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Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze https://ow.org.pl ul. Daszyńskiego 11 lok. 4, 11500 Giżycko, KRS 0000740717
Obserwacja procesu wyborczego została przeprowadzona przy wsparciu Fundacji Pomocniczej imienia Krzysztofa Skubiszewskiego i wielu indywidualnych darczyńców. Zdecydowana
większość pieniędzy przeznaczonych na ten projekt wydana została na zakup sprzętu komputerowego i na tworzenie oprogramowania, które będą używane do obserwacji kolejnych wyborów oraz do innych działań na rzecz demokracji i państwa prawa.
Osoby, które pragną obserwować media publiczne, obserwować kolejne wybory lub przyłączyć się do innych działań Obserwatorium Wyborczego proszone są o odwiedzenie strony
https://ow.org.pl i wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do którego na tej stronie jest
odnośnik.
Rachunek bankowy 83 2490 1057 0000 9900 8505 1424
Część raportu dotycząca zachowania telewizji publicznej: Agnieszka Ślifirska
Koordynacja obserwacji telewizji publicznej: Natalia Jarska
Analiza statystyczna: Agnieszka Borowiec, Arkadiusz Stańczykowski, Marcin Skubiszewski
Koordynacja obserwacji w lokalach wyborczych: Arkadiusz Stańczykowski, Elżbieta Białach,
Katarzyna Kamińska, Aleksander Wozinski
Informatyka: Rafał Maszkowski, Marcin Skubiszewski, Yuri Kobrynyuk, Paweł Borys
Obserwatorzy drugiej tury głosowania, którzy zgodzili się, by ich nazwiska były cytowane publicznie: Szymon Grych, Katarzyna Karaszewska, Beata Kłopocka-Gzyra, Jerzy Kuta, Władysław Majewski, Wojtek Pięcek, Izabella Sierajewska, Katarzyna Sikorska-Siudek, Tomasz
Sobecki, Mieczysław Sompolski.
Kierownictwo obserwacji, redakcja raportu: Marcin Skubiszewski
... oraz inne osoby, które nie chciały być cytowane z nazwiska.
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Wnioski po drugiej turze w skrócie
Obserwacja audycji TVP między pierwszą a drugą turą wyborów oraz obserwacja przeprowadzona w lokalach wyborczych podczas drugiej tury potwierdzają nasze wcześniejsze wnioski,
w szczególności:


Podczas kampanii wyborczej audycje informacyjne i publicystyczne w telewizji i radio
publicznych funkcjonowały jako narzędzie propagandowe obozu rządzącego. Zasady
zapisane w ustawie o radiofonii i telewizji były przy tym systematycznie łamane.



Podczas głosowania, bałagan i nieprzestrzeganie procedur w obwodowych komisjach
wyborczych zdarzały się bardzo często, przy czym zasada tajności głosowania była
łamana najczęściej, zarówno przez komisje wyborcze, jak i przez wyborców.

Nie stwierdziliśmy żadnej poprawy w zachowaniu TVP od czasu pierwszej tury. Porządek i
przestrzeganie procedur (w tym tajności głosowania) w lokalach wyborczych były natomiast
wyraźnie lepsze niż podczas pierwszej tury, chociaż nadal niedobre. Poprawa ta wynika zapewne z tego, że druga tura była o wiele mniej skomplikowana, niż pierwsza: na każdego wyborcę przypadała jedną mała karta wyborcza z dwoma kandydatami zamiast trzeh lub czterech kart zawierających wielu kandydatów.
Drugi (ostatni) raport Obserwatorium Wyborczego opublikowany po pierwszej turze znajduje
się
tu:
https://ow.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Wybory-samorzadowe-2018v2komplet.pdf
Obserwatorium Wyborcze podtrzymuje wszystkie wnioski i oceny zawarte w tym raporcie.

