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z dnia S maja 2014r.
w sprawie powolania koordynatora gminnego
oraz operatorow
-rt*orzonych
obsrugi
informatycznejo.bwgdowycnr"omis-ii
wioor.ivirt w oowooa.t
na obszarzeGminy i Miasta Gzenryionti-teszcryny
i zapewnieniaim obslugi
i techniczno-materiarnych
*rrrni6*_o**;
wyborach
do parramentu
Europejskiegozarzqdzonych
na dziefi 25;;j; zot+ r.
Na podstawieart' 156 S 1 ustawyz dnia5 stycznia
2011r. Kodekswyborczy
(Dz. u. Nr 21, p.o?.112 ; po2niejszymi
,mian"'mi;-oraz g o ,.i t_+ uchwaty
PafistwowejKomisjiwyborczelz
ro-rutego zo14 r. w sprawiewarunkow
i sposobuwykorzystaniatechniki inii
"oiaz
trybu przekazyuania
danych
za posrednictwemsieci erektronicllego
"l"ktroni"rnef
p,iieiuy*"ni^ danych w wyborach
do Parfamentu
Europejskiego
(M.p.22012r.,'por.ijZ)
postanawiam:

sl
w celu zapewnieniaobstugi informatycznej
obwodowychkomisji wyborczych
na obszarzeGminy i MiastaCzerurionka-Le*czyny
otaztechniczno-materialnych
warunk6w-pracy
w wyborachdo Parlamentu
europelskiego
zar=1aioiychna dzien
25 mala2014r. powola6:
1) Wojciecha
G6reckiego
na koordynatora
gminnego,
2) operator6wobslugiinformatycznej
nizej wymiJnionych
obwodowychkomisji
wyborczych
na obszarzeGminyi 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

Klorek

Lucja

Wlodarczyk Wojciech
Wolny

Mirela

Wolny

Mirela

Wolny

Tomasz

Wowra

Jacek

s2

I

Szczegolowyzakres zadan koordynatora
gminnego okre6la zalqczniknr 1
do niniejsz
egozarzadzenia.

s3
szczegolowyzakres.zadan operatoraobslugi
informatycznej
obwodowejkomisji
wyborczejokresrazarqcznik
nr 2 do niniejszeg
J,^,r.q,a=.ni^.

s4
Zarzqdzeniewchodzi w zycie z dniem wydania.
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Zatqczniknr .1do Zarzqdzenia
Nr 157/14
Burmistrza
Gminyi MiastaCzerwionka_
Leszczyny
z dnia5 maja2014roku

Zadaniakoordynatoragminnego
Do zadankoordynatora
gminnego
nalezy:
1) udzialw szkoreniu
organizowanym
przezkoordynatora
rejonowego,
2) wsparciewprowadzania
i aktualizacji
w systemieinformatycznymp*ezosoby
realizuiqcezadanieciqgreobsrugirejestru
wyborcowdanych dotyczqcych
obwodow grosowaniai ich granic, riczby
uprawnionychdo grosowania
na obszarzegminyoraz danycho liczbieudzielonych
petnomocnictw,
liczbie
zafwiadczeri,Iiczbie wyslanych pakiet6wwyborczych,
3) nadz6r nad wprowadzeniem
do systemudanych czlonkow(kandydatow
na czlonkow)obwodowych
komisjiwyborczychi aktualizaqqskladowprzez
osobyrearizuiqce
zadanieciqgreobslugirejestruwyborcow,
4) prowadzenieewidencji operatorowobslugi
informatycznejobwodowych
komisjiwyborczychoraz operatorowobslugiinformatycznej
pelnomocnika
rejonowejkomisjiwyborczejzawieralqcej
dane kontaktowei ustalonysposob
dystrybucji
loginowi haseldo pobranialicencji,oprogramowania
orazdanych
definiujqcych,
5) przeprowadzenieszkolenia dla operator6w
obslugi informatycznej
obwodowychkomisji wyborczych i operatorowobslugi
informatycznej
pelnomocnika
rejonowej
komisjiwyborczej,
jeslizostalioni powolani,
6) prowadzenie
ewidencjiwersjizainstalowanego
oprogramowania
i aktualno6ci
danychdefiniujqcych
wykazobwodow,risti kandydatow,
7) przekazanie przewodniczEcym obwodowych
komisji wyborczych
oraz operatoromobslugiinformatycznej
obwodowychkomisjiwyborczych
i operatorom obstugi informatycznejpelnomocnika
rejonowej komisji
wyborczejlogin6wi hasetdo pobranialicencji,
8) dystrybucja
oprogramowania
oraz danychdefinicyjnych
dla kazdegoobwodu
glosowania
(poprzezpobranieze stroninternetowych,
utworzenie
nosnikow),
tak2ew przypadku
testow,o ktorymmowaw punkcie14,
9) przyjmowanie
uwagdotyczqcych
dzialaniaprogram
u orazudzielanie
wsparcia
technicznegooperatorom obslugi informatycznejobwodowych
komisji

