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7. Praca w ciągu dnia wyborczego,od otwarcia lokalu 
wyborczego do jego zamknięcia

Dzień  wyborczy  rozpoczyna  się  od  otwarcia  lokalu  wyborczego  o  godzinie  6  rano.  Komisja 
powinna  być  obecna  w składzie  co  najmniej  trzyosobowym,  przy  czym  zawsze  powinien  być 
obecny przewodniczący komisji bądź jego zastępca. Członkowie komisji sprawdzają na podstawie 
dokumentu tożsamości, czy dany wyborca znajduje się w spisie wyborców, po czym wydają mu 
kartę do głosowania.

Każda karta musi być ostemplowana pieczęcią komisji. Wyborca potwierdza odbiór karty do 
głosowania podpisem. Podczas dnia wyborczego powinieneś zwrócić uwagę na:

• Ciągłe nadzorowanie urny Przez cały dzień wyborczy musisz kontrolować, czy ktokolwiek
nie dorzuca do urny jakichkolwiek dokumentów poza pojedynczymi kartami do głosowania.

• Próby kupowania głosów Zwróć uwagę, czy wyborcom nikt nie „pomaga” w głosowaniu
oraz czy nie próbuje kontrolować tych osób w lokalu wyborczym lub jego otoczeniu. Tego rodzaju
zachowania musisz natychmiast zgłosić, np. do swojego sztabu wyborczego.

• Głosowanie osób na podstawie zaświadczeń Zwróć uwagę, czy osoby mieszkające poza 
terytorium danej komisji głosują na podstawie zaświadczenia. Ważne, by każda z takich osób 
zostawiła zaświadczenie w komisji.

• Liczenie osób, które wrzucają kartę do urny i składają podpis w księdze Dobrym, choć dość 
wymagającym sporego wysiłku sposobem kontroli jest liczenie osób, które pobrały karty do
głosowania oraz osób, które wrzuciły tę kartę do urny.

• Nadzorowanie spisu wyborców i podszywanie się pod nieobecnych – Bardzo ważne!!
Zwróć uwagę, szczególnie pod koniec dnia wyborczego, czy żaden z członków komisji nie 
dokonuje w spisie wyborców nieuzasadnionych wpisów, np. nie podpisuje się za osoby, 
które nie brały udziału w wyborach. Takie głosowanie w czyimś imieniu jest niedozwolone. 
Przyjrzyj
się, gdzie umieszczono listy wyborców po zamknięciu lokalu wyborczego. Pamiętaj, że 
osoby zamierzające sfałszować wybory będą chciały złożyć podpisy za wyborców,
którzy nie wzięli udziału w głosowaniu.

• Nadzorowanie kart do głosowania, którymi dysponuje komisja Zwróć uwagę, czy żaden z 
członków komisji nie wykrada czystych kart do głosowania, oraz czy karty będące w posiadaniu
komisji są odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą. W trakcie głosowania pilnujemy, by nie 
było stemplowanych zbyt wiele kart (ponad 100). Karty powinny być stemplowane na bieżąco, 
w miarę ich wydawania głosującym.
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• Zamknięcie lokalu wyborczego i zapieczętowanie urny Ważnym momentem jest 
chwila zamknięcia lokalu wyborczego,a następnie otwarcia urny wyborczej. Po 
zamknięciu lokalu wyborczego i opuszczeniu go przez ostatniego wyborcę komisja 
natychmiast pieczętuje wlot urny, zaklejając go paskiem papieru z pieczątką komisji
oraz podpisami członków komisji. 

Uważaj, aby w towarzyszącym tej czynności zamieszaniu nikt nie wrzucił do urny kart 
do głosowania. Po zaklejeniu urna musi być ciągle widoczna!! Pod żadnym pozorem 
nie gódź się jej przenoszenie do innych pomieszczeń lub miejsc, w których byłaby 
niewidoczna dla mężów zaufania i wszystkich członków komisji! 

Przewodniczący komisji zamyka zestawienia głosujących (tzw. spisy ulicami) wielką 
literą Z z dodaną poziomą kreską. W tak oznaczonym miejscu nic już nie można 
dopisywać.
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