NOTATNIK MĘŻA
M
ZAUFANIA
na wybory parlamentarne
25 października 2015
1. Czy komisja rozpoczęła
ła pracę punktualnie zgodnie z zapowiedzianąą godziną?
godzin O której
godzinie?
2. Czy komisja rozpoczęła
ła pracę
prac w wymaganym składzie (przewodniczący
(przewodniczą lub zastępca +
dwóch członków komisji)?
3. Gdzie i jak były przechowywane karty do głosowania,
głosowania, spisy wyborców, pieczęć
piecz i plomby
przez noc poprzedzającą głosowanie?

4. Czy wszyscy obecni na sali członkowie komisji i mężowie
m
zaufania sprawdzili urnę
urn przed
zaplombowaniem? Czy obserwator mógł także
tak ją sprawdzić?

5. W jaki sposób została zapieczętowana
zapiecz
urna i o której godzinie?

6. Ile kart do głosowania było w posiadaniu komisji rano? Kto je liczył? Czy ta ilość
ilo zgadzała
się z ilością zanotowaną przez komisję
komisj w dniu poprzednim?

7. O której godzinie karty zostały opieczętowane?
opiecz
Czy karty zostały opieczętowane
ętowane od razu, czy
też część kart nie została opieczętowana
opiecz
i odłożona na później?

8. Gdzie karty do głosowania oraz pieczęć
piecz były przechowywane w trakcie głosowania?

9. Czy w trakcie głosowania zawsze były w lokalu wyborczym obecne przynajmniej 3 osoby ze
składu komisji, a jedną z nich był zawsze przewodniczący
przewodnicz
lub jego zastępca?
ępca?

10. Czy członkowie komisji i męż
ężowie zaufania wrzucali coś do urny?
11. Czy do urny wrzucane były tylko pojedyncze karty wyborcze?
12. Czy ktoś wyniósł karty z lokalu?
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13. Czy członkowie komisji dopisywali coś
co na spisie wyborców pod nieobecność
nieobecno wyborców?
14. Ile osób głosowało na podstawie zaświadczenia
za wiadczenia o prawie do głosowania? Czy komisja
zabierała zaświadczenia?
wiadczenia? Ile ich zabrała?

15. Ile osób głosowało przez pełnomocnika? Czy komisja zabierała pełnomocnictwa? Ile ich
zabrała ?

16. Czy komisja otrzymała głosy korespondencyjne? Co komisja zrobiła z tymi głosami po ich
otrzymaniu?

17. Czy urna uległa zapełnieniu podczas głosowania? Czy użyto urny dodatkowej? Jak
została sprawdzona urna dodatkowa? Przez kogo? Jak została zabezpieczona?

18. O której godzinie zakończono
czono głosowanie w lokalu?
19. Ilu członków komisji było obecnych podczas obliczania wyników głosowania?

czynno
komisji tuż po zamknięciu
ciu lokalu wyborczego? Co
20. Jaka była sekwencja czynności
zostało zrobione w pierwszej kolejności?
kolejno

21. Czy w lokalu wyborczym w czasie głosowania oraz liczenia głosów znajdowały się
si inne
osoby poza komisją i mężami
ami zaufania?

22. W jaki sposób zabezpieczono urnę
urn po zamknięciu
ciu lokalu wyborczego dla głosujących?
głosuj
O
której godzinie to się stało? Czy urna stała w tym samym miejscu przez cały czas?

23. Kto liczył puste karty do głosowania? Czy były one opieczętowane?
towane? Ile ich było?

24. Kto liczył podpisy w spisie wyborców? Ile ich było? Jak zabezpieczono spis wyborców
po zliczeniu i zaprotokołowaniu liczby podpisów?
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25. Czy liczba podpisów w spisie wyborców plus liczba pustych
ustych kart dała w sumie liczbę
liczb
równą ilości kart posiadanych przez komisję
komisj na początku? Jeśli
śli nie - czy komisja
powtórzyła liczenie? Jaki wynik otrzymała? Co wpisała do protokołu?

26. Czy puste karty oraz spis wyborców zostały zapakowane i zapieczętowane
zapiecz
tuż po
zliczeniu? W jaki sposób karty oraz spis zostały zabezpieczone? Czy zabezpieczenia
zabe
dokonano przed otwarciem urny? Gdzie przechowywano zapakowane puste karty do
głosowania oraz spis wyborców podczas liczenia głosów wyjętych
wyj tych z urny?

27. Czy przed otwarciem urny sprawdzono, czy jej pieczęcie są nienaruszone? Czy były
nienaruszone?
28. Gdzie zostały wysypane karty do głosowania?
29. Czy komisja pracowała wspólnie w jednym zespole roboczym?
cy nakazał odłożenie
odło enie długopisów? Czy konieczne notatki robione były
30. Czy przewodniczący
ołówkiem?
31. Ile kart wyjęto z urny?
32. Czy ilość kart wyjętych
tych z urny była równa ilości
ilo ci podpisów w spisie wyborców? Jeśli nie,
to co zrobiła komisja? Jaki był ostateczny wynik kolejnego przeliczenia kart? Co
wpisano do protokołu?

33. Czy przewodniczący
cy ukazywał każdą
ka
kartę całej komisji, by potwierdziła, na kogo głos
został oddany?
34. Czy karty były prawidłowo segregowane na sterty z głosami na danego kandydata?

ka
ze stosów?
35. Kto liczył posegregowane głosy? Ile osób liczyło każdy
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36. Ile było kart nieważnych?
nych? Z jakiego powodu były one nieważne?
niewa
Ile było innych rzeczy
(przedmiotów, ulotek, śmieci)
mieci) w urnie?

37. Ile było głosów nieważnych
nych na kartach ważnych?
wa nych? Z jakiego powodu były to głosy
nieważne?

38. Czy suma głosów na poszczególnych kandydatów, głosów nieważnych
niewa nych i kart nieważnych
była równa ilości
ci kart wydanych (podpisów w spisie wyborców)? Jeśli
Jeś nie - co zrobiła
komisja? Jaki był wynik ponownego liczenia? Co zostało zanotowane
zanotowane w protokole?

ci/nieważności kart i głosów się powtarzały? Czy
zy była w tym jakaś
jaka
39. Czy spory dot. ważności/niewa
reguła, np. ta sama osoba wielokrotnie namawiała do uznania głosów ważnych
wa
za
nieważne lub odwrotnie?

40. Czy pomiędzy powyższymi
szymi sumami (pkt.38) były jakiekolwiek różnice?
nice? Ile wynosiły? Jak
zostały wytłumaczone przez komisję?
komisj

41. Czy w jakimkolwiek momencie pracy komisji - od rozpoczęcia o świcie do zakończenia
za
liczenia głosów - była konieczność
konieczno interwencji policji lub komisarza wyborczego? Czy
komisja prosiła o tą interwencję?
interwencj Czy interwencja odbyła się i jak sięę zakończyła?
zako
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42. (Jeśli
li komisja miała również
równie głosy korespondencyjne) Czy rozkład głosów na
poszczególnych kandydatów pośród
po ród głosów oddanych korespondencyjnie był podobny do
rozkładu głosów oddanych w lokalu wyborczym? Jeśli
Je nie, to jak rozkładały się
si te głosy?

43. Czy po zliczeniu głosów na poszczególnych kandydatów oraz głosów nieważnych
niewa
i kart
nieważnych
nych wszystkie karty zostały zapakowane? W jaki sposób? Jak zabezpieczono
opakowania?

dziła protokół odręczny
odr
wypełniając go w całości,
ści, parafując
parafuj każdą
44. Czy komisja sporządziła
stronę i podpisując ostatniąą oraz każdą
ka
stronę opatrując pieczęcią komisji?
komisji

45. Czy mężowie
owie zaufania mieli możliwość
mo
wniesienia uwag do protokołu? Jak brzmiały te
uwagi? Jak
ak komisja wytłumaczyła się
si z podnoszonych w uwagach kwestii?
kwestii

46. Czy zostały wykonane kopie protokołu dla osób zainteresowanych? Czy umożliwiono
umo
zrobienie zdjęcia
cia protokołu zainteresowanym członkom komisji i mężom
m
zaufania
(łącznie ze stronami z uwagami męża
m
zaufania i odpowiedzią komisji na te uwagi)?
uwagi
47. Czy komisja posiadała obsługę
obsług informatyczną?? Gdzie znajdowało się stanowisko do
komputerowe, czy w tym samym budynku?

48. Czy protokół odręczny
czny został wywieszony przed przesłaniem wyników do systemu
informatycznego?? Czy został zawieszony w widocznym
widocz
miejscu?
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49. Kto był obecny przy przesyłaniu wyników do systemu komputerowego PKW? Czy
zostały przesłane dokładnie te wyniki, które były wpisane do protokołu odręcznego?
odr
Czy
przy przesyłaniu byli obecni mężowie
m
zaufania?

50. Czy przesłanie przebiegło poprawnie? Czy zostały wydrukowane dodatkowe kopie protokołu
komputerowego dla zainteresowanych członków komisji i mężów
m
zaufania?

51. Czy protokół komputerowy został sprawdzony przez każdego
ka dego członka komisji z
protokołem odręcznym
cznym przed podpisaniem? Czy nikt nie zgłaszał zastrzeżeń?
zastrze

52. Inne uwagi, spostrzeżenia, notatki
n
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