Zachowanie TVP
Obserwatorium wyborcze monitorowało sześć programów głównego wydania Wiadomości
TVP1 w czasie między pierwszą a drugą turą wyborów samorządowych. Obserwowane audycje dowodzą, że publiczna telewizja w bardzo poważny sposób sprzeniewierza się zasadom bezstronności, rzetelności i pluralizmu. W całym tym okresie sztandarowy program
informacyjny publicznego nadawcy przekonywał widzów o tym, że PiS wygrał wybory.
Najwięcej czasu poświęcano informacjom o zwycięstwie PiS w sejmikach. Podkreślano straty
w tym obszarze pozostałych komitetów, szczególnie PSL. Znacznie mniej chętnie informowano o wynikach wyborów na prezydentów miast. Wiele miejsca Wiadomości poświęciły
„powyborczym układankom”, czyli ewentualnym koalicjom w sejmikach.
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Relatywnie najbardziej zrównoważone były materiały wyborcze w pierwszym wydaniu
„Wiadomości” po pierwszej turze (22 października). Poinformowano, że PiS wygrywa wybory samorządowe, ale w dużych miastach króluje PO. Podano wyniki wyborów prezydentów
miast i zastanawiano się, kto z kim powalczy w drugiej turze. Dużym zgrzytem tego wydania
Wiadomości był materiał zatytułowany „Kandydaci z problemami” – skazaną na grzywnę
prezydent Łodzi Hannę Zdanowską postawiono w jednym szeregu z kandydującym zza krat
na wójta gminy Daszyna i oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej Zbigniewem W. oraz z Czesławem Małkowskim – skazanym za gwałt byłym prezydentem Olsztyna.
Następnego dnia Wiadomości pokusiły się o materiał pt. „Spektakularne wygrane” (treść paska). Głos z offu informował: „w niektórych miejscowościach doszło do wyjątkowo zaciętej
walki (...) czasem decydował jeden głos”. Większość informacji (poza pierwszą, gdzie wygranym był kandydat bezpartyjny, i ostatnią, gdzie nie podano wyniku) dotyczyły zwycięstwa
kandydatów PiS. Nie wspomniano o spektakularnej wygranej Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, której nie zapowiadały sondaże. Wszystkie „ciekawostki” dotyczyły kandydatów PiS.
Im bliżej drugiej tury, tym ta narracja stawała się bardziej agresywna – coraz mniej faktów, a
coraz więcej komentarzy. O Koalicji Obywatelskiej mówiono „przegrani”. O wyniku wyborczym PSL nie mówiono inaczej jak „wyborcza klęska PSL” i wieszczono kryzys w partii.
Głos z offu komentował: „Nieoficjalnie ludowcy są przerażeni skalą porażki”. O skali tej porażki opowiadał „nadworny” komentator polityczny Wiadomości, politolog z UKSW Norbert
Maliszewski. Chwilę później widzowie słyszeli wypowiedź marszałka Stanisława Karczewskiego, że PiS chce budować koalicje w sejmikach. Wtórowała mu Beata Mazurek sugerując,
że PSL powinno zmienić lidera, by mieć zdolność koalicyjną. Głos z offu dodawał: „Poszczególni samorządowcy zastanawiają się nad koalicją z PiS. Część działaczy obawia się, że z
obecnym liderem PSL nie znajdzie się w następnym Sejmie”.
Kilka dni przed drugą turą wyborów „Wiadomości” przygotowywały bardzo długie materiały,
w całości poświęcone przekonywaniu widza, że wygrała Zjednoczona Prawica. Sondaż przeprowadzony wśród czytelników przez gazetę „Rzeczpospolita” nazwano „twardymi danymi”,
które wskazują, że zwycięzcą jest ZP. Komentarz na temat wygranej Trzaskowskiego w Warszawie skupiał się na tezie, że głosowali na niego więźniowie i aresztanci (pokazane dane
procentowe), następnie rozwija się w kierunku opowieści, że w tej grupie (domyślnie: przestępców) politycy Koalicji Obywatelskiej „czują się mocni”. Dobór komentarzy i materiałów
sugerował, że politycy KO wspierają przestępców, chcą likwidować CBA i instytucje śledcze;
pokazano S. Gawłowskiego jako oskarżonego o korupcję. „Wiadomości” prezentowały wiele
wykresów, tablic, słupków, pokazujących wygraną ZP.

Wiadomości próbowały tłumaczyć niekorzystne dla PiS wyniki nieprawidłowościami zanotowanymi przez Ruch Kontroli Wyborów. W materiale zatytułowanym „Wyborcze kon4

trowersje” (pasek) sugerowano „wnoszenie pustych kart do lokalu wyborczego, gigantyczne
kolejki, błędy w protokołach i rejestrach wyborców”. Głos z offu mówił: „próby kupowania
głosów i wnoszenie pustych kart do lokali wyborczych to kolejne nieprawidłowości, które
udało się wykryć”. Dalej pojawiła wypowiedź policjantki rozpoczynająca się od „Ponadto...”
(co sugeruje, że poprzednio omówione nieprawidłowości potwierdza policja) i mówiąca o
członku komisji pod wpływem alkoholu. Następnie dziennikarz komentował: „Podobnych
nieprawidłowości Ruch Kontroli Wyborów odnotował aż 1000 głównie w Gdańsku i Warszawie” i wypowiedź krajowego koordynatora RKW: „brakowało szczególnie kart na prezydenta”. „W trzech warszawskich komisjach wyjęto więcej kart niż wydano” – wypowiedź koordynatora RKW. Sugerowano, że miało to wpływ na wynik wyborów w Warszawie. Przedstawiono wyłącznie pogląd RKW związanego z PiS, nawet nie wspomniano o innych obserwatorach.
„Wiadomości” prezentują jedynie poglądy i komentarze osób sprzyjających ZP (na przykład: Miłosz Monasterski - redaktor naczelny „Agencji Informacyjnej”, Tomasz Poręba - europoseł PiS, Marzena Nykiel – publicystka wpolityce.pl) lub neutralnych (prof. Henryk Domański – socjolog i dr Anna Siudem – psycholog). Nie ma komentarzy sprzyjających KO.
Przykładem narracji przedstawiającej „porażkę” kandydatów ZP, może być materiał z 26 X.
Wśród polityków pokazanych w materiale wypowiadali się prawie wyłącznie politycy Zjednoczonej Prawicy (Kaczyński, Bielan), nie ma ani jednej wypowiedzi polityka KO (oprócz
zmanipulowanego materiału o Trzaskowskim). Po wypowiedzi prof. Maliszewskiego wyrażającej opinię, że trudno jest tworzyć koalicję pomiędzy stronami o różnych poglądach i że taka
koalicja miałaby wpływ hamujący na działanie samorządu, następował materiał o Trzaskowskim zapowiedziany "o wyhamowaniu – Trzaskowski." Pokazano następnie, wyrwaną zapewne z kontekstu, wypowiedź Trzaskowskiego o stadionie "Skry": " Trzeba poszukać inwestora, bo miasto samo tego nie udźwignie" i jego wcześniejszą wypowiedź w debacie na temat
sportu "Odbudujemy stadion Skry". Sugestia materiału jest taka, że RT będzie hamował odbudowę stadionu. Wypowiedzi innych osób są neutralne lub sprzyjające ZP. Schetyna jest
pokazany jak idzie korytarzem, niezbyt elegancko ubrany, towarzyszy temu komentarz: "Porażka KO na Dolnym Śląsku w mateczniku G. Schetyny nadszarpnęła zaufanie do przewodniczącego". Do tego zacytowano wypowiedź Frasyniuka dla „Gazety Wyborczej”: „W polityce
jest taka zasada, że nie ma rzeczy, których nie dałoby się spieprzyć. I przewodniczący Platformy jest tego przykładem”. Materiał rozpoczyna się i kończy przemówieniem Kaczyńskiego: „Mamy w Polsce wojnę totalną (...) My wojny nie chcemy, my chcemy współpracy.(...)
Musimy iść tą drogą i czym więcej samorządów będzie w tym uczestniczyło... jest niezbędna
synergia – silna władza samorządowa i silna władza rządowa”.
Jeśli chodzi o elementy kampanii przed II turą, audycje TVP wykazały skrajną stronniczość i
brak pluralizmu. „Wiadomości” utrzymały linię wspierania kandydatów Zjednoczonej
Prawicy, o których mówiono dużo i dobrze, oraz krytykowania ich kontrkandydatów. W
materiale z 31 X pt. „Ostatnia prosta przed drugą turą głosowania”, podczas pokazywania de5

baty kandydatów na prezydenta Krakowa Majchrowski-Wasserman, w trakcie wypowiedzi
Jacka Majchrowskiego dodano komentarz z offu, który zagłuszył jego wypowiedź: „Majchrowski próbował replikować, ale zabrakło mu słów”. (Faktycznie – słowa Majchrowskiego
zostały zagłuszone).
We fragmentach poświęconych Gdańskowi Kacper Płażyński wypowiadał się do kamery,
elegancko ubrany. Paweł Adamowicz pokazany został od tyłu, w trakcie pyskówki z mieszkańcem. Do tego dodano komentarz, że Adamowicz ma kłopoty z prawem, a finansowanie
jego kampanii wzbudza „potężne kontrowersje moralne”, bo na kampanię wpłacili podlegli
mu urzędnicy i prezesi spółek komunalnych.
Obaj kandydaci na prezydenta Kielc pokazani zostali w podobnym czasie i okolicznościach,
ale o Wojciechu Lubawskim (Zjednoczona Prawica) komentarz mówił, że rozsławił Kielce, a
o Bogdanie Wencie (niezrzeszony), że ma zarzuty o polityczną korupcję.
Kraków: J. Majchrowski pokazany, jak bardzo długo i nieporadnie szuka w notatkach pytania,
które ma zadać. Pokazane są zabawnie zdziwione miny dziennikarzy prowadzących debatę.
Wreszcie - zaczyna zadawać pytanie...i tu materiał się urywa (nie wiemy, jakie pytanie zadał,
ani jaka była odpowiedź).
W Chełmie i Łomży pokazano tylko kandydatów Zjednoczonej Prawicy. W Krakowie, Gdańsku, Kielcach materiał przedstawiał racje jednej opcji (ZP) i pokazywał wyłącznie wady drugiej opcji ( KO). Wyjątkiem był materiał z Radomia – gdzie uczciwie przedstawiono obu
kandydatów.

