Komitet Obrony Demokracji

Wybory do Parlamentu
Europejskiego 26.05.2019
FORMULARZ OBSERWACJI

IMIĘ I NAZWISKO:

GMINA:

CZAS
OBSERWACJI
od do

PRZYGOTOWANIE
LOKALU

□

PEŁNA
SIEDZIBA:

OBWÓD NR:

GŁOSOWANIE

LICZENIE

□

□

ADRES:

LICZBA CZŁONKÓW
KOMISJI:
LICZBA OSÓB UPRAWIONYCH
DO GŁOSOWANIA W KOMISJI
(zapytać przewodniczącego Komisji)

1. PRZYGOTOWANIE
TAK

P.1. Czy komisja jest prawidłowo
oznaczona – na zewnątrz i
wewnątrz lokalu wyborczego?
P.2. Czy po opieczętowaniu karty
były przechowywane w taki
sposób, aby nie miała do nich
dostępu żadna osoba
nieuprawniona?
P.3. Czy w lokalu wyborczym
znajdują się wymagane
obwieszczenia i informacje o
sposobie głosowania?

NIE

Jeżeli nie to dlaczego?

TAK
NIE
Jeżeli

TAK
NIE

P.5. Czy w lokalu wyborczym lub
na terenie, na którym się on
znajduje znaleziono jakiekolwiek
materiały agitacyjne?

□
□
nie to dlaczego?

□
□

Jeżeli nie to dlaczego?
TAK

P.4. Czy w lokalu wyborczym
znajdują się miejsca zapewniające
tajność głosowania?

□
□

NIE

□
□

Jeżeli nie to dlaczego?
TAK
NIE

□
□

Jeśli tak, to jakie i co z nimi zrobiono?
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P.6. Czy komisja w jakimkolwiek
momencie utrudniała Ci
obserwację procedury
przygotowania lokalu wyborczego
do głosowania?

TAK
NIE

Jeśli tak, opisz na czym
polegały utrudnienia:
TAK

P.7. Czy zgłaszałeś komisji uwagi
do sposobu jej pracy?

Ogólna ocena pracy komisji
podczas przygotowania:

□
□

NIE

□
□

Jeśli tak, to jakie uwagi i jaka
była reakcja członków Komisji?

Dodatkowe komentarze:

□ bardzo dobra
□ dobra
□ zła
□ bardzo zła
2. GŁOSOWANIE
G.1. Czy w lokalu
wyborczym lub terenie, na
którym się on znajduje,
zdarzył się przypadek
agitacji wyborczej?
G.2. Czy zdarzyło się, że
członkowie komisji nie
sprawdzili komuś
dokumentu tożsamości
przed wydaniem kart do
głosowania?

TAK
NIE

Jeśli tak, to ile takich
przypadków zauważyłaś/eś?
Proszę opisać te przypadki.

TAK
NIE

G.4. Czy zdarzyło się, że
nikt z członków komisji
nie pełnił dyżuru przy
urnie?

□
□

Jeśli tak, podaj liczbę takich przypadków.

TAK

G.3. Czy członkowie
komisji korzystali z osłony
na dane osobowe?

□
□

NIE

□
□

Jeśli nie, podaj jak często się to zdarzało
(sporadycznie, nagminnie, przez cały czas):

TAK
NIE

□
□
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TAK

G.5. Czy była
przestrzegana tajność
głosowania?

G.6. Czy komisja
interweniowała w
przypadkach
nieprzestrzegania lub
naruszania tajności
głosowania?
G. 7. Czy była osoba
pełniąca rolę „strażnika
urny”?
G.8. Czy zdarzyło się, że
strażnik urny nie
zareagował w sytuacji, gdy
wyborca wrzucał do urny
karty w sposób
ujawniający na kogo oddał
głos ?
G.9. Czy wystąpiły
jakiekolwiek problemy
związane ze zbyt małą
liczbą miejsc
zapewniających tajność
głosowania?
G.10. Czy zdarzyło się, że
ktoś usiłował wynieść
karty do głosowania z
lokalu wyborczego?
G.11. Czy komisja w
dowolnym momencie
utrudniała Ci obserwację
procesu głosowania?

NIE

Jeśli nie, w jakich sytuacjach
(np. tzw. głosowanie rodzinne,
na widoku, inne) i czy nagminnie
czy raczej sporadycznie:

□ nigdy
□ czasami
□ w większości przypadków
□ zawsze
TAK
NIE

TAK
NIE

□
□
□
□

Jeśli zareagował, to w jaki sposób:

TAK
NIE

□
□

Jeśli tak, opisz jakie:

TAK
NIE

□
□

Jeśli tak, podaj liczbę
takich przypadków i opisz
jak zareagowała Komisja:
TAK
NIE

TAK

G.12. Czy zgłaszałeś
komisji uwagi do sposobu
jej pracy?

□
□

NIE

□
□
□
□

Jeśli tak, to jakie uwagi
i jaka była reakcja
członków Komisji?
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G.13 Jak reagowała
komisja w sytuacji
przybycia nazbyt dużej
ilości głosujących?

