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AKCJA OBSERWUJEMY WYBORY
O CZYM MUSZĘ PAMIĘTAĆ W ROLI OBSERWATORA SPOŁECZNEGO?

KILKA DNI PRZED WYBORAMI:

1. Zapoznałem się i w pełni akceptuję zasady uczestnika akcji Obserwujemy wybory. Rejestruję się 
na www.obserwujemywybory.pl. Wybieram obwód, w którym chcę prowadzić obserwację. 

□

2. Odbywam szkolenie dot. obserwacji wyborów organizowane przez Fundację im. Stefana Batorego – 
stacjonarne lub internetowe, zapoznaję się z materiałami dostępnymi na www.obserwujemywybory.pl

□

3. Jestem w kontakcie z jednym z organizatorów akcji. Potwierdzam otrzymanie zaświadczenia 
uprawniającego do prowadzenia obserwacji, wypróbowuję możliwość zalogowania się do systemu 
informatycznego gromadzącego dane z obserwacji.

□

4. Kontaktuję się z swoimi „zmiennikami” - innymi osobami prowadzącymi obserwację w wybranej przeze 
mnie obwodowej komisji wyborczej w ramach akcji Obserwujemy wybory. Wspólnie z nimi ustalam 
godziny dyżurów w lokalu wyborczym. Ustalamy również kto wpisze dane – z wypełnianego przez 
kolejnych obserwatorów formularza - do systemu internetowego. Pamiętam, że ostatni obserwator 
musi wejść do lokalu wyborczego przed godz. 21.00, potem nie zostanie wpuszczony. 

□

5. Wiem na czym polegają moje zadania w dniu głosowania: zapoznałem się z formularzem obserwacji; 
znam adres obwodowej komisji wyborczej, gdzie prowadzę obserwację, wiem kiedy rozpoczynam 
i kończę działanie, wiem, kogo zmieniam i kto to jest moim zmiennikiem, znam telefony zmienników; 
znam numer telefonu na dyżur ekspertów.

□

PRZED DNIEM WYBORÓW:

1.  Jestem gotowy do dnia wyborów i do prowadzenia obserwacji. Mam przygotowany:

a. wydrukowany formularz obserwacji ( lub jeśli jestem kolejnym obserwatorem, wiem od kogo przejmę 
formularz),

□
b. zaświadczenie uprawniające do prowadzenia obserwacji, wystawione przez jednego z organizatorów 

akcji Obserwujemy wybory i podpisane przez upoważnione osoby,
□

c. dowód osobisty □
d. naładowany telefon, listę kontaktów, jedzenie, picie, długopis. Jestem przygotowana/y na to, że dzień 

wyborczy może trwać dłużej niż początkowo zaplanowano.
□

W DNIU WYBORÓW:

1. Pojawiam się w wybranym lokalu wyborczym przed godz. 6:00 lub o godzinie ustalonej wcześniej 
z innymi obserwatorami.

□

2. Witam się z komisją wyborczą, okazuję zaświadczenie upoważniające mnie do obserwacji społecznej 
i dowód osobisty. Jeśli po załatwieniu formalności otrzymam od Komisji identyfikator przypinam go do 
ubrania.

□

3. Sprawdzam czy sposób komunikacji z organizatorami akcji obserwacyjnej działa bez zastrzeżeń; jeszcze 
raz czytam formularz, tak aby przypomnieć sobie na co zwrócić szczególną uwagę.

□

4. Rozpoczynam wypełnianie formularza obserwacyjnego. Wpisuję imię i nazwisko oraz godziny 
obserwacji. Po zakończeniu swojej „zmiany” przekazuję formularz kolejnemu obserwatorowi, który 
po załatwieniu formalności z Komisją, również wpisuje swoje imię i nazwisko oraz czas obserwacji 
do formularza.

□

5. Formularz wypełniam w sposób czytelny i klarowny, tak aby potem nie było problemu z wprowadzaniem 
danych do systemu informatycznego.

□

6. Gdy dzieje się coś nietypowego mogę skontaktować się z ekspertem pełniącym dyżur telefoniczny. □
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W DNIU WYBORÓW:

7. O ustalonej godzinie sprawdzam czy jest kolejny zmiennik. Jeśli nie mam zmiennika, zostaję w lokalu 
wyborczym. Przed liczeniem głosów – jeśli nie mam zmiennika robię sobie przerwę, biorąc pod uwagę 
czas, jaki może zająć liczenie głosów.

□

8. Podczas obserwacji zwracam szczególną uwagę na to:

a. czy urna przed otwarciem lokalu wyborczego była pusta i została właściwie zaplombowana; □
b. czy karty do głosowania są zabezpieczone przed dostępem osób, które nie są członkami komisji; □
c. czy komisja reaguje w sytuacji, jeśli w lokalu wyborczym lub jego najbliższej okolicy jest prowadzona 

agitacja wyborcza (ulotki, plakaty, publiczne wypowiedzi agitujące za/przeciw jakimś kandydatom) 
□

d. czy z lokalu wyborczego nie są wynoszone/wnoszone karty do głosowania; □
e. czy po zakończeniu głosowania otwór urny został zabezpieczony przed dosypywaniem kart □
f. czy po podpisaniu protokołu przekazania materiałów członkowie obwodowej komisji wyborczej 

przeprowadzającej głosowania opuścili lokal
□

g. czy członkowie komisji ds. liczenia głosów pracują wspólnie - bez dzielenia się na grupy □
h. czy są problemy z interpretacją ważności głosu; jeśli tak, jak komisja podejmuje ostateczną decyzję 

(w drodze losowania?)
□

9. Proszę kopię protokołu z przekazania materiałów wyborczych z komisji, która przeprowadziła 
głosowanie do komisji liczącej głosy (mam prawo do jej otrzymania).

□

10. Po zakończeniu pracy obwodowej komisji wyborczej ds. liczenia głosów proszę o kopię protokołu 
z wynikami głosowania (mam prawo do jej otrzymania). Dodatkowo wykonuję zdjęcie protokołu.

□

11. Jeśli jestem ostatnią osobą prowadzącą obserwację, o ile nie ustaliłam/em inaczej w gronie 
obserwatorów, po powrocie do domu wprowadzam dane z formularza oraz zdjęcia protokołów 
do systemu informatycznego, logując się na www.obserwujemywybory.pl. Pozostali obserwatorzy 
wiedzą, że mogę dzwonić, żeby wyjaśnić ew. wątpliwości dotyczące ich zapisków.

□

12. W poniedziałek po wyborach wysyłam tradycyjna pocztą oryginał formularza wraz z kopią protokołów 
na adres: Fundacja im. Stefana Batorego, 00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a z dopiskiem: akcja 
Obserwujemy wybory. 

□


