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z dnia S maja 2014 r.

w sprawie powolania koordynatora gminnego oraz operatorow obsrugiinformatycznej o.bwgdowycn r"omis-ii wioor.ivirt w oowooa.t 
-rt*orzonych

na obszarze Gminy i Miasta Gzenryionti-teszcryny i zapewnienia im obslugii techniczno-materiarnych *rrrni6*_o**; wyborach do parramentuEuropejskiego zarzqdzonych na dziefi 25;;j; zot+ r.

Na podstawie art' 156 S 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy(Dz. u. Nr 21 , p.o?. 112 ; po2niejszymi ,mian"'mi;- oraz g o ,.i t_+ uchwatyPafistwowej Komisji wyborczel z inii ro-rutego zo14 r. w sprawie warunkowi sposobu wykorzystania techniki 
"l"ktroni"rnef 

"oi az trybu przekazyuania danychza posrednictwem sieci erektronicllego p,iieiuy*"ni^ danych w wyborachdo Parfamentu Europejskiego (M.p. 22012 r.,'por. i jZ)

postanawiam:

sl
w celu zapewnienia obstugi informatycznej obwodowych komisji wyborczychna obszarze Gminy i Miasta Czerurionka-Le*czyny otaz techniczno-materialnychwarunk6w-pracy w wyborach do Parlamentu europelskiego zar=1aioiych na dzien25 mala 2014 r. powola6:

1) Wojciecha G6reckiego na koordynatora gminnego,
2) operator6w obslugi informatycznej nizej wymiJnionych obwodowych komisjiwyborczych na obszarze Gminy i Miasta'czerwionk ^-L"".".yny..-

Obwodowa Komisja
Wyborcza Nr

Imig i nanvisko

Zelazny Boguslaw

Szombara Aleksandra

Kalinowski Krzysztof

Strzelczyk Katarzyna

W4cirz Andrzei

Majdak Sylwia

Slowik Marcin

Zelazny Kacper

Szczepanek Arkadiusz

Zawalski Kamil

Karwot Kataruyna
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Szczegolowy zakres zadan
do niniejsz ego zarzadzenia.

s2
koordynatora gminnego okre6la zalqcznik nr 1

s3
szczegolowy zakres. zadan operatora obslugi informatycznej obwodowej komisjiwyborczej okresra zarqcznik nr 2 do niniejszeg J,^,r.q,a=.ni^.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Klorek Lucja

Wlodarczyk Wojciech

Wolny Mirela

Wolny Mirela

Wolny Tomasz

Wowra Jacek
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Zatqcznik nr .1 do Zarzqdzenia Nr 157/14
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka_
Leszczyny z dnia 5 maja 2014 roku

Zadania koordynatora gm innego
Do zadan koordynatora gminnego nalezy:
1) udzial w szkoreniu organizowanym przezkoordynatora rejonowego,
2) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie inform atycznym p*ezosoby

realizuiqce zadanie ciqgre obsrugi rejestru wyborcow danych dotyczqcych
obwodow grosowania i ich granic, riczby uprawnionych do grosowania
na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych petnomocnictw, liczbie
zafwiadczeri, I iczb ie wysla n ych pa k iet6w wybo rczych,

3) nadz6r nad wprowadzeniem do systemu danych czlonkow (kandydatow
na czlonkow) obwodowych komisji wyborczych i aktualizaqq skladow przez
osoby rearizuiqce zadanie ciqgre obslugi rejestru wyborcow,

4) prowadzenie ewidencji operatorow obslugi informatycznej obwodowych
komisji wyborczych oraz operatorow obslugi informatycznej pelnomocnika
rejonowej komisji wyborczej zawieralqcej dane kontaktowe i ustalony sposob
dystrybucji loginow i hasel do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych
definiujqcych,

5) przeprowadzenie szkolenia dla operator6w obslugi informatycznej
obwodowych komisji wyborczych i operatorow obslugi informatycznej
pelnomocnika rejonowej komisji wyborczej, jesli zostali oni powolani,

6) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualno6ci
danych definiujqcych wykaz obwodow, rist i kandydatow,

7) przekazanie przewodniczEcym obwodowych komisji wyborczych
oraz operatorom obslugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych
i operatorom obstugi informatycznej pelnomocnika rejonowej komisji
wyborczej login6w i haset do pobrania licencji,

8) dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla kazdego obwodu
glosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nosnikow),
tak2e w przypadku testow, o ktorym mowa w punkcie 14,

9) przyjmowanie uwag dotyczqcych dzialania program u orazudzielanie wsparcia
technicznego operatorom obslugi informatycznej obwodowych komisji



wyborczych oraz operatorom obslugi informatycznej pelnomocnika rejonowej
komisji wyborczej,

10)udzielenie wsparcia pelnomocnikowi rejonowej komisji wyborczej powolanemu
w trybie art. 176 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. _ Kodeks wyborczy
w zakresie przygotowania iobstugi stanowiska do sprawdzania poprawnosci
ustalenia wynik6w grosowania w obwodach, w ktorych nie stosowano
wsparcia informatycznego oraz wysylania danych o wynikach gtosowania
w obwodzie z obwodow, w ktorych niemozliwe bylo dokonanie transmisji,

11)w dniu gfosowania - dwukrotne przekazanie danych o liczbie osob ujgtych
w spisie wyborc6w otaz o liczbie wydanych kart do glosowania (tzw.
frekwencji) w sytuacji, o kt6rej mowa w pkt. 1s zalqcznika uchwaly
Pafistwowej Komisji wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie trybu
isposobu przekazywania pzez obwodowe i rejonowe komisje wyborcze
Pafistwowej Komisji Wyborczej w trakcie gtosowania danych o liczbie osob
uprawnionych do glosowania oraz o liczbie wyborc6w, ktorym wydano karty
do glosowania w statych obwodach gtosowania utworzonych w kraju
w wyborach do parlamentu Europejskiego w 2014 r.),

12)zglaszanie uwag dotyczqcych dzialania programu koordynatorowi
rejonowemu,

13)w przypadkach awaryjnych nawiqzanie kontaktu i przekazanie informacji
koordynatorowi rejonowem u,

14)udziat w przygotowaniu i przeprowadzeniu test6w o96lnokrajowych
przekazywania danych testowych o wynikach glosowania ze wszystkich
komisji obwodowych korzystajqcych ze wsparcia informatycznego (wedtug
zasad przekazanych w odrgbnym trybie),

15)przekazanie do koordynatora rejonowego wniosk6w i spostrzelen w formie
raportu podsumowuiqcego przebieg test6w ogolnokrajowych,

16) prowadzenie dziennika zdarzen, w ktorym sE odnotowywane wykonane
nastgpujqce czyn noSci :

a) przeprowadzenie(z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia
operatorow obstugi informatycznej obwodowej komisji wyborczej
i operator6w obslugi informatycznej pelnomocnika rejonowej komisji
wyborczej (jeSli zostali powolani),



b) zglaszanie uwag do dziarania programu do koordynatora rejonowego,
w tym usterek i awarii,

c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginow i haser do pobrania ricencji
operatorow oraz przewodniczqcych obwodowych komisji wyborczych
i operator6w pernomocnika kom isji relonowei fi esri zostari powotani),

d) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dra operator6w
komisji obwodowych (pobranie ze stron internetowych, utworzenie
noSnika),

e) przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiuiqcych dra
poszczegolnych obwodowych komisji wyborczych i dra operatorow
pelnomocnika komisji rejonowei (iesri zostari poworani).
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Leszczyny z dnia5 malaioli roxu

zadania operato ra i nformatycznej obslu g i obwodowej komisj i
wyborczej

Do zadari operatora naleZy:
1) udziar w szkoreniu organizowanym przezkoordynatora gminnego,
2) udziar w wyznaczonym terminie w testach ogornokrajowych obejmuiqcym

wprowadzenie testowych wynikow glosowania w zakresie obstugiwanych
obwod6w glosowania oraz przesranie danych za posrednictwem siecipublicznej,

3) odbior za potwierdzeniem roginu i hasra sruzqcych do pobrania ricencjioperatora (na czas test6w oraz dlaobslugi wyborow),
4) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresiekonfiguracji dostqpu do sieci publicznej i zainstarowanego oprogramowania,
5) potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji

(w przypadku koniecznosci) danych definiuiqcych wykaz obwodow, rist
i kandydatow oraz skrady komisji obwodowy ch, z podaniem biezqcej wersji
oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centrarnym danych
definicyjnych,

6) ustalenie z przewodniczqcym obwodowej komisji wyborczej, najp62niej
w przeddzieri glosowania, miejsca i harmonogramu pracy,

7) dwukrotne przesranie, w dniu grosowania, danych o riczbie osob ujgtych
w spisie wyborcow oraz o riczbie wydanych kart do grosowania
(tzw. frekwencji),

8) wprowadzenie danych z projektu protokolu glosowania w obwodzie
pzekazanego przez przewodniczqcego rub zastqpca przewodniczEcego
obwodowej kom isji wyborczej,

9) w przypadku wystqpienia blqdow - wydrukowanie i przeka zanie
przewodniczqcemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia bredow
i ostrze2en do wprowadzonego protokolu.

10)w przypadku wystqpienia ostrzezefi - wydrukowanie i przekazanie
przewodniczqcemu raportu ostrzezefi do wprowadzonego protokolu,
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11)sygnafizowanie przewodniczqcemu obwodowej komisji wyborczejniezgodnosci riczby uprawnionych, brgdnych danych o siedzibie obwodowejkomisji wyborczej rub godzinach rozpoczgcia i zakonczeHia grosowania,
12)wydrukowanie i przekazanie przewodniczqcemu obwodowej komisji wyborczejdo podpisania niezbqdnej riczby egzemprarzy projektow protokorowglosowania w obwodzie,
13)zapisanie, po podpisaniu ricenciq przezprzewodniczqcego obwodowej komisjiwyborczej, danych z protokor6w grosowania w obwodzie na zewngtrznym

nosniku oraz dorqczenie go do dokumentow przekazywanych do rejonowej
komisji wyborczej,

14)przeslanie do rejonowej komisji wyborczej - podpisanych ricenciq przezprzewodniczqcego - danych z protokoru grosowania w obwodzie.
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