Poradnik Obserwatora Społecznego
(podstawowe informacje - wersja memo)
Projekt ‘Obserwatorzy w Działaniu’
Obserwacja (obiektywna i apolityczna) wyborów lokalnych w Polsce, na terenie województwa
mazowieckiego, w ramach polskiej inicjatywy społecznej i w oparciu o zmiany wprowadzone do Kodeksu
Wyborczego w dniu 11 stycznia 2018 roku, wprowadzające instytucję obserwatora społecznego.
Obserwacja obejmuje przebieg dnia wyborów, począwszy od otwarcia lokali wyborczych, poprzez
całodzienne głosowanie, skończywszy na procesie liczenia głosów i sporządzenia protokołów wyników.
Istotnym elementem Projektu jest jego część edukacyjna oparta na praktycznej obserwacji przebiegu
tegorocznych wyborów w Rosji w oparciu o oficjalne nagrania wideo dokonane w lokalach wyborczych oraz
na szeregu szkoleń, zarówno w Warszawie jak i poprzez Internet, w formie webinarów.
Obserwacja wyborów pozwala na obiektywną ocenę czy proces był zgodny z obowiązującymi
przepisami i standardami międzynarodowymi oraz czy były zachowane zasady przejrzystości i
uczciwości.
Sformułowane, na podstawie wyników obserwacji, rekomendacje powinny pozwolić na dalsze
usprawnienie procesu wyborczego w przyszłości.

Kim jest i co robi Obserwator Społeczny?
> Obserwuje proces wyborczy: otwieranie lokali wyborczych, głosowanie, liczenie głosów, środowisko wokół
lokali wyborczych,
> Stara się zrozumieć obserwowany proces, aby właściwie ocenić jego przebieg,
> Jest obiektywny i bezstronny,
> Swoją ocenę opiera na osobiście zaobserwowanych zdarzeniach i odnosi do obowiązujących przepisów I
odpowiednich standardów,
> Pracuje w dwuosobowym zespole I zawsze uzgadnia swoje oceny z partnerem – ocena jest oceną obu
członków zespołu obserwatorów!

Zadania Obserwatora Społecznego w Projekcie!
 Uczestniczy w 1-dniowym szkoleniu, w webinarium szkoleniowym oraz w praktyczno-edukacyjnej
obserwacji wyborów w Rosji na bazie materiałów wideo,

 Obserwuje cały proces w Dniu Wyborów: od 6.00 do 21.00 oraz liczenie głosów! {oczywiście, z
przerwą na odpoczynek :)}

 Obserwuje w kilku komisjach wyborczych (6-10) > minimum 30 minut w jednej komisji!
 Korzysta z formularza obserwacyjnego, w którym zawarte są pytania związane z procesem
wyborczym oraz jest miejsce na krótkie komentarze i wyjaśnienia,

 Wypełnione formularze (raporty) wysyła do biura Projektu korzystając ze specjalnej aplikacji, którą
musi zainstalować na swoim smartfonie/tablecie!

Z czego korzysta Obserwator Projektu?
* Poradnika Obserwatora Społecznego
* Formularzy obserwacyjnych
* Materiałów szkoleniowych

* Przepisów prawnych
* Konsultacji z biurem Projektu
* Własnej wiedzy i doświadczenia

