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5. Najważniejsze zadania męża zaufania
Pamiętaj, że jako mąż zaufania powinieneś dobrze rozumiećjakie jest Twoje zadanie i na co 
zwrócić szczególną uwagę podczas pracy.

5.1. Co robić i na co zwracać uwagę.
Jako mąż zaufania, od początku do końca swojej obecności w lokalu wyborczym skoncentruj 
uwagę na:

• urnie wyborczej,
• książce ze spisem wyborców,
• kartach do głosowania będących w dyspozycji komisji,

Przychodząc do lokalu wyborczego, zwróć uwagę gdzie się one znajdują i czy komisja postępuje z 
nimi we właściwy sposób. Ponadto zwracaj uwagę na zachowaniu wyborców (czy ktoś im nie 
"pomaga" w głosowaniu) oraz na liczenie głosów przez komisję.

5.2. Co może się wydarzyć.

Zwróć szczególną uwagę, czy nie mają miejsca następujące zdarzenia:

• urna wyborcza:
•  dorzucenie głosów do urny,
•  próba wyniesienia urny lub umieszczenia jej w miejscu,w którym nie jest widoczna,
•  wymiana całej urny,
•  wymiana całej zawartości urny,

• spis wyborców:
• składanie fałszywych podpisów w spisie wyborców (za osoby, które nie wzięły udziału w 

wyborach),
• nieprawidłowe policzenie osób, które złożyły podpis (zawyżanie ilości),

• karty do głosowania będące w dyspozycji komisji:
•  kradzież pewnej liczby kart przez członka lub członków komisji,

• zachowania wyborców i ich ewentualnych pomocników:
• zwróć uwagę, czy w wyborach nie biorą udziału osoby przekupione
• zwykle kontaktuje się z nimi jeden z organizatorów oszustwa,

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011: Praktyczny poradnik mężów zaufania. Autorzy opracowania: „Solidarni 2010” i CLIMB 
1



Praktyczny poradnik mężów zaufania
Poświęć niedzielę dla Polski

• liczenie głosów przez komisję:
• podmiana kart z głosami,
• unieważnianie kart z głosami przez dopisywanie drugiego krzyżyka,
• kradzież wypełnionych kart,
• nieprawidłowe segregowanie kart z głosami na poszczególne
• komitety wyborcze; polega ono na błędnym odkładaniu karty z głosem dla danego

kandydata (karta trafia do puli innego kandydata mimo tego co zakreślono na karcie).

Uwaga: jeśli upewnisz się, że zaszło jedno z wymienionych zdarzeń, natychmiast i stanowczo 
zażądaj wpisu zdarzenia do protokołu, spróbuj fizycznie udaremnić nielegalną czynność (możesz 
np. złapać za rękę czy uniemożliwić wyniesienie urny z lokalu) i zawiadom organy ścigania.
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