
NIE UFAJ    SPRAWDZAJ

PAKIET MĘŻA ZAUFANIA
I OBSERWATORA SPOŁECZNEGO
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NAJWAŻNIEJSZE WYBORY ZE WSZYSTKICH

 
 Dowiedz się jak najwięcej, by nie dać się zaskoczyć.

 Przeczytaj Kodeks wyborczy, ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych  

  na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania  

  korespondencyjnego, uchwały PKW, w szczególności wytyczne dla członków obwodowych komisji wyborczych.

  Wytyczne to opis całej pracy komisji. Znajdziesz tam wiele informacji, które Ciebie dotyczą. 
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PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

 

• Przygotuj się dobrze. Spędzisz w komisji wiele godzin. Ubierz się wygodnie, załóż wygodne buty.

• Weź coś do jedzenia, termos z kawą/herbatą, napoje energetyczne – jeśli pijesz.  

 Weź notes i długopisy, telefon i ładowarkę, powerbanki.

• Jeśli jesteś mężem zaufania, nie zapomnij o kamerze, aparacie, kartach pamięci, albo wyczyść  

 pamięć Twojego telefonu – to co będziesz nagrywać, zapewne zajmie Ci wiele miejsca.

• Weź laptop i pendrivy lub płyty CD – jeśli będziesz chciał, żeby Twoje materiały stanowiły dokumenty z wyborów,  

 będziesz musiał dać nośnik z nagraniem komisji. Nie możesz tego zrobić po zakończeniu pracy w komisji.
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PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

• Dowiedz się, z kim będziesz pracować w komisji. Poznaj tych ludzi, sprawdź, jakie komitety reprezentują. 

 

• Zorientuj się, z kim możesz stworzyć „koalicję” – z kim będziesz mógł patrzeć na ręce pozostałym, kto Cię „zastąpi”,

 gdy będziesz musiał na chwilę wyjść (np. po to, by zagłosować, albo po prostu do toalety), komu możesz zaufać.

• To samo dotyczy też mężów zaufania/obserwatorów społecznych.

 PAMIĘTAJ!!! że do obserwowania prac w komisji upoważnia Cię zaświadczenie wydane przez komitet  

  wyborczy danego kandydata lub organizację społeczną, która Cię desygnowała. NIE ZAPOMNIJ O NIM!

 PAMIĘTAJ!!! także o dowodzie osobistym!
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W TRAKCIE PRACY W KOMISJI

• Nie wchodź w konflikty z innymi członkami komisji – ale twardo broń swoich racji i miej na dowód zawsze  

 odpowiedni artykuł Kodeksu wyborczego lub wytycznych PKW.

 JEŚLI WIDZISZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI – REAGUJ! 

 

• W sytuacjach naruszeń prawa przede wszystkim zwróć się z prośbą o reakcję do przewodniczącego komisji  

 lub jego zastępcy. Jeżeli oni nie reagują, zawiadom komisarza wyborczego lub komisję terytorialną wyższego stopnia.

• Możesz także wnieść uwagę do protokołu.

CHECK-LISTA  
Najlepszą check-listą są wytyczne PKW.  One krok po kroku, czynność po czynności opisują, jak wygląda praca komisji.  

PILNUJ! - czy komisja ich przestrzega. REAGUJ! - jeśli uznasz, że coś jest niezgodne z wytycznymi. 
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PRAWA MĘŻÓW ZAUFANIA
I OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH

 

• Masz prawo przebywać w lokalu wyborczym w czasie przygotowania do głosowania, głosowania,  

 liczenia głosów i sporządzania protokołów, wprowadzenia danych do systemu komputerowego;

• Możesz nagrywać i fotografować czynności obwodowej komisji wyborczej przed rozpoczęciem  

 i po zakończeniu głosowania. 

• Nie możesz fotografować ani nagrywać niczego w godzinach głosowania.

 UWAGA!!! Kodeks wyborczy nie zakazuje rozpowszechniania powstałych w ten sposób materiałów.  

Nie ma takiego przepisu. Przepis, który wprowadzał sankcje za rozpowszechnianie takich zdjęć,  

został z Kodeksu skreślony. PKW stoi jednak na gruncie, że Kodeks nie daje prawa do publikacji takich materiałów.  

PKW w wytycznych dla OKW stwierdza ponadto, że czynności OKW nie wolno Ci transmitować.
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PRAWA MĘŻÓW ZAUFANIA
I OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH

• Możesz zgłaszać przewodniczącemu komisji na bieżąco swoje uwagi i zastrzeżenia.

• Warto je także zapisywać tak, by na koniec jeśli jesteś mężem zaufania, wnieść te uwagi do protokołu.

 Masz prawo otrzymać kopie protokołów obwodowej komisji wyborczej z wynikami głosowania! 

  Nie rezygnuj z tego prawa!

• Materiały zawierające zarejestrowany przebieg czynności na wniosek męża zaufania rejestrującego te czynności  

 mogą zostać zakwalifikowane jako dokumenty z wyborów. 
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PRAWA MĘŻÓW ZAUFANIA
I OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH

• W przypadku, gdy złożysz wniosek o dołączenie zarejestrowanego przez Ciebie materiału jako dokumentu  

 z wyborów, komisja pakuje go, opieczętowuje oraz przekazuje w depozyt z innymi dokumentami z wyborów.

• Mąż zaufania ma także prawo:

  – być obecny przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu do komisji wyższego szczebla;

  – wnosić uwagi do protokołu z wymienieniem konkretnych zarzutów.

