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Telefony Obserwatorium Wyborczego
Wsparcie informatyczne: 793 289 693
Numer ogólny: 883 188 969
Te numery funkcjonują cały czas (w dzień i w nocy) w dniach 26-27 maja. Funkcjonują w normalnych
godzinach 2w pozostałe dni (przed wyborami i po nich).

Jak wysyłam raporty do Obserwatorium Wyborczego
Przede wszystkim muszę mieć konto w systemie f2.ow.org.pl. Aby otworzyć takie konto (lub odzyskać
zapomniane hasło do konta poprzednio utworzonego):
•

jest podręcznik (obejmujący również wszelkiego rozmaite problemy techniczne):
https://ow.org.pl/wp-content/uploads/2018/11/wprowadzanie-formularzy-new.pdf

•

jest też szkolenie video:
https://www.facebook.com/ObserwatoriumWyborcze/videos/412514112919709/?t=363
(trzeba oglądać od 6:03 i powyższy link odsyła właśnie do tego czasu)

Następnie używam aplikacji KoBo Collect lub Enketo:
•

KoBo Collect działa tylko w systemie Android,

•

Enketo działa we wszystkich systemach (na Androidzie lepiej używać KoBo Collect).

Instalacja, konfiguracja i używanie KoBo Collect
Instalacja i konfiguracja KoBo Collect opisane są w powyższych podręczniku i szkoleniu video. Po
skonfigurowaniu KoBo Collect należy w przeddzień wyborów (w sobotę)
•

skasować formularz eurowybory (o ile go wcześniej ściągnęliśmy); zaleca się skasowanie
wszystkich formularzy, które mamy na telefonie;

•

ściągnąć na telefon tenże formularz

(podręcznik i szkolenie opisują, jak to zrobić).
W ten sposób mamy pewność, że na telefonie znajduje się najnowsza wersja formularza, ta z przedednia
wyborów.
W dniu wyborów wypełniamy i wysyłamy formularz za każdym razem, gdy jest to potrzebne. Wszystko jest
opisane w dokumentacji i w szkoleniu video.

Używanie Enketo
Aby używać Enketo, należy zapamiętać w zakładkach przeglądarki następujący URL:
https://enketo.f2.ow.org.pl/x/#hiOIvGyk
Następnie należy wejść na ten URL. Dla użytkownika wygląda to jak wejście na stronę internetową, w
rzeczywistości przeglądarka nie tylko wchodzi na stronę internetową zawierającą formularz, ale także
automatycznie instaluje aplikację Enketo.
W przeddzień wyborów należy wejść na powyższy URL, a następnie trzykrotnie odświeżyc stronę. W ten
sposób mamy pewność, że na telefonie znajduje się najnowsza wersja formularza, ta z przedednia wyborów.
Dalsze szczegóły na temat wysyłania formularzy przy pomocy Enketo podane są w powyższym szkoleniu
video.

Testowe wysyłanie formularzy
Przed dniem wyborów, a także przed godziną 5:00 w dniu wyborów, można bez ograniczeń wysyłać w
celach testowych formularz eurowybory czyli https://enketo.f2.ow.org.pl/x/#hiOIvGyk wypełniając go w
dowolny sposób. Należy jednak dokładnie sprawdzać, że formularze testowe rzeczywiście wychodzą na
bieżąco: każdy formularz wysłany do serwera podczas wyborów będzie brany pod uwagę w raportach
Obserwatorium Wyborczebgo (nie będzie traktowany jako testowy) – a więc formularz testowy wysłany do
serwera zbyt późno może zniekształcic wyniki obserwacji.

Materiały szkoleniowe dotyczące procedur wyborczych
Podstawa, to rozdziały 6-9 kodeksu wyborczego (str. 16-29)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000684/T/D20190684L.pdf
Drugi ważny dokument, to wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej
https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/uchwaly/32430 (czytać załącznik)
Ciekawy i przydatny jest Poradnik dla obserwatorów społecznych Karola Bijosia (napisany na wybory
samorządowe): http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/
ObserwujemyWybory/Poradnik%20dla%20obserwatorow%20spolecznych_%20Wybory%20samorzadowe
%202018.pdf
Szkolenia Obserwatorium Wyborczego:
•

materiały szkoleniowe, to
◦ formularz https://enketo.f2.ow.org.pl/x/#hiOIvGyk
◦ oraz przezrocza do szkoleń https://ow.org.pl/obserwatorium-euro-zakopane/

•

szkolenie video dotyczące procedur wyborczych, to dwa fragmenty długiego nagrania:
◦ pierwszy fragment jest tu:
https://www.facebook.com/ObserwatoriumWyborcze/videos/2751382581569996/?t=1219 (trzeb
oglądać od 20:19 i powyższy link odsyła właśnie do tego czasu aż do 1:49:11)
◦ drugi fragment jest tu
https://www.facebook.com/ObserwatoriumWyborcze/videos/2751382581569996/?t=13130
(trzeba oglądać od 3:38:50 i powyższy link odsyła właśnie do tego czasu aż do końca).

