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Stanowisko w sprawie uprawnień mężów zaufania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Zgodnie z art. 103 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego
lub osoba przez niego upoważniona może wyznaczyć po jednym mężu zaufania do każdej
obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu, w którym komitet wyborczy
zarejestrował listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora. Mężowie zaufania
danego komitetu wyborczego w danej komisji obwodowej mogą zmieniać się w ciągu prac
tej komisji.
Mężowie zaufania przed przystąpieniem do swoich czynności przedstawiają
przewodniczącemu komisji dokument tożsamości oraz zaświadczenie podpisane przez
pełnomocnika wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę, sporządzone według wzoru
ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie
wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 35, poz. 415). Jeżeli zaświadczenie
wystawiła osoba upoważniona przez pełnomocnika, mąż zaufania okazuje kserokopię tego
upoważnienia. Zaświadczenia mogą różnić się między sobą wyglądem i układem
graficznym, ale ich treść musi odpowiadać wzorowi ustalonemu przez Państwową Komisję
Wyborczą.
Podczas obecności w lokalu wyborczym mężowie zaufania noszą identyfikatory
z imieniem, nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego, który reprezentują.
Identyfikatory nie mogą zawierać elementów kampanii wyborczej.
Przewodniczący komisji informuje mężów zaufania o przysługujących im
prawach i wskazuje miejsce w lokalu wyborczym, z którego będą mogli obserwować
przebieg głosowania.

-2Mężowie zaufania mają prawo być obecni w dniu głosowania w lokalu
wyborczym i obserwować wszystkie czynności obwodowej komisji wyborczej, zarówno
przed rozpoczęciem głosowania, w takcie jego trwania oraz po jego zakończeniu (art. 42
§ 4 Kodeksu wyborczego), zgłaszać przewodniczącemu komisji na bieżąco uwagi
i zastrzeżenia oraz wnosić uwagi do protokołu głosowania w obwodzie, z wymienieniem
konkretnych zarzutów (art. 75 § 6 Kodeksu wyborczego). Mogą także być obecni przy
transmisji danych z protokołów do okręgowej komisji wyborczej, a także przy
przekazywaniu protokołów głosowania pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej, a
następnie okręgowej komisji wyborczej.
Mężowie zaufania nie mogą wykonywać żadnych czynności członka komisji,
pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień. Mężowie zaufania nie są
także uprawnieni do liczenia, ani przeglądania kart do głosowania przez rozpoczęciem
głosowania, w trakcie głosowania i po jego zakończeniu.
Obserwacja czynności wykonywanych przez komisję obwodową nie uprawnia
mężów zaufania do utrwalania pracy komisji ani dokumentów komisji za pomocą aparatów
fotograficznych lub kamer. Dopuszczalne jest natomiast fotografowanie oraz filmowanie
protokołów głosowania podanych do wiadomości publicznej przez obwodową komisję
wyborczą.
Wykonywanie uprawnień mężów zaufania nie może utrudniać pracy komisji,
zakłócać powagi głosowania ani naruszać jego tajności. Niedopuszczalne jest także
wchodzenie przez mężów zaufania do pomieszczenia za zasłoną, zapewniającego tajność
głosowania gdy w pomieszczeniu tym znajduje się wyborca, nawet jeśli wyraził on na to
zgodę lub poprosił o to męża zaufania.
Przewodniczący komisji może wydawać polecenia o charakterze porządkowym,
w przypadku gdy działania mężów zaufania wykraczają poza ich uprawnienia, utrudniają
pracę komisji, zakłócają powagę głosowania lub naruszają jego tajność. W przypadku
wydania przez przewodniczącego komisji takiego polecenia, fakt ten należy odnotować w
protokołach głosowania w obwodzie.
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