ZADANIA OBSERWATORÓW I OBSERWATOREK

•
•
•
•

Udział w szkoleniu internetowym;
Pomyślne przejście quizu z wiedzy
o obserwacji;
Wypełnienie formularza do wysyłki
zaświadczeń;
W dniu głosowania zgłoszenie
się do dowolnie wybranej komisji
obwodowej,
obserwowanie
głosowania.

•
•
•
•

Udział w szkoleniu internetowym;
Pomyślne przejście quizu z wiedzy
o obserwacji;
Wypełnienie formularza do wysyłki
zaświadczeń;
W dniu głosowania zgłoszenie
się
do
dowolnie
wybranej
komisji obwodowej o godz. 6:00
i obserwowanie przygotowań do
głosowania przynajmniej do momentu
rozpoczęcia głosowania, rejestrowanie
ewentualnych nieprawidłowości.

•
•
•
•

•

Udział w szkoleniu internetowym;
Pomyślne przejście quizu z wiedzy
o obserwacji;
Wypełnienie formularza do wysyłki
zaświadczeń;
W dniu głosowania zgłoszenie
się do dowolnie wybranej komisji
obwodowej przed zamknięciem lokalu
wyborczego, obserwowanie liczenia
głosów, rejestrowanie ewentualnych
nieprawidłowości;
Sfotografowanie protokołu z wynikami
głosowania w wybranej komisji
obwodowej.
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Wypełnienie zgłoszenia do udziału
w akcji na www.obserwujemywybory.
pl (w formularzu należy wybrać jedną
z 300 komisji obwodowych oraz
zaznaczyć, że organizacją delegującą
jest KPH);
Udział w szkoleniu – stacjonarnym
lub/i internetowym;
Zapoznanie się z materiałami
pomocniczymi,
Wydrukowanie formularza obserwacji;
Zalogowanie się na próbę do systemu
informatycznego (sprawdzenie hasła);
W dniu głosowania zgłoszenie się
do wybranej komisji obwodowej,
obserwowanie przebiegu głosowania
i liczenia głosów, na bieżąco
wypełnianie formularza obserwacji;
Sfotografowanie protokołu z wynikami
głosowania w przydzielonej komisji;
Po zakończeniu pracy w komisji
wpisanie danych z formularza na stronę
akcji
www.obserwujemywybory.pl
i załączenie zdjęcia protokołu
z wynikami.
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OPCJA SZKOLENIOWA
Udział w szkoleniu internetowym
(webinarium) 1 października 2018
(18:00-20:00). Nagranie z webinarium
zostanie udostępnione.

LISTA KONTROLNA
PRZED WYBORAMI:

W DNIU WYBORÓW:

1. Akceptuję regulamin akcji "Mam Oko na Wybory".
2. Odbywam szkolenie online dot. obserwacji wyborów
organizowane przez KPH, zapoznaję się z materiałami
pomocniczymi.
3. Przechodzę quiz wiedzy o obserwacji wyborów.
4. Wypełniam formularz do wysyłki zaświadczeń (PESEL,
adres korespondencyjny, nazwa i numer obwodowej
komisji wyborczej wybranej do obserwacji).
5. Jestem w kontakcie z KPH. Potwierdzam otrzymanie
zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia
obserwacji oraz formularza obserwacji.
6. Wiem na czym polegają moje zadania w dniu
głosowania; znam adres obwodowej komisji wyborczej,
gdzie prowadzę obserwację, znam numer telefonu na
dyżur wsparcia obserwatorów.

1. Pojawiam się w lokalu wyborczym o dowolnej godzinie.
2. Mam ze sobą:
• zaświadczenie uprawniające do prowadzenia
obserwacji, wystawione przez KPH,
• dokument tożsamości ze zdjęciem,
• formularz obserwacji,
• naklejki obserwatora_ki.
3. Witam się z komisją wyborczą, okazuję zaświadczenie
upoważniające mnie do obserwacji społecznej.
4. Obserwuję prace komisji, na bieżąco wypełniam
formularz obserwacji.
5. Po wyjściu z lokalu wyborczego robię zdjęcie
naklejki akcji "Mam Oko na Wybory" na tle tablicy
z nazwą komisji i udostępniam na swoich mediach
społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram)
z hasztagiem #MamOkoNaWybory
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OPCJA SZKOLENIOWA
Udział w szkoleniu internetowym
(webinarium) 1 października 2018
(18:00-20:00). Nagranie z webinarium
zostanie udostępnione.

