MĘŻOWIE ZAUFANIA/ OBSERWATORZY SPOŁECZNI W KOMISJACH OBWODOWYCH
Tabela zawiera listę czynności z opisem „TAK”, wskazanych i dozwolonych przez Kodeks
Wyborczy oraz Wytyczne PKW. Czynności z opisem „NIE”, mogą być wykonywane, ale pod
pewnymi warunkami, które opisano w tabeli.
Mężowie
zaufania

TAK

TAK

TAK

Czynności
Tylko jeden MZ/OS, z jednego podmiotu delegującego może przebywać
w lokalu wyborczym.
Nie wyklucza to zmiany MZ / OS w trakcie pracy OKW.
MZ / OS powinien nosić w widoczny sposób identyfikatora z informacją:
imię i nazwisko, funkcja, nazwa komitetu wyborczego.
UWAGA:
Najlepiej przyjść z własnym identyfikatorem.
Na początku przewodniczący OKW informuje MZ / OS o przysługujących
prawach oraz uzgadnia miejsca pracy umożliwiające należytą obserwację,
z którego MZ/OS nie będzie utrudniał pracy komisji.
Obecność przy wszystkich czynnościach Komisji.

Obserwatorzy
społeczni

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

UWAGA:
Obserwatorzy społeczni nie są uprawnienie do dwóch czynności
opisanych poniżej.
Obserwowanie czynności:
- przygotowania do głosowania;
- przebiegu głosowania w godz. 7:00-21:00;
- przekazania dokumentów między dwoma komisjami wyborczymi
- ustalania wyników głosowania;
- sporządzania protokołów.

TAK

Zgłaszanie Przewodniczącemu na bieżąco uwag i zastrzeżeń.

TAK

Tylko MZ może wnieść uwagi do protokołu ze wskazaniem konkretnych
zarzutów.
UWAGA:
Obserwator społeczny przed zakończeniem prac Komisji może złożyć
odrębne pismo ze wskazaniem nieprawidłowości i zarzutów dot. pracy
Komisji. Te kwestie reguluje Kodeks Postepowania Administracyjnego.
Każdy obywatel w Polsce ma prawo złożyć pismo do organów
publicznych, które mają obowiązek je przyjąć i potwierdzić ten fakt
stosowną pieczęcią.
Zgodnie z Art. 152 § 2. Organami wyborczymi powoływanymi w
związku z zarządzonymi wyborami są odpowiednio (...) terytorialne
komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze.

NIE

TAK

TAK
NIE wg PKW
TAK wg RKW

Ważne jest, aby posiadać 2 egz. pisma (jedno – dla komisji, drugie – dla
składającego z potwierdzeniem złożenia do komisji).
TAK

Tylko MZ może towarzyszć komisji przy przewożeniu i przekazywaniu
dokumentów do komisji wyższego stopnia.

NIE

TAK

Obecność przy sprawdzaniu prawidłowości ustalania wyników.

TAK

TAK

Obecność przy wprowadzaniu danych do systemu komputerowego.

TAK

TAK

Nagrywanie (bez transmisji), własnym sprzętem czynności komisji w
czasie:
- przed otwarciem lokalu wyborczego;
- po zamknięciu lokalu wyborczego.
Dołączenie do protokołu nośnika z nagraniem prac komisji

TAK

TAK

TAK
UWAGA:
Wytyczne PKW pozostają nieprecyzyjne w tej kwestii. Skopiowanie
nagrania na nośnik może nie być możliwe przed zakończeniem pracy
komisji i przekazaniem dokumentów do komisji wyższego szczebla. Nie
jest przecież możliwe przekazanie całego urządzenia rejestrującego.
PROPOZYCJA: Należy złożyć pismo z wnioskiem o dołączenie do
protokołu kopii nagrania w terminie 7 dni. Doręczenie nastąpi do
komisji wyższego stopnia (miejskiej lub powiatowej)
WAŻNE! Nagranie może zostać dołączone do protokołu na wyraźny
wniosek nagrywającego.