Publicystyka, czyli dodatkowy czas dla Zjednoczonej Prawicy
W audycji „Gość Wiadomości” występowali politycy PiS, którzy zabierali głos w sprawie
wyborów samorządowych. Gość Wiadomości (24 X) wicepremier Jarosław Gowin mówił o
powyborczym krajobrazie i „katastrofalnym” wyniku PSL. „Moim zdaniem oni dostali tyle
samo głosów co 4 lata temu, ale wówczas ten wynik został wypaczony”. 30 X Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i mieszkanka Krakowa wypowiadała się bardzo krytycznie o działaniach obecnych władz Krakowa i sugerowała, na kogo należy głosować („o tym,
czy nastąpi poprawa, wyborcy zdecydują w niedzielę”). Dziennikarz w pierwszej części rozmowy nie zadawał pytań, a puentował wypowiedzi gościa i uzupełniał danymi statystycznymi.

Przestrzeganie procedur w lokalach wyborczych
Nasze raporty z głosowania i liczenia głosów zostały przysłane przez 32 obserwatorów, którzy odwiedzili 75 lokali wyborczych w ośmiu województwach.
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Tajność głosowania
W dokumencie pt. Apel o poszanowanie reguł, które gwarantują demokratyczny charakter
wyborów ( https://ow.org.pl/2018/10/10/apel-o-poszanowanie-regul-ktore-gwarantujademokratyczny-charakter-wyborow/ ) Obserwatorium Wyborcze przypomniało znaczenie,
jakie ma przestrzeganie tajności głosowania, i wymieniło przepisy konstytucyjne i ustawowe,
z których wynika, że zachowanie tajności głosowania jest bezwzględnie obowiązkowe (nie
jest jedynie prawem wyborcy).
Tajność głosowania była opisana jako bez zarzutu w 21 na 81 otrzymanych przez nas raportów (26%) (bierzemy pod uwagę tylko te raporty, w których odpowiedziano na dane pytanie). Jest to – jak opisano we wstępie – wynik zły, ale wyraźnie lepszy niż ten uzyskany w
pierwszej turze, kiedy to liczba raportów oceniających tajność jako „bez zarzutu” wynosiła 22
na 161 (14%) (porównując obie tury musimy pamiętać, że nasze próby nie były dobierane
losowo i że znacznie różniły się między turami, chociażby dlatego, że w wielu miastach drugiej tury nie było).
W 35 na 81 przypadków (43%) obserwatorzy ocenili naruszenia tajności jako "częste" lub
"wielokrotne". W pierwszej turze było to 62% przypadków.
Nowelizacja kodeksu wyborczego z 11 stycznia 2018 r. przewiduje, że bezpośrednio przy
urnie powinien stać lub siedzieć jeden z członków komisji ("urnowy"), którego zadaniem jest
pilnowanie, aby nie dochodziło do naruszania tajności głosowania w momencie wrzucania
kart do urny. Nasi obserwatorzy stwierdzili brak "urnowego" w 43 przypadkach na 82 (52%);
w pierwszej turze było to 57%, różnica nie jest statystycznie znacząca.
Nie odnotowaliśmy, aby w drugiej turze wyborcy fotografowali własne karty do głosowania
(w pierwszej turze nasi obserwatorzy odnotowali to w 5% przypadków). Stan prawa w tym
punkcie jest niejasny (nie do końca wiadomo, czy robienie takich fotografii jest zgodne z
prawem), niemniej jednak proceder taki jest niebezpieczny dla demokracji, gdyż otwiera
drogę do zastraszania wyborców i do kupowania ich głosów.
Obserwatorium Wyborcze otrzymało informacje o tylko jednym przypadku, w którym okoliczności wskazywały, że naruszanie tajności głosowania w drugiej turze rzeczywiście wiąże
się z wywieraniem nacisku na wyborcę (jeden wyborcza, nacisk pochodził od członka rodziny); w pierwszej turze zaobserwowaliśmy naciski na czterech wyborców. W pozostałych
przypadkach (czyli w prawie wszystkich zaobserwowanych przez nas przypadkach) nie wiadomo, czy naruszenia tajności wynikały z nieistotnych przyczyn, takich jak lenistwo wyborców, czy też kryje się za nimi jakieś groźne zjawisko.
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Zatłoczenie lokali wyborczych utrudniające normalny przebieg głosowania zaobserwowaliśmy w 9 przypadkach na 81 (11%), przy czym w 6 przypadkach tłok zmuszał wyborców do
czekania, aż zwolni się miejsce do tajnego głosowania (wyborcy mieli więc dodatkowy powód, aby głosować z pominięciem reguł dotyczących tajności). W 4 przypadkach tłok poważnie utrudniał komisji wyborczej obserwację tego, co dzieje się w lokalu (np. sprawdzanie, czy
wyborcy nie głosują pod czyjąś kontrolą, czy nie wynoszą kart wyborczych z lokalu).
Brak przywiązania wielu obwodowych komisji wyborczych do tajności głosowania najlepiej
ilustruje fotografia z obwodu 18 w Siedlcach, gdzie komisja wystawiła dla wyborców krzesła i
stoły przeznaczone do głosowania z naruszeniem tajności (a więc mające ułatwić wyborcom
łamanie art. 52 §§ 5 i 6 kodeksu wyborczego):

