
 

USTAWA 

Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. 

 

KODEKS WYBORCZY 

 

(stan prawny na dzień 20 lipca 2018 r.) 

tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym 

 

(…) 

 

 

Rozdział 11a  

Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni  

 

Art. 103a.  

 

§ 1. Pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona ma prawo wyznaczyć po 

jednym mężu zaufania do komisji wyborczych, o których mowa w art. 152 § 2. Jeżeli jednak 

komitet wyborczy nie zarejestrował kandydatów lub list kandydatów we wszystkich okręgach 

wyborczych, mężów zaufania reprezentujących ten komitet można wyznaczyć tylko do 

obwodowych komisji wyborczych na obszarze okręgu, w którym komitet ten zarejestrował 

kandydata lub listę kandydatów.  

 

§ 2. Pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona może wyznaczyć jednego 

męża zaufania przy Państwowej Komisji Wyborczej. 

 

§ 3. Mężem zaufania może być osoba mająca czynne prawo wyborcze do Sejmu, która nie 

kandyduje w wyborach ani nie jest komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, 

pełnomocnikiem finansowym, urzędnikiem wyborczym lub członkiem komisji wyborczej. 

§ 4. Pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona wydaje mężowi zaufania 

zaświadczenie, którego wzór określa Państwowa Komisja Wyborcza. Mężowi zaufania 

wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania utworzonym za 

granicą zaświadczenie może być także przekazane, najpóźniej w dniu wyborów, telefaksem 

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem konsula.  

§ 5. Funkcja męża zaufania wygasa w przypadku:  

1) zrzeczenia się funkcji;  

2) śmierci;  

3) podpisania zgody na zgłoszenie do komisji wyborczej, kandydowanie w wyborach bądź 

objęcie funkcji pełnomocnika, komisarza wyborczego, urzędnika wyborczego;  

4) odwołania.  

 

 

 

 

 

 



Art. 103b.  

 

§ 1. Mąż zaufania ma prawo:  

 

1) być obecny podczas wszystkich czynności komisji, do której został wyznaczony, w 

szczególności być obecny przy przekazywaniu protokołu przez obwodową komisję wyborczą, 

przekazywaniu danych z protokołu przez rejonową komisję wyborczą, sprawdzaniu pod 

względem arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania przez pełnomocników, 

o których mowa w art. 173, oraz sprawdzaniu prawidłowości ustalenia wyników głosowania i 

wprowadzania danych do sieci elektronicznego przesyłania danych;  

 

2) być obecnym w lokalu wyborczym w czasie przygotowania do głosowania, głosowania, 

ustalania wyników głosowania i sporządzania protokołu;  

 

3) wnosić do protokołu uwagi, z wymienieniem konkretnych zarzutów;  

 

4) być obecnym przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu do właściwej komisji 

wyborczej wyższego stopnia.  

 

§ 2. O wniesieniu uwag, o których mowa w § 1 pkt 3, zamieszcza się w protokole adnotację.  

 

Art. 103c.  

§ 1. Zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenie i fundacja, do których celów 

statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego, ma prawo wyznaczyć po jednym obserwatorze społecznym do komisji 

wyborczych, o których mowa w art. 152 § 2. 

§ 2. Do obserwatorów społecznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu o mężach 

zaufania, z wyjątkiem art. 103b § 1 pkt 3 i 4. 


