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MĘŻOWIE ZAUFANIA

 1 komitet wyborczy  - 1 mąż zaufania

(wyłącznie osoba pełnoletnia);

• wyznaczony przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, który zarejestrował 

kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (lub osobę upoważnioną).   

Mężowie zaufania danego komitetu nie mogą się zmieniać w trakcie czynności komisji 

związanych z ustalaniem wyników głosowania w obwodzie;

 zaświadczenie (wg wzoru ustalonego przez PKW uchwałą z  dnia 30 lipca 2018 r.) 
lub jego kopia – podpisane przez właściwy organ podmiotu uprawnionego lub 
upoważnioną przez ten organ osobę + okazanie komisji kserokopii upoważnienia. 
Komisja sprawdza zaświadczenie ze wzorem oraz tożsamość tej osoby;

 powinien posiadać identyfikator. 

Identyfikatory nie mogą zawierać 
elementów kampanii wyborczej. 

Komisja wywiesza informację (w lokalu wyborczym w miejscu widocznym

z zewnątrz oraz w urzędzie gminy) o godzinie rozpoczęcia swojej pracy

w dniu głosowania (a nie o godzinie rozpoczęcia głosowania!)

Elementy

agitacyjne
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Zaświadczenie powinno zostać sporządzone
według wzoru ustalonego przez Państwową
Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 30 lipca
2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla
męża zaufania (M.P. poz. 822). Zaświadczenia
mogą różnić się między sobą wyglądem
i układem graficznym, ale ich treść musi
odpowiadać wzorowi ustalonemu przez

Państwową KomisjęWyborczą

WZÓR ZAŚWIADCZENIA DLA MĘŻA ZAUFANIA

Z uwagi na stan epidemii, o ile nie ma
możliwości przedłożenia oryginału
zaświadczenia, zarówno zaświadczenie
podpisane przez pełnomocnika wyborczego
lub upoważnioną przez niego osobę, jak też
ewentualne upoważnienie, mogą zostać
przedłożone przewodniczącemu komisji
w formie wydruku skanów tych dokumentów
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MĘŻOWIE ZAUFANIA

Mężem zaufania nie może być:

•kandydat w wyborach;

•komisarz wyborczy;

•pełnomocnik wyborczy;

•pełnomocnik finansowy;

•urzędnik wyborczy;

•członek komisji wyborczej.

Mężowie zaufania nie mogą 

1) wykonywać żadnych czynności członka komisji;

2) pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień;

3) liczyć, ani przeglądać kart do głosowania przed rozpoczęciem głosowania,

w trakcie głosowania i po jego zakończeniu, tj. nie mogą mieć żadnego kontaktu

fizycznego z kartami do głosowania – nie mogą dotykać kart w żadnym

momencie;

4) wykonywać żadnych czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym,

tj. np. wyjmować kopert na kartę do głosowania lub oświadczeń o osobistym

i tajnym oddaniu głosu z kopert zwrotnych, ani też wyjmować kart do głosowania z

kopert na kartę do głosowania, tj. nie mogą mieć żadnego kontaktu fizycznego z

kopertami, kartami do głosowania i oświadczeniami – nie mogą dotykać kopert

zwrotnych, kopert na kartę do głosowania, kart do głosowania i oświadczeń

Niedopuszczalne jest 

utrudnianie przez członków 

komisji obwodowej 

obserwacji mężom zaufania 

wszystkich wykonywanych 

czynności. 
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MĘŻOWIE ZAUFANIA - UPRAWNIENIA

Mężowie zaufania mają prawo w szczególności:

1) być obecni podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej; 

2) być obecni w lokalu wyborczym w czasie przygotowania do głosowania,

w trakcie głosowania i podczas ustalania wyników głosowania i sporządzania

protokołu;

3) obserwować liczenie głosów przez obwodową komisję wyborczą i ustalanie 

przez nią wyników głosowania; 

4) zgłaszać przewodniczącym komisji na bieżąco uwagi i zastrzeżenia; 

5) wnosić uwagi do protokołu głosowania, z wymienieniem konkretnych 

zarzutów; 

6) być obecni przy przewożeniu i przekazywaniu protokołów do właściwej 

komisji wyborczej wyższego stopnia; 

7) być obecni przy sprawdzaniu prawidłowości ustalenia wyników głosowania;

8) występować o wydanie kopii protokołu głosowania;

9) być obecni przy wprowadzaniu danych do sieci elektronicznego przesyłania 

danych. 

Wykonywanie uprawnień mężów zaufania nie może utrudniać pracy

komisji, zakłócać powagi głosowania ani naruszać jego tajności.
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MĘŻOWIE ZAUFANIA - UPRAWNIENIA

W dniu głosowania –

- od momentu rozpoczęcia pracy przez komisję  - do czasu rozpoczęcia 

głosowania oraz

- w okresie od zamknięcia lokalu wyborczego do podpisania protokołu głosowania, 

czynności komisji mogą być rejestrowane przez mężów zaufania 

z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących (art. 42 § 5 Kodeksu wyborczego).

(bez transmisji !!!)