wyborczych
oraz operatorom
obslugiinformatycznej
pelnomocnika
rejonowej
komisjiwyborczej,
10)udzielenie
wsparciapelnomocnikowi
rejonowej
komisjiwyborczej
powolanemu
w trybie art. 176 ustawyz dnia 5 stycznia 2011 _
r. Kodekswyborczy
w zakresieprzygotowania
iobstugistanowiska
do sprawdzania
poprawnosci
ustaleniawynik6w grosowaniaw obwodach,w ktorych
nie stosowano
wsparciainformatycznego
oraz wysylaniadanych o wynikachgtosowania
w obwodziez obwodow,
w ktorychniemozliwe
bylodokonanie
transmisji,
- dwukrotneprzekazanie
11)w dniu gfosowania
danycho liczbieosob ujgtych
w spisie wyborc6wotaz o liczbie wydanychkart do glosowania
(tzw.
frekwencji) w sytuacji, o kt6rej mowa w pkt. 1s zalqcznika
uchwaly
PafistwowejKomisjiwyborczejz dnia 10 lutego 2014 r.
w sprawietrybu
isposobu przekazywania
pzez obwodowei rejonowekomisjewyborcze
PafistwowejKomisjiWyborczejw trakciegtosowania
danycho liczbieosob
uprawnionych
do glosowaniaorazo liczbiewyborc6w,ktorymwydanokarty
do glosowaniaw statych obwodachgtosowaniautworzonychw
kraju
parlamentu
w wyborach
do
Europejskiego
w 2014r.),
12)zglaszanie uwag dotyczqcych dzialania programu koordynatorowi
rejonowemu,
13)w przypadkachawaryjnychnawiqzaniekontaktui przekazanieinformacji
koordynatorowi
rejonowem
u,
14)udziat w przygotowaniui przeprowadzeniutest6w o96lnokrajowych
przekazywania
danych testowycho wynikachglosowaniaze wszystkich
komisjiobwodowychkorzystajqcych
ze wsparciainformatycznego
(wedtug
zasadprzekazanych
w odrgbnymtrybie),
15)przekazanie
do koordynatora
rejonowego
wniosk6wi spostrzelenw formie
raportupodsumowuiqcego
przebiegtest6wogolnokrajowych,
16)prowadzeniedziennikazdarzen,w ktorym sE odnotowywane
wykonane
nastgpujqce
czynnoSci
:
a) przeprowadzenie (z

potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia

operatorowobstugi informatycznejobwodowej komisji wyborczej
i operator6wobslugiinformatycznej
pelnomocnika
rejonowejkomisji
wyborczej(jeSlizostalipowolani),

b) zglaszanieuwagdo dziaraniaprogramu
do koordynatora
rejonowego,
w tym ustereki awarii,
c) przekazanie,
za potwierdzeniem,
loginowi haserdo pobraniaricencji
operatoroworaz przewodniczqcych
obwodowychkomisjiwyborczych
i operator6w
pernomocnika
komisjirelonowei
fiesrizostaripowotani),
d) przekazanie,za potwierdzeniem,
oprogramowania
dra operator6w
komisji obwodowych(pobranieze stron
internetowych,
utworzenie
noSnika),
e) przekazanie, za

potwierdzeniem, danych definiuiqcych
dra
poszczegolnych
obwodowychkomisjiwyborczychi dra operatorow
pelnomocnika
komisjirejonowei
(iesrizostaripoworani).
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Leszczyny
z dnia5 malaioli roxu

zadaniaoperatora i nformatycznej
obslugi obwodowejkomisji
wyborczej
Do zadarioperatoranaleZy:
1) udziarw szkoreniu
organizowanym
przezkoordynatora
gminnego,
2) udziarw wyznaczonym
terminiew testachogornokrajowych
obejmuiqcym
wprowadzenietestowychwynikow
glosowaniaw zakresieobstugiwanych
obwod6w glosowania oraz przesranie
danych za posrednictwemsieci
publicznej,
3) odbior za potwierdzeniem
roginui hasra sruzqcychdo pobrania
ricencji
operatora(na czastest6worazdlaobslugi
wyborow),
4) przygotowaniei sprawdzenie
stanowiska komputerowegow zakresie
konfiguracji
dostqpudo siecipublicznej
i zainstarowanego
oprogramowania,
5) potwierdzenieodbioru i wprowadzenia
do oprogramowania
aktualizacji
(w przypadkukoniecznosci)danych
definiuiqcychwykaz obwodow,rist
i kandydatoworazskradykomisji
obwodowy
ch,z podaniembiezqcejwersji
oprogramowania
oraz daty wygenerowania
w systemiecentrarnym
danych
definicyjnych,
6) ustaleniez przewodniczqcym
obwodowejