszerstw? Biorąc pod uwagę nawet najbardziej niekorzystne dla obecnego pre-
zydenta oceny i analizy (zarówno autora tekstu, jak i instytutu IISEPS) można stwier-
dzić, że tak. Alaksandr Łukaszenka mógłby wygrać wybory otrzymując w pierwszej 
turze przynajmniej 50% poparcia bez manipulacji procesem głosowania. 

  Fot. 20. Białorusinka oddająca głos

Źródło: Prywatne archiwum Mateusza Bajka
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Wiadomym jest jednak, że Alaksandr Łukaszenka nie mógł dopuścić do tego, by 
wynik wyborów (mimo perspektywy wygranej w pierwszej turze) wskazywał na 
spadek jego poparcia. W końcu w pierwszych dniach października 2015 r. na spo-
tkaniu z wyborcami Łukaszenka wyraźnie podkreślił, że powinien wygrać wybory 
otrzymując przynajmniej 80% głosów, by mieć silną pozycję na arenie międzynaro-
dowej29. W takim kraju jak Białoruś deklaracja prezydenta jest jak rozkaz, któremu 
powinni podporządkować się wyborcy. W sytuacji jeśli wyborcy zawiodą, jego wolę 
wypełniają członkowie Centralnej Komisji Republiki Białorusi ds. wyborów i prze-
prowadzania referendów republikańskich, na czele z jej szefową Lidziją Jarmoszy-
ną. Lidzija Jarmoszyna wyznała przed wyborami, że prezydentem Białorusi, powi-
nien być „ojciec narodu”, „bat’ka”, czyli mężczyzna30, czym określiła swój stosunek 
do kandydatki opozycji.

Zadając sobie pytanie, czy „Łukaszenka wygrałby wybory, gdyby ich nie sfałszo-
wał?” należy jednak brać pod uwagę nie tylko sam proces głosowania i liczenia gło-
sów. Składową uczciwych wyborów jest również proces wyboru członków komisji 
wyborczych (w ramach którego praktycznie uniemożliwiono pracę w komisjach dla 
osób niezależnych, oraz tych o poglądach opozycyjnych), wielomiesięczna kam-
pania wyborcza (w której faworyzowany był Alaksandr Łukaszenka), czy proces 
dopuszczania kandydatów do wyborów (którego nie przeszli kandydaci najmniej 
wygodni dla władz). Faktyczne przełożenie na uczciwość wyborów miało również 
pięć lat dzielących jedną elekcję od drugiej – brak realnie funkcjonującego syste-
mu partyjnego, pacyfikacja opozycji i zalążków niezależnych mediów, tłumienie 
aktywności społeczeństwa obywatelskiego, czy też stosowana przez białoruskie 
władze propaganda. Rozumiejąc złożoność sytuacji politycznej na Białorusi należy 
więc przestać powtarzać, że „Łukaszenka i tak by wygrał, gdyby nie sfałszował wy-
borów”. Łukaszenka fałszuje Białoruś31. A tym samym wybory nie mają praktycznie 
żadnego znaczenia. 

29 Александр Лукашенко намерен получить 80% голосов: http://nn.by/?c=ar&i=157573&lang=ru, dostęp: maj 2016.
30 Лидия Ермошина: «Батькой» должен быть мужчина, этакий отец нации: http://www.ctv.by/lidiya-ermoshina-smeshnye-kandidaty-vsegda-ra-

botayut-vo-vred-vyborov-potomu-chto-ponizhayut-ih, dostęp: maj 2016.
31 Zbigniew Rokita, NOWE-STARE OTWARCIE: http://www.new.org.pl/2352,post.html, dostęp: maj 2016.



 

Opracowanie stanowi wyraz osobistych opinii i poglądów autora.

Mgr Mateusz Bajek ur. w 1987 r., absolwent Uniwersy-
tetu Warszawskiego, bakałarz europeistyki wschodnio-
słowiańskiej, magister stosunków międzynarodowych. 
Od 2015 r. członek niezależnego think-tanku Global.Lab. 
Członek misji obserwacyjnych ODIHR/OBWE w czasie 
wyborów parlamentarnych w Gruzji (2012 r.), wyborów 
prezydenckich na Ukrainie (2014 r.), wyborów prezydenc-
kich oraz parlamentarnych na Białorusi (2015 r. i 2016 r.), 
a także czterech Międzynarodowych Misji Obserwacyj-
nych European Platform for Democratic Elections (EPDE) 
oraz jednej misji duńskiej organizacji Silba Denmark. Wie-
lokrotnie zasiadał w obwodowych komisjach wyborczych 
w czasie wyborów samorządowych i parlamentarnych 
w Polsce (w tym jako przewodniczący).

JAK O S Z U K U J E  S I Ę  
B I A Ł O R U S K I C H  
W Y B O R C Ó W

R E L A C J A  P O L S K I E G O   O B S E R W A T O R A

Fundacja Global.Lab jest niezależnym think tankiem zaj-
mującym się sprawami międzynarodowymi. Celem naszej 
działalności jest poszerzanie wiedzy na temat globalnych 
problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych 
i ekologicznych. Poprzez swoją działalność chcemy 
wspierać rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskie-
go i świadomości społecznej na temat współczesnych 
stosunków międzynarodowych. Szczególną uwagę przy-
wiązujemy do promowania takich rozwiązań w polityce 
międzynarodowej, które opierają się na wartościach jak 
wolność, solidarność i sprawiedliwość oraz charakteryzu-
ją się poszanowaniem praw i godności każdego człowie-
ka oraz idei zrównoważonego rozwoju.