Materiały zawierające zarejestrowany przebieg czynności na wniosek męża

zaufania, rejestrującego te czynności, mogą zostać zakwalifikowane jako

dokumenty z wyborów. W przypadku, gdy mąż zaufania złoży wniosek

o dołączenie zarejestrowanego przez niego materiału jako dokument

z wyborów, komisja pakuje go, opieczętowuje oraz przekazuje z innymi

dokumentami z wyborów.

Mąż zaufania ma obowiązek bezwzględnego stosowania zasad

bezpieczeństwa sanitarnego związanego ze zwalczaniem

epidemii COVID-19, o których mowa w rozporządzeniu Ministra

Zdrowia.
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MĘŻOWIE ZAUFANIA - UPRAWNIENIA

Przewodniczący komisji może wydawać polecenia o charakterze

porządkowym, w przypadku gdy działania mężów zaufania wykraczają poza ich

uprawnienia, utrudniają pracę komisji, zakłócają powagę głosowania lub naruszają

jego tajność. Fakt ten należy odnotować w punkcie 22 protokołu głosowania.

Kwestie organizacyjne związane z wykonywaniem funkcji męża zaufania

należą do kompetencji przewodniczącego danej komisji, który winien ustalić

je i przekazać przybyłym mężom zaufania.

Obserwacja czynności wykonywanych przez komisję obwodową w trakcie głosowania,

tj. w okresie od jego rozpoczęcia o godz. 700 do czasu jego zakończenia do godz. 2100,

z zastrzeżeniem, że nie zostało ono przedłużone, nie uprawnia mężów zaufania

do utrwalania pracy komisji za pomocą żadnych urządzeń rejestrujących.
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OBSERWATORZY SPOŁECZNI 

Zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. wpisane do

Krajowego Rejestru Sądowego, stowarzyszenia i fundacje, do

których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa

obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, mają prawo

wyznaczyć po jednym obserwatorze społecznym do każdej

obwodowej komisji wyborczej. Prawo wyznaczenia po jednym

obserwatorze społecznym do komisji mają stowarzyszenia i fundacje,

które w swoim statucie mają zapisaną realizację co najmniej jednego

z wymienionego wyżej celu, tj.

- troskę o demokrację

- prawa obywatelskie

- rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Nie ma przy tym znaczenia, w jaki sposób zostaną one zapisane

(jakie sformułowania zostaną użyte) w statucie.
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OBSERWATORZY SPOŁECZNI 

Obserwatorem społecznym nie może być:

1) kandydat w wyborach; 

2) komisarz wyborczy; 

3) pełnomocnik wyborczy; 

4) pełnomocnik finansowy; 

5) urzędnik wyborczy; 

6) członek komisji wyborczej. 

Obserwatorzy społeczni mają takie same uprawnienia jakie

przysługują mężom zaufania za wyjątkiem:

1) wnoszenia uwag do protokołu głosowania;

2) obecności przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu

do właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia.
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ZAŚWIADCZENIE 

DLA OBSERWATORA SPOŁECZNEGO 

 Obserwator społeczny 
przedstawia przewodniczącemu 
OKW zaświadczenie podpisane 
przez osobę działającą w imieniu 
organu uprawnionego do 
reprezentowania na zewnątrz 
stowarzyszenia/fundacji oraz 
dokument tożsamości.

 Zaświadczenia mogą różnić się 
układem graficznym, ale ich treść 
musi odpowiadać wzorowi 
ustalonemu przez PKW (M.P. 
z 2018 r. poz. 795).

 OKW sprawdza tożsamość 
obserwatora społecznego.
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ZAŚWIADCZENIE 

DLA OBSERWATORA SPOŁECZNEGO 

Na podstawie przedłożonego komisji zaświadczenia,
w którym wskazany będzie numer, pod którym
stowarzyszenie lub fundacja została wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego, członek komisji weryfikuje
uprawnienie do wyznaczenia obserwatorów społecznych
przez dane stowarzyszenie lub fundację (cele statutowe).

Sprawdzenia można dokonać w wyszukiwarce
Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs

W przypadku braku takiej możliwości technicznej lub
innych wątpliwości komisja zwraca się o pomoc w tej
sprawie do urzędu gminy.

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs
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ZAŚWIADCZENIE 

DLA OBSERWATORA SPOŁECZNEGO 

Z uwagi na stan epidemii, o ile nie ma możliwości
przedłożenia oryginału zaświadczenia, obserwator społeczny
może przedstawić przewodniczącemu komisji wydruk skanu
zaświadczenia podpisanego przez osobę działającą w imieniu
organu uprawnionego do reprezentowania na zewnątrz
stowarzyszenia lub fundacji. Jednakże w takim przypadku
konieczne jest jednoczesne przedłożenie skanu innego
dokumentu uprawdopodobniającego, że obserwator społeczny
został wyznaczony przez uprawniony do tego organ danej
fundacji lub stowarzyszenia, tj. np. skanu uchwały w sprawie
wyboru prezesa danego stowarzyszenia lub fundacji albo skanu
innego tego rodzaju dokumentu. Musi to być skan innego
dokumentu, niż wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, który
dostępny jest w Internecie. Przedkładanie skanu tego rodzaju
dokumentu nie jest konieczne w przypadku przedłożenia
przewodniczącemu komisji oryginału zaświadczenia


