Komitet Obrony Demokracji

O CZYM MUSZĘ PAMIĘTAĆ W ROLI OBSERWATORA SPOŁECZNEGO?

KILKA DNI PRZED WYBORAMI:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zarejestrowałem się na okw.info.pl,
zostałem przeszkolony,
zapoznałem się z formularzem obserwacji,
znam adres obwodowej komisji wyborczej, gdzie prowadzę obserwację,
wiem kiedy rozpoczynam i kończę działanie,
znam numer telefonu swojego koordynatora lokalnego.

PRZED DNIEM WYBORÓW:
Mam przygotowany:
a) wydrukowany formularz obserwacji,
b) zaświadczenie uprawniające do prowadzenia obserwacji, wystawione przez KOD
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:
a) Pojawiam się w wybranym lokalu wyborczym o ustalonej godzinie,
b) witam się z komisją wyborczą, okazuję zaświadczenie upoważniające mnie do
obserwacji społecznej i dowód osobisty. Przypinam identyfikator do ubrania,
c) rozpoczynam wypełnianie formularza obserwacyjnego, wpisuję imię i nazwisko oraz
godziny obserwacji,
d) formularz wypełniam w sposób czytelny i klarowny, tak aby potem nie było problemu
z wprowadzaniem danych do systemu informatycznego,
e) gdy dzieje się coś nietypowego mogę skontaktować się ze swoim koordynatorem
lokalnym pełniącym dyżur telefoniczny,
f) po zakończeniu pracy obwodowej komisji wyborczej proszę o kopię protokołu z
wynikami głosowania (mam prawo do jej otrzymania). Dodatkowo wykonuję zdjęcie
protokołu,
g) po powrocie do domu wprowadzam dane z formularza do systemu informatycznego,
wykorzystując otrzymany wcześniej link lub przekazuję formularz koordynatorowi
lokalnemu.

Komitet Obrony Demokracji

ZASADY POSTĘPOWANIA OBSERWATORA W RAMACH AKCJI
OBYWATELSKA KONTROLA WYBORÓW
1. BEZSTRONNOŚĆ
 Obserwator nie może być zaangażowany w popieranie komitetu lub kandydatów startujących
w wyborach.
 Obserwator nie może ujawniać swoich sympatii politycznych. Z jednakowym zaangażowaniem
ma opisywać wszystkie nieprawidłowości, bez względu na to, kto się ich dopuszcza.
2. KOMPETENCJA
 Konieczny jest wcześniejszy udział w szkoleniu, zapoznanie się z przepisami i materiałami
udostępnionymi na stronie okw.info.pl oraz z formularzem obserwacji.
2. RZETELNOŚĆ
 Wszystkie działania muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkiej staranności.
 Uwagi wpisane do formularza musza być zaobserwowane osobiście, a nie zasłyszane.
 Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu obserwacyjnym
opracowanym przez organizatorów akcji.
 Dane zebrane podczas obserwacji należy niezwłocznie po zakończeniu obserwacji w lokalu
wyborczym wpisać do systemu informatycznego.
3. SZACUNEK
 Obserwator powinien z szacunkiem odnosić się do wyborców oraz członków komisji.
Nie przeszkadzać komisji w pracy, w razie potrzeby zadawać pytania z prośbą o wyjaśnienia,
a nie żądać.
4. DYSTANS
 Nie należy wchodzić w bliskie relacje z członkami komisji i mężami zaufania, nie należy
pomagać i instruować wyborców. W przypadku stwierdzenia naruszenia procedury wyborczej
obserwator powinien odnotować ten fakt w formularzu obserwacji wyborów. W przypadku
zauważenia nieprawidłowości obserwator ma prawo zwrócić uwagę na ten fakt członkom
komisji wyborczej – najlepiej jej przewodniczącemu lub jego zastępcy. Może także złożyć
skargę - jeśli nieprawidłowości dotyczą działalności obwodowej komisji wyborczej, skargę
rozpatruje terytorialna komisja wyborcza, która powinna uczynić to niezwłocznie - lub
powiadomić o naruszeniu instytucje nadzorujące przestrzeganie prawa wyborczego – najlepiej
właściwego terytorialnie komisarza wyborczego lub Państwową Komisję Wyborczą.
 Do czasu ogłoszenia analizy danych zebranych we wszystkich obserwowanych obwodach przez
organizatorów akcji, obserwatorzy proszeni są o nie wypowiadanie się do mediów na temat
przebiegu obserwacji w poszczególnych obwodach i kontaktowanie przedstawicieli mediów
bezpośrednio z organizatorami.