LISTA KONTROLNA
PRZED WYBORAMI:

W DNIU WYBORÓW:

1. Akceptuję regulamin akcji "Mam Oko na Wybory".
2. Odbywam szkolenie online dot. obserwacji wyborów
organizowane przez KPH, zapoznaję się z materiałami
pomocniczymi.
3. Przechodzę quiz wiedzy o obserwacji wyborów.
4. Wypełniam formularz do wysyłki zaświadczeń (PESEL,
adres korespondencyjny, nazwa i numer obwodowej
komisji wyborczej wybranej do obserwacji).
5. Jestem w kontakcie z KPH. Potwierdzam otrzymanie
zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia
obserwacji oraz formularza obserwacji.
6. Wiem na czym polegają moje zadania w dniu
głosowania; znam adres obwodowej komisji wyborczej,
gdzie prowadzę obserwację, wiem że rozpoczynam
obserwację o 6:00 rano, znam numer telefonu na dyżur
wsparcia obserwatorów.

1. Pojawiam się w lokalu wyborczym o godz. 6:00.
2. Mam ze sobą:
• zaświadczenie uprawniające do prowadzenia
obserwacji, wystawione przez KPH,
• dokument tożsamości ze zdjęciem,
• formularz obserwacji,
• naklejki obserwatora_ki.
3. Witam się z komisją wyborczą, okazuję zaświadczenie
upoważniające mnie do obserwacji społecznej.
4. Obserwuję prace komisji, rejestruję wszelkie
nieprawidłowości.
5. Zwracam szczególną uwagę na to czy komisja
opieczętowała wszystkie karty do głosowania przed
otwarciem lokalu wyborczego, obserwuję czy Komisja
pracuje w pełnym składzie.
6. Po wyjściu z lokalu wyborczego robię zdjęcie
naklejki akcji "Mam Oko na Wybory" na tle tablicy
z nazwą komisji i udostępniam na swoich mediach
społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram)
z hasztagiem #MamOkoNaWybory
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OPCJA SZKOLENIOWA
Udział w szkoleniu internetowym
(webinarium) 1 października 2018
(18:00-20:00). Nagranie z webinarium
zostanie udostępnione.

LISTA KONTROLNA
PRZED WYBORAMI:

W DNIU WYBORÓW:

1. Akceptuję regulamin akcji "Mam Oko na Wybory".
2. Odbywam szkolenie online dot. obserwacji wyborów
organizowane przez KPH, zapoznaję się z materiałami
pomocniczymi.
3. Przechodzę quiz wiedzy o obserwacji wyborów.
4. Wypełniam formularz do wysyłki zaświadczeń (PESEL,
adres korespondencyjny, nazwa i numer obwodowej
komisji wyborczej wybranej do obserwacji).
5. Jestem w kontakcie z KPH. Potwierdzam otrzymanie
zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia
obserwacji oraz formularza obserwacji.
6. Wiem na czym polegają moje zadania w dniu
głosowania; znam adres obwodowej komisji wyborczej,
gdzie prowadzę obserwację, wiem że rozpoczynam
obserwację przed 21:00 i staram się zostać do
zamknięcia prac komisji, aby zrobić zdjęcie protokołu,
znam numer telefonu na dyżur wsparcia obserwatorów.

1. Pojawiam się w lokalu wyborczym przed godz. 21:00.
2. Mam ze sobą:
• zaświadczenie uprawniające do prowadzenia
obserwacji, wystawione przez KPH,
• dokument tożsamości ze zdjęciem,
• formularz obserwacji,
• naklejki obserwatora_ki.
3. Witam się z komisją wyborczą, okazuję zaświadczenie
upoważniające mnie do obserwacji społecznej.
4. Obserwuję prace komisji, rejestruję wszelkie
nieprawidłowości.
5. Podczas liczenia głosów zwracam szczególną uwagę
na te sytuacje, w których Komisja musi głosować nad
rozwiązaniem jakiegoś problemu (np. dotyczącego
ustalenia czy głos jest ważny); obserwuję czy Komisja
pracuje w pełnym składzie.
6. Po zakończeniu pracy obwodowej komisji ustalającej
wyniki wyborów, odbieram kopię protokołu i wykonuję
zdjęcie.
7. Po wyjściu z lokalu wyborczego robię zdjęcie
naklejki akcji "Mam Oko na Wybory" na tle tablicy
z nazwą komisji i udostępniam na swoich mediach
społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram)
z hasztagiem #MamOkoNaWybory
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OPCJA SZKOLENIOWA
Szkolenia w miastach wojewódzkich
29.09.-7.10.2018, szkolenia internetowe
(webinaria) 27.09.2018 o godz. 19:00,
11.10.2018, 18.10.2018.
Pełna lista szkoleń dostępna na stronie:
www.obserwujemywybory.pl/szkolenia.

