Jak przygotować się na dzień wyborów
13 października 2019r.
Poradnik dla członków Obwodowych
Komisji Wyborczych i Mężów Zaufania

Dzień wyborczy 13 października 2019r.
Wybory składają się z 3 faz:
1) przygotowania lokalu wyborczego
w godzinach (około) 6:00 -7:00

(około) 6:00 – 7:00
Przygotowanie
lokalu wyborczego

2) głosowania
w godzinach 7:00 – 21:00
7:00 – 21:00
Głosowanie

3) ustalania wyników wyborów (liczenie)
oraz przesyłanie wyniku wyborów do
okręgowych komisji wyborczych
od godziny 21:00

WAŻNE

UWAGA! SZCZEGÓLNIE WAŻNA JEST FAZA
USTALANIA WYNIKÓW WYBORÓW

21:00 – do końca
Liczenie głosów,
Przesyłanie wyników

Co warto ze sobą wziąć na dzień wyborów
• Telefon komórkowy
(najlepiej z dostępem do internetu)
• Ładowarkę do telefonu
(wskazany powerbank)
• Picie, jedzenie, ewentualnie leki
• Aparat fotograficzny / Kamerę
(jeżeli nie jest wbudowany w telefonie)

• Kalkulator
• (jeżeli nie jest wbudowany w telefonie)
• Długopis i notatnik

WAŻNE

Jak się przygotować na dzień wyborów
• Przygotować numery telefonów do koordynatorów
pilnujwyborow.pl
• Zapoznać się z materiałami szkoleniowymi
pilnujwyborow.pl
• Zapoznać się z materiałami szkoleniowymi na stronie
PKW (www.wybory.gov.pl/sejmsenat2019)
• Zapoznać się z podstawowymi dokumentami kodeksu
wyborczego
(np. przez materiały szkoleniowe pilnujwyborow.pl)
• Ustawy Kodeks Wyborczy
• Uchwały PKW dot. Wytycznych dla OKW
• Zaplanować swój czas, wskazane jest skoordynowanie
działań ze zmiennikiem, jeżeli zostanie taki oddelegowany

§

Mężowie Zaufania - wprowadzenie

Mężem zaufania nie może być:

(Pkt 3 Wytycznych dla OKW)

(Pkt 5 Wytycznych dla OKW)

• Do każdej komisji pełnomocnik wyborczy komitetu
wyborczego [...] lub osoba przez niego upoważniona może
wyznaczyć po jednym mężu zaufania (art. 103a § 1 Kodeksu
wyborczego)

• kandydat w wyborach;
• komisarz wyborczy;
• pełnomocnik wyborczy;
• pełnomocnik finansowy;

• Mężowie zaufania mogą być obecni podczas wszystkich
czynności wykonywanych przez komisję.
• Mężowie zaufania danego komitetu wyborczego mogą
zmieniać się w ciągu pracy komisji. Jednakże po zamknięciu
lokalu wyborczego po zakończeniu głosowania, mężowie
zaufania nie mogą się zmieniać w trakcie czynności komisji
związanych z ustalaniem wyników głosowania w
obwodzie.

• urzędnik wyborczy;
• członek komisji wyborczej.

Co powinni mieć ze sobą mężowie zaufania:
(Pkt 6 Wytycznych dla OKW)
Mężowie zaufania przed przystąpieniem do swoich czynności
przedstawiają przewodniczącemu komisji:

1. Dokument tożsamości
ZAŚWIADCZENIE
UPOWAŻNIENIE
PEŁNOMOCNIKA

2. Zaświadczenie podpisane przez pełnomocnika wyborczego
lub upoważnioną przez niego osobę.

3. Upoważnienie (warunkowo). Jeżeli zaświadczenie
wystawiła osoba upoważniona przez pełnomocnika, mąż
zaufania okazuje również kserokopię tego upoważnienia

4. Identyfikator. Mężowie zaufania zobowiązani są do
noszenia w widoczny sposób identyfikatora z imieniem,
nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego,
który reprezentują.

JAN NOWAK
MĄŻ ZAUFANIA
KOMITET WYBORCZY XYZ

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

facebook.com/PilnujWyborow
twitter.com/pilnujwyborow
youtube.com