W gminie Łęczyca (woj. łódzkie) w obwodzie nr 6 miejsca do tajnego głosowania wyglądały
tak, jak na poniższej fotografii (nie jest to niestety przypadek odosobniony):
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Inne problemy związane z nieprzestrzeganiem obowiązujących procedur
W 13 przypadkach na 66 (20%) nasi obserwatorzy odnotowali, że obwodowa komisja wyborcza nie opieczętowała rano wszystkich kart, wbrew obowiązującym wytycznym Państwowej
Komisji Wyborczej. W pierwszej turze było tak w 71% przypadków, mamy tu więc bardzo wyraźną poprawę sytuacji (w pierwszej turze kart było tak dużo, że opieczętowanie ich wszystkich rano nie było wykonalne).
W 6 przypadkach na 80 (8%) obserwatorzy ocenili, że rozkład i umeblowanie pomieszczenia
utrudniją uprawnionym (członkom komisji, mężom zaufania, obserwatorom) obserwację
czynności. W pierwszej turze problem ten pojawiał się, według naszych obserwatorów, w
23% przypadków. Można więc mieć wrażenie ogromnej poprawy sytuacji, jednak w rzeczywistości jest inaczej: opisy słowne, który towarzyszyły ocenom z pierwszej tury, wskazują, że
obserwatorzy oceniali negatywnie rozkład pomieszczenia tam, gdzie w rzeczywistości panował tłok. Tak więc tłok, a nie rozkład pomieszczeń, był tym problemem, który w drugiej turze
był dużo mniej poważny niż w pierwszej.
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W 17 na 77 przypadków (22%) obserwatorzy odnotowali obecność poza lokalem wyborczym
dokumentów, które lokalu tego nie powinny opuszczać (dotyczy to w szczególności niewykorzystanych kart do głosowania). W pierwszej turze obserwowany odsetek wynosił 27, różnica
nie jest statystycznie istotna.

Pozytywne oceny przebiegu głosowania
Pomimo licznych problemów (zarówno tych dotyczących tajności głosowania, jak i innych), w
79 przypadkach na 81 nasi obserwatorzy wystawili komisjom oceny pozytywne (dobre lub
bardzo dobre) z przebiegu głosowania, a w 77 przypadkach – ze znajomości procedur dotyczących głosowania. W 14 przypadkach na 17 obserwatorzy wystawili komisjom pozytywną
ocenę z przebiegu liczenia i ze znajomości procedur podczas liczenia.
Jak już wspominaliśmy w sprawozdaniach ogłoszonych po pierwszej turze, Obserwatorium
Wyborcze nie instruowało w żaden sposób obserwatorów, według jakich kryteriów powinni
oni wystawiać wzmiankowane tu oceny. Szkolenia Obserwatorium wskazywały natomiast, że
tajność głosowania jest ważna i że stanowi bezwzględny obowiązek dla wyborców, a nie tylko prawo. Oceny, o których tu mowa, są więc wyrazem przekonań obserwatorów, a nie metodologii Obserwatorium Wyborczego. Ilustrują one, jak bardzo nieprzestrzeganie procedur
wyborczych jest traktowane przez wiele osób – w tym naszych obserwatorów – jako coś, co
można tolerować.
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ANEKS: SZCZEGÓŁOWE
RAPORTY ILOŚCIOWE (wersja
wstępna)

Część statystyczna raportu składa się z trzech zasadniczych części: Podstawowe dane o
Komisji, Głosowanie i Liczenie głosów. Za jednostkę analizy przyjęliśmy obserwację. W sumie
przeprowadzonych zostało 137 obserwacji w 75 lokalach wyborczych, w tym 81 obserwacji w części
Podstawowe dane o Komisji, 81 - w części Głosowanie oraz 16 - w części Liczenie głosów. Przeważnie
w jednym lokalu przeprowadzona była jedna obserwacja z każdej wyodrębnionej części, ale także
zdarzało się, że były dwie lub więcej. Obserwacje przeprowadzono w 8 województwach, w 21
powiatach i w 25 gminach. Poniżej znajdują się wykresy pokazujące odpowiedzi na poszczególne
zagadnienia formularza. Na każdym wykres podajemy n tj liczbę osób, które oceniały dany aspekt i ich
odpowiedzi stanowią podstawę procentowania.