 UWAGA!!! Tych uprawnień nie mają obserwatorzy społeczni!
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OBOWIĄZKI MĘŻÓW ZAUFANIA
I OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH

 musisz nosić przez cały czas plakietkę z imieniem i nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego  

  (organizacji), który reprezentujesz. Plakietka ta nie może zawierać symbolu graficznego komitetu  

  wyborczego ani innych oznak agitacji wyborczej;

 musisz zajmować miejsce wskazane Ci przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej 

  i stosować się do jego poleceń.



NIE UFAJ    SPRAWDZAJ

10

JEŚLI JESTEŚ MĘŻEM ZAUFANIA 
LUB OBSERWATOREM, NIE MOŻESZ:

• wykonywać żadnych czynności członka komisji;

• pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień;

• wchodzić do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, nawet jeśli obecny tam wyborca wyraził na to zgodę;

• utrudniać pracy komisji;

• zakłócać powagi głosowania;

• naruszać tajności głosowania;

• dotykać kart do głosowania;

• liczyć ani przeglądać kart do głosowania przed głosowaniem, w trakcie i po jego zakończeniu.

 PAMIĘTAJ!!! Zgodnie z wytycznymi PKW dla obwodowych komisji wyborczych niedopuszczalne  

  jest utrudnianie przez członków komisji pracy mężom zaufania i obserwatorom społecznych.
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CHECK-LISTA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA
I OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH

• Powinieneś przyjść do lokalu wyborczego wtedy, kiedy pracę zaczyna obwodowa komisja wyborcza 

 i sprawdzić:

   
czy urna wyborcza jest przezroczysta i pusta;

   
czy komisja dysponuje spisem wyborców;

   
czy nikt z członków komisji nie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

   
czy komisja przeliczyła przed głosowaniem i ostemplowała karty do głosowania pieczęcią OKW;
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CHECK-LISTA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA
I OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH

   
czy w lokalu znajdują się miejsca zapewniające tajność głosowania;

   
czy w lokalu znajdują się urzędowe obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta 

   oraz urzędowe informacje o sposobie głosowania;

   
czy w lokalu wyborczym lub przed nim nie znajdują się żadne materiały mogące stanowić agitację wyborczą

   
czy lokal został punktualnie otwarty dla wyborców
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CHECK-LISTA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA
I OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH

W TRAKCIE GŁOSOWANIA MUSISZ PILNOWAĆ, CZY:

•czy karty wyborcze, które dostaje wyborca, są ostemplowane pieczęcią OKW i czy jest na nich nadruk pieczęci PKW

•czy członkowie OKW sprawdzają dokument tożsamości głosującym;

•czy nie są wydawane karty do głosowania bez okazania dokumentu tożsamości;

•czy wyborcy podpisują spis wyborców;

•czy głosującym wydawana jest odpowiednia liczba kart do głosowania;

•czy wszyscy wyborcy wrzucają karty do głosowania do urny;

• czy poza kartami do głosowania nie wrzucają czegoś innego;



NIE UFAJ    SPRAWDZAJ

14

CHECK-LISTA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA
I OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH

W TRAKCIE GŁOSOWANIA MUSISZ PILNOWAĆ, CZY:

• czy ktoś nie próbuje wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy;

• czy członkowie komisji nie udzielają informacji, na kogo głosować;

• czy członkowie komisji nie prowadzą agitacji wyborczej;

• czy lokal został punktualnie zamknięty dla wyborców

• czy wszystkim wyborcom, którzy weszli do lokalu wyborczego lub czekali w kolejce przed zakończeniem  
 głosowania, umożliwiono oddanie głosu;

• czy w przypadku kolejki przed lokalem wyborczym o godzinie zamknięcia lokalu wyborczego jeden z członków  
 komisji stanął na końcu kolejki i informował o tym, że nikt nie może już do niej dołączyć.
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CHECK-LISTA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA
I OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH

PO ZAMKNIĘCIU LOKALU WYBORCZEGO MUSISZ SPRAWDZIĆ: 

•czy przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zapieczętował wlot urny wyborczej;

•czy w momencie zapieczętowania wlotu urny wyborczej byli obecni wszyscy członkowie OKW;

•czy nikt z członków komisji nie próbował dorzucać kart wyborczych ani niczego innego do urny;

•czy nikt nie próbuje ukryć niewykorzystanych kart do głosowania, czy znajdują się one w widocznym miejscu;

•czy członkowie komisji obliczyli liczbę uprawnionych do głosowania oraz liczbę osób,  

 którym wydano karty do głosowania;

•czy niewykorzystane karty do głosowania zostały umieszczone w odpowiednich pakietach;

•czy członkowie komisji liczą głosy wspólnie, czy nie dzielą się na grupy, czy nie liczą głosów pojedynczo;  
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 PAMIĘTAJ!!! CAŁA KOMISJA LICZY GŁOSY WSPÓLNIE, NIE MA DZIELENIA SIĘ NA GRUPKI

•czy podczas liczenia głosów członkowie komisji nie mają w rękach długopisów, ołówków lub innych przedmiotów  

 – z wyjątkiem tej osoby, która wypełnia na brudno protokół

•czy nikt nie próbuje mieszać kart między sobą

•czy w miejscu do liczenia głosów nie stoją woda ani żadne inne napoje, z zalanej karty trudno będzie odpisać

•czy podczas liczenia głosów były pomyłki, a jeśli tak, to jakie i w którym momencie;

•czy były problemy przy sporządzaniu protokołów, a jeśli tak, to jakie i w którym momencie;

•czy po sporządzeniu protokołu jego kopia została wywieszona w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców;

Porównaj dane, które masz w Twojej kopii protokołu z tymi, które zostaną wywieszone 

przez komisję i z tymi, które będą dostępne w Internecie.
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Reaguj! Nie bój się, nie wstydź,
bądź uważny i dociekliwy, 

od Ciebie naprawdę wiele zależy!

POWODZENIA!   