Opisz pracę Komisji w godzinach największego obciążenia
(jednoczesne przybycie nazbyt dużej ilości głosujących):

Ogólna ocena pracy
komisji podczas
głosowania:

Dodatkowe komentarze:

□ bardzo dobra
□ dobra
□ zła
□ bardzo zła
3. LICZENIE
L.1. Czy urna była
zaplombowana w
momencie, gdy komisja
przystąpiła do jej
otwierania?
L.2. Czy komisja
przeglądała, segregowała i
liczyła karty i głosy
działając wspólnie, nie
dzieląc się na
grupy?

TAK
NIE

TAK
NIE

□
□
□
□

Opisz sposób pracy Komisji:

L.3. Czy wystąpiły
jakiekolwiek problemy
z interpretacją ważności
głosów?

TAK

L.4. Czy w przypadku
sporów dotyczących
ważności głosu komisja
podejmowała decyzję
większością głosów?

TAK

L.5. Czy wystąpiły
jakiekolwiek problemy lub
nieprawidłowości przy
wypełnianiu protokołu?

TAK

NIE

□
□

Opisz na czym polegały problemy:

NIE

□
□

Jeśli nie, to opisz
jak decydowała Komisja?

NIE

□
□

Jeśli tak, opisz je:
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L.6. Czy mężowie zaufania
TAK
□
lub członkowie komisji
□
wnieśli uwagi do protokołu NIE
Jeśli
tak,
opisz
jakie?
komisji?
L.7. Czy komisja
ustosunkowała się do tych
uwag?

L.8. Czy wystąpiły
jakiekolwiek problemy z
wprowadzeniem danych
do informatycznego
systemu WOW?
L.9. Czy zdarzył się
jakikolwiek przypadek
odmowy wydania kopii
protokołu mężowi
zaufania lub
obserwatorowi, jeśli o nią
poprosił?
L.10. Czy komisja
wywiesiła w miejscu łatwo
dostępnym dla wyborców
kopie protokołów
głosowania
w obwodzie?
L.11. Czy komisja w
jakimkolwiek momencie
utrudniała Ci obserwację
procesu liczenia głosów?

TAK
NIE

Jeśli tak, to w jaki sposób?

TAK
NIE

□
□

Jeśli tak, to jakie?

TAK
NIE

TAK
NIE

TAK
NIE

□
□

□
□
□
□

Jeśli tak, jakie uwagi
i jaka była reakcja członków Komisji?

TAK

L.12. Czy zgłaszałeś
komisji uwagi do sposobu
jej pracy?

□
□

NIE

□
□

Jeśli tak, opisz na czym
polegały utrudnienia:

l.13. O której godzinie
komisja zakończyła pracę?
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Ogólna ocena pracy
komisji podczas liczenia
głosów:

Dodatkowe komentarze:

□ bardzo dobra
□ dobra
□ zła
□ bardzo zła
W przypadku zauważenia drobnych naruszeń, proszę zapytać przewodniczącego Komisji
Wyborczej „Czy tak powinno być że….?”, oraz zapisać informację o incydencie w
formularzu w odpowiednim polu lub przy jego braku w „dodatkowych komentarzach”.
Jeżeli naruszenie jest poważne, proszę się skontaktować ze swoim koordynatorem lokalnym
tel; ……………………
UPRAWNIENIA MĘŻA ZAUFANIA
1. Mąż zaufania ma prawo być obecny podczas wszystkich czynności komisji, do której został
wyznaczony.
2. Ma prawo rejestrować (na urządzeniu własnym) wszystkie czynności obwodowej komisji ds.
przeprowadzenia wyborów przed otwarciem lokalu wyborczego i po jego zamknięciu. A także
wszystkie czynności komisji obwodowej ds. ustalenia wyników głosowania do momentu podpisania
protokołu, o którym mowa w art. 75 §1. W szczególności obejmuje to takie czynności komisji jak:
sprawdzenie, czy urna jest pusta, i jej opieczętowanie, sprawdzenie, czy na miejscu znajduje się spis
wyborców i potrzebna lista kart do głosowania właściwych dla przeprowadzanych wyborów, jak
również czy w lokalu wyborczym znajduje się odpowiednia liczba łatwo dostępnych miejsc
zapewniających tajność głosowania. (Art. 42. §5. KW)
3. Materiały zawierające zarejestrowany przebieg czynności, o których mowa w §5, na wniosek męża
zaufania, rejestrującego te czynności, mogą zostać zakwalifikowane jako dokumenty z wyborów w
rozumieniu art. 8, czyli staną się częścią archiwów państwowych i mogą być udostępniane. (Art. 42
§6. KW)
4. Ma prawo wnosić uwagi do protokołu z wymienieniem konkretnych zarzutów. Muszą one zostać
odnotowane w protokole. (Art. 103b §1 pkt 3. KW)
5. Ma prawo być obecnym przy przekazywaniu protokołu przez obwodową komisję wyborczą. (Art.
103b §1 pkt 4. KW)
6. Ma prawo otrzymać kopię protokołu komisji ds. przeprowadzenia wyborów (Art. 70 §1b. KW) oraz
komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (Art. 77 §1. KW)
UPRAWNIENIA OBSERWATORA SPOŁECZNEGO
Do obserwatorów społecznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu o mężach zaufania, z
wyjątkiem art. 103b §1 pkt 3 i 4 czyli nie ma możliwości wnoszenia uwag do protokołu oraz być
obecnym przy przekazywaniu protokołu przez obwodową komisję wyborczą. (Art. 103c §2 KW)
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