W obserwacjach wzięło udział 31 obserwatorów społecznych współpracujących z OW.
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Raport statystyczny szczegółowy dotyczący
podstawowych danych o komisjach.

Wstęp:
Podstawowe dane o komisjach dotyczą tylko tych komisji, które zostały odwiedzone przez
obserwatorów i które zostały opisane – na odwiedzone komisje:
- „dzienne” (czyli podczas głosowania między godzinami 7h00 a 21h00)
- „nocne” (czyli podczas liczenia głosów od godziny 21H00 do końca liczenia).
zostało wysłanych 137 raportów.
Siedemdziesiąt pięć komisji obejmuje: 74 obwody stałe i 1 obwód odrębny (zakład leczniczy - szpital).

1.

Procentowy udział odwiedzonych komisji z podziałem na województwa.

Wykres 1. Procent odwiedzonych komisji w poszczególnych województwach

12

n=137

2.

Czy lokal był dobrze widoczny z ulicy i oznakowany?

Wykres 2: Oznaczenie i widoczność lokalu wyborczego w procentach

n=67

3.

Czy z listy lokali opublikowanej przez wójta wynika, że jest to lokal dostosowany do
potrzeb niepełnosprawnych (spytać członków komisji lub sprawdzić w opublikowanej liście)?

Wykres 3a. Procent dostosowania lokalu wyborczego do potrzeb osób niepełnosprawnych wg obwieszczenia
wójta
n=51
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Dane pozyskane z obserwacji wyborczej wyglądają następująco:

Wykres 3b: Procentowy udział lokali dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

n=27

4.

Liczba miejsc do tajnego głosowania (zazwyczaj każde takie miejsce, to kabina z
kotarą lub miejsce za stołem osłonięte specjalnymi wysokimi kartonami)

Wykres 4: Liczba miejsc do tajnego głosowania – procentowo.
5.

n=58

Czy informacje przewidziane przez ustawę lub wytyczne PKW są wywieszone w

lokalu?

Wykres 5a: Instrukcja o sposobie głosowania i ważności oddanego głosu - pomieszczenie do głosowania
tajnego– procent lokali.
n=59
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Wykres 5b: Instrukcja o sposobie głosowania i ważności oddanego głosu – w lokalu wyborczym– procent
lokali.
n=59

Wykres 5c: Informacja zawierająca imiona i nazwiska członków komisji (dzień-głosowanie, noc-liczenie) –
procent lokali
n=59

6.
Czy jeden z kandydatów, którzy zakwalifikowali się do drugiej tury, został skreślony
lub się wycofał lub umarł (pytać komisję)?

Wykres 6: Unieważnienie kandydata na listach/kartach do głosowania – ujęcie procentowe.
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n=68

7.

Czy w lokalu lub w budynku (posesji), do którego należy lokal, są materiały

propagandowe?

Wykres 7: Procent materiałów propagandowych w lokalu / budynku / na zewnątrz.

8.

n=68

Liczba osób, które wchodzą w skład komisji ds. głosowania

Wykres 8: Liczba członków komisji dziennej – rozkład procentowy na komisje.
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n=59

9.

Przewodniczący komisji ds. głosowania: z czyjego ramienia ?:

Wykres 9: Przewodniczący komisji dziennej – liczba osób z danego komitetu wyborczego

10.

n=38

Wiceprzewodniczący komisji ds. głosowania: z czyjego ramienia?

Wykres 10: Wiceprzewodniczący komisji dziennej – liczba osób z danego komitetu wyborczego
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n=37

11.

Pieczętowanie kart do głosowania: proszę zaznaczyć stwierdzenia, które są

prawdziwe

`
Wykres 11: Pieczętowanie i sprawdzenie kart do głosowania – przed 7H00 – dane w %

12.

n=65

Ile głosów oddano korespondencyjnie?

Wykres 12: Liczba głosów korespondencyjnych oddanych w komisjach - ujęcie procentowe.
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n=55

Raport statystyczny szczegółowy dotyczący
podstawowych danych z przebiegu głosowania (prace komisji dziennych).
13.

