
Nie. Możesz pracować jako obserwator w dowolnych, wskazanych wcześniej godzinach. 

3. ILE CZASU MAM BYĆ W KOMISJI JAKO OBSERWATOR?

Jest kilka możliwości:

• cały dzień od 6.00 do późnego wieczora, aż komisja policzy głosy,

• około 2 h, przed otwarciem lokalu wyborczego lub po jego zamknięciu,

• 10 min - po zamknięciu lokalu wyborczego, zrobisz zdjęcie protokołu wywieszonego 
przed lokalem i wyślesz do nas ( do tego nie potrzebujesz przechodzić szkolenia, ani 
mieć zaświadczenia od KPH, że jesteś obserwatorem_ką wyborczym_ą)

4. CZY MOGĘ BYĆ OBSERWATOREM JEŚLI NIE SKOŃCZYŁAM 18 LAT?

Niestety nie. W dniu wyborów musisz być pełnoletnia.

5. CZY MOGĘ OBSERWOWAĆ PRACE KOMISJI W MIEŚCIE, W KTÓRYM NIE MAM 
ZAMELDOWANIA?

Tak. Możesz obserwować wybory w dowolnej komisji wyborczej, niezależnie od tego, 
gdzie jesteś zameldowany, ani gdzie jesteś wpisany na stałe na listę wyborców.

6. CZY MOGĘ NAGRYWAĆ PRACE KOMISJI I UDOSTĘPNIAĆ JĄ W INTERNECIE?

Można nagrywać pracę komisji, ale nie można takich nagrań upubliczniać. Nagrania mogą 
być ważnym dowodem w przypadku ewentualnych fałszerstw wyborczych. Takie nagrania 
dołącza się po wyborach do archiwów.

MAM OKO NA WYBORY! - FAQ
1. NA CZYM POLEGA BYCIE OBSERWATOREM_KĄ 

WYBORCZYM? 

W dniu wyborów samorządowych będziesz obserwować 
pracę komisji wyborczej w lokalu i zwracać uwagę czy nie 
dochodzi do żadnych nieprawidłowości. 

2. CZY MUSZĘ BYĆ W LOKALU WYBORCZYM CAŁY DZIEŃ?



7. CZY MOGĘ ZOSTAĆ OBSERWATOREM JEŚLI KANDYDUJĘ 
W WYBORACH?

Nie. Obserwator wyborczy nie może być kandydatem w 
wyborach, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem 
wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, urzędnikiem 
wyborczym ani członkiem komisji wyborczej. 

8. KIEDY SĄ WYBORY SAMORZĄDOWE?

Nie ma jeszcze wyznaczonej oficjalnej daty, ale na pewno będzie to  dzień wolny od pracy 
w terminie od 17 października do 9 listopada.

9. CZY MOGĘ OBSERWOWAĆ WYBORY Z KOLEŻANKĄ W JEDNEJ KOMISJI?

Każda organizacja może powołać tylko jedną osobę na obserwatora przy danej komisji 
wyborczej w tym samym czasie. Jeśli koleżanka będzie powołana przez inną organizację, 
to możecie być w lokalu wyborczym w tym samym czasie.

10. JAKIE OBOWIĄZKI MA OBSERWATOR?

Najważniejsze obowiązki to:

• przedstawienie przewodniczącemu komisji (jego zastępcy lub wskazanej przez niego 
osobie spośród członków komisji) zaświadczenia potwierdzającego wyznaczenie 
obserwatora społecznego w danej komisji wystawionego przez KPH;

• potwierdzenia swojej tożsamości przez pokazanie przewodniczącemu komisji 
dokumentu ze zdjęciem;

• noszenia w lokalu wyborczym identyfikatora z imieniem i nazwiskiem, funkcją i nazwą 
organizacji, którą reprezentujesz;

11. CZY BĘDĘ PRZESZKOLONA JAK PEŁNIĆ FUNKCJĘ OBSERWATORA SPOŁECZNEGO?

Tak. We wrześniu odbędą się stacjonarne szkolenia w kilkunastu największych miastach 
w Polsce. Będą one prowadzone przez KOD. Te osoby, które nie będą mogły dotrzeć na 
szkolenie stacjonarne, będą mogły wziąć udział w szkoleniu online w formie webinarium.