LISTA KONTROLNA
PRZED WYBORAMI:

W DNIU WYBORÓW:

1. Akceptuję zasady akcji Obserwujemy Wybory.
2. Odbywam szkolenie dot. obserwacji wyborów organizowane
przez organizatorów akcji i partnerów akcji, zapoznaję
się z materiałami pomocniczymi dostępnymi na
www.obserwujemywybory.pl
3. Jestem w kontakcie z organizatorami akcji. Potwierdzam
otrzymanie zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia
obserwacji, wypróbowuję możliwość zalogowania się do
systemu informatycznego gromadzącego dane zobserwacji.
4. Wiem na czym polegają moje zadania w dniu głosowania:
zapoznałem się z formularzem obserwacji; znam adres
obwodowej komisji wyborczej, gdzie prowadzę obserwację,
wiem kiedy rozpoczynam i kończę obserwację, wiem, kogo
zmieniam i kto to jest moim zmiennikiem, znam telefony
zmienników; znam numer telefonu na dyżur wsparcia
obserwatorów.
5. Jestem przygotowany_a do dnia obserwacji. Mam
wydrukowany:
• formularz obserwacji
• listy kandydatów i komitetów z „mojego” obwodu
• zaświadczenie
uprawniające
do
prowadzenia
obserwacji, wystawione przez organizację uczestniczącą
w akcji Obserwujemy Wybory i podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania tej organizacji, statut
organizacji delegującej mnie do obserwacji, stanowiący
wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego.
8. Zabrałem_am ze sobą:
• naładowany telefon,
• listę kontaktów,
• jedzenie, picie,
• ołówek, długopis.
9. Jestem przygotowany na to, że dzień wyborczy może trwać
dłużej niż początkowo zaplanowano.

1. Pojawiam się w lokalu wyborczym przed godz. 6:00.
2. Witam się z komisją wyborczą, okazuję zaświadczenie
upoważniające mnie do obserwacji społecznej.
3. Sprawdzam czy sposób komunikacji z organizatorami akcji
obserwacyjnej działa bez zastrzeżeń; jeszcze raz czytam
formularz, tak aby przypomnieć sobie na co zwrócić
szczególną uwagę.
4. Rozpoczynam wypełnianie formularza obserwacyjnego.
5. Gdy dzieje się coś nietypowego zgłaszam tę informację
organizatorom akcji dyżuru wsparcia obserwatorów.
6. Sprawdzam czy o godz. 20:30 jest kolejny zmiennik. Jeśli
nie mam zmiennika, zostaję w lokalu wyborczym, ale przed
liczeniem głosów robię sobie dłuższą przerwę. W jej trakcie
powtarzam jeszcze raz procedury liczenia głosów.
7. Obserwuję sposób przekazywania materiałów wyborczych
(w tym urny i niewykorzystanych kart do głosowania)
z obwodowej komisji przeprowadzającej głosowanie do
obwodowej komisji ustalającej wyniki wyborów; czy wszystko
odbywa się zgodnie z procedurami. Zwracam uwagę czy po
podpisaniu protokołu przekazania materiałów członkowie
komisji przeprowadzającej głosowanie opuścili lokal.
8. Podczas liczenia głosów zwracam szczególną uwagę na te
sytuacje, wktórych komisja musi głosować nad rozwiązaniem
jakiegoś problemu (np. dotyczącego ustalenia czy głos jest
ważny); obserwuję czy komisja pracuje w pełnym składzie.
9. Po zakończeniu pracy obwodowej komisji ustalającej wyniki
wyborów, odbieram kopię protokołu i wykonuję zdjęcie.
10. Po wyjściu z lokalu wyborczego robię zdjęcie naklejki akcji Mam
Oko na Wybory na tle tablicy z nazwą komisji i udostępniam
na swoich mediach społecznościowych (Twitter, Facebook,
Instagram) z hasztagiem #MamOkoNaWybory
11. Po powrocie do domu wprowadzam dane do systemu
informatycznego, logując się do systemu informatycznego
gromadzącego dane z obserwacji.