Najmniejsza liczba członków komisji obecnych w obserwowanym przedziale czasu?

Wykres 13: Najmniejsza liczba członków komisji obecnych w obserwowanym przedziale czasu.

n=81

14.
Wyborcy mogą wchodzić do lokalu od 7:00 do 21:00 w celu głosowania. Nie
powinno być przerw w głosowaniu. Czy zaobserwowałem lub zostałem poinformowany o
problemach z przestrzeganiem tych reguł?

Wykres 14: Przestrzeganie reguł związanych z ramami czasowymi głosowania – odpowiedź NIE w %
n=76
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15.

Czas rozpoczęcia głosowania.

Wykres 15: Czas rozpoczęcia głosowania

16.
przebywać)".

n=16

Osoby obecne w lokalu "osoby postronne (bez akredytacji, bez powodu, by tu

Wykres 16: Osoby przebywające w lokalu – nieuprawnione
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n=76

17.

Osoby obecne w lokalu.

Wykres 17: Osoby przebywające w lokalu – uprawnione

18.

n=60

Czy są elementy kampanii lub propagandy wyborczej ?

Wykres 18: Elementy kampanii lub propagandy wyborczej
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n=79

19.

Czy osoby obecne zachowywały się spokojnie i przyjaźnie?

Wykres 19: Czy osoby obecne zachowywały się spokojnie i przyjaźnie (dane w %)?

n=81

20.
Czy kształt pomieszczenia, rozmieszczenie mebli i organizacja pracy są takie, że
uprawnieni (członkowie komisji, mężowie zaufania, obserwatorzy) dobrze widzą urnę i wszystkie
czynności komisji?

Wykres 20: Kształt pomieszczenia, rozmieszczenie mebli i organizacja pracy w widoczność urny i
wszystkich czynności komisji przez uprawnionych - dane w procentach.
n=79
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21.
Czy wszystkie istotne dokumenty (w szczególności niewykorzystane karty do
głosowania, spis wyborców), plomby, pieczęcie znajdują się cały czas w lokalu, w miejscu
widocznym dla wszystkich uprawnionych?

Wykres 21: Widoczność istotnych dokumentów, plomb o pieczęci dla wszystkich uprawnionych.
Dane w procentach.

n=79

22.
Czy ktoś ogranicza mężom zaufania lub obserwatorom możliwość obserwowania
z dowolnego miejsca (chodzenia po całym lokalu)?

Wykres 22: Ograniczenia możliwości obserwowania wyborów z dowolnego miejsca dla uprawnionych
osób. Dane w procentach
n=79
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23.
Czy jest wyznaczony "strażnik urny" (urnowy), który pilnuje, żeby wyborcy
głosowali nie pokazując treści swoich głosów?

Wykres 23: Obecność "strażnika urny.

24.

n=81

Czy zdarzyło się w obserwowanym przedziale czasu, że lokal był zatłoczony w stopniu, który..

Wykres 24: Sytuacje związane z tłokiem w lokalu wyborczym (dane w %)
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n=81

25.
Czy zdarzyło się w obserwowanym przedziale czasu, że komisja wystawiła
odźwiernego, który ograniczał wchodzenie wyborców do lokalu, aby uniknąć zatłoczenia?

Wykres 25: Obecność osoby reglującej tłok w lokalu (oddźwierny) – dane w %.
26.

n=76

Czy przestrzegana jest tajność głosowania?

Wykres 26: Przestrzeganie tajności głosowania

n=80
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27.

Czy komisja interweniuje, gdy tajność głosowania nie jest przestrzegana ?

Wykres 27: Reakcja komisji na naruszenia tajności głosowania

28.

n=58

Czy przyszły głosować osoby niezapisane w spisie wyborców ?

Wykres 28: Sposób postępowania z osobami niezapisanymi w spisie wyborców

26

n=80

29.

Przybliżona liczba osób niezapisanych, które chciały głosować

Wykres 29: Liczba niezapisanych osób chcących zagłosować.

n=14

30.
Liczba osób, w stosunku do których komisja podjęła błędne decyzje
(subiektywna ocena obserwatora)

Wykres 29: Przybliżona liczba osób, w sprawie których komisja podjęła błędną decyzję

27

n=11

31.

Czy były wypadki głosowania bez właściwego sprawdzenia tożsamości?

Wykres 31: Wypadki głosowanie bez właściwego sprawdzenia tożsamości. Dane w procentach

32.

n=79

Czy spis wyborców wygląda prawidłowo?

Wykres 32: Wygląd spisu wyborców (dane w %).

n=77
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33.

Czy urna i jej zawartość wyglądają prawidłowo ?

Wykres 33: Wygląd i zawartość urny

34.

n=81

Czy działo się coś niepokojącego w okolicach lokalu wyborczego?

Wykres 34: Niepokojące zdarzenia w okolicach lokalu wyborczego.

35.

n=80

Wynoszenie kart do głosowania poza lokal wyborczy

Wykres 35: Czy są powody, by podejrzewać, że wynoszono karty do głosowania z lokalu ?
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n=80

36.

Fotografowanie własnych kart do głosowania przez wyborców

Wykres 36: Czy są powody, by podejrzewać, że wyborcy fotografowali własne wypełnione karty do
głosowania ?
n=80

37.

Anomalie podczas głosowania

Wykres 37: Czy były inne istotne anomalie lub incydenty ?

38.

Ocena porządku w lokalu wyborczym

Wykres 38: Ocena porządku w lokalu

39.

n=80

n=80

Ocena komisji pod względem znajomości procedur

Wykres 39: Ocena Komisji pod względem znajomości procedur
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n=80

40.

Ogólna ocena komisji

Wykres 40: Ogólna ocena

n=80
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Raport statystyczny szczegółowy dotyczący
podstawowych danych z przebiegu liczenia (prace komisji nocnych).

41.

Najmniejsza liczba członków komisji nocnych (liczenie) podczas trwania obserwacji

Wykres 41: Najmniejsza liczba członków komisji obecnych w obserwowanym przedziale czasu.

42.
obserwacji

n=17

Obecność przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w czasie trwania

Wykres 42: Obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego w trakcie obserwacji
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n=14

43.

Czas rozpoczęcia pracy komisji nocnej (liczenie)

Wykres 43: Czas rozpoczęcia liczenia
44.

n=14

Czy były przerwy w pracy komisji nocnej (liczeniu)

Wykres 44: Czy były przerwy w liczeniu

n=14
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45.

Osoby przebywające bezprawnie podczas liczenia głosów

Wykres 45: Osoby przebywające nieprawnie w lokalu

46.

Inne osoby przebywające podczas liczenia głosów w lokalu wyborczym

Wykres 46: Inne osoby przebywające w lokalu
47.

n=14

n=14

Zachowanie osób w trakcie pracy komisji nocnych (liczenia)

Wykres 47: Czy osoby obecne zachowywały się spokojnie i przyjaźnie?
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n=14

48.

Kształt pomieszczenia lokalu wyborczego a praca komisji

Wykres 48: Czy kształt pomieszczenia, rozmieszczenie mebli i organizacja pracy są takie, że uprawnieni
(członkowie komisji, mężowie zaufania, obserwatorzy) dobrze widzą urnę i wszystkie czynności komisji?
n=16

49.
Urna, dokumenty, plomby, pieczęcie – widoczność przez członków komisji nocnej
(podczas liczenia głosów)

Wykres. 49: Czy urna i wszystkie istotne dokumenty (w szczególności niewykorzystane karty do
głosowania, spis wyborców), plomby, pieczęcie znajdują się cały czas w lokalu, w miejscu widocznym dla
wszystkich uprawnionych?
n=16
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50.

Ograniczenia w pracy obserwatorów lub mężów zaufania

Wykres 50: Czy ktoś ogranicza mężom zaufania lub obserwatorom możliwość obserwowania z dowolnego
miejsca (chodzenia po całym lokalu)?
n=14

51.

Wygląd spisu wyborców

Wykres 51: Czy spis wyborców wygląda prawidłowo ?
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n=14

52.

Wygląd urny

Wykres 52: Czy urna i jej zawartość wyglądają prawidłowo ?
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n=14

53.

Przekazanie materiałów z komisji dziennej (głosowanie) do komisji nocnej (liczenie)

Wykres 53: Przekazanie materiałów między komisją "dzienną' i "nocną". Procent wskazań na TAK
(liczba odpowiadających n została pokazana w nawiasach przy każdej odpowiedzi).
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54.

Ocena pracy komisji nocnej (liczenie)

Wykres 54: Praca komisji "nocnej" Procent wskazań na TAK (liczba odpowiadających n została
pokazana w nawiasach przy każdej odpowiedzi)

55.

Sposób liczenia głosów przez komisję.

Wykres 55: Czy w czasie liczenia głosów komisja wspólnie oglądała wszystkie karty?
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n=16

56.

Czy panował w komisji porządek?

Wykres 56: Ocena porządku w komisji "nocnej"

57.

n=16

Jak dobrze komisja ds. liczenia zna procedury?

Wykres 57: Ocena znajomości procedur przez komisję "nocną"
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n=16

58.

Ogólna ocena pracy komisji ds. liczenia.

Wykres 58: Ocena pracy komisji "nocnej"

n=16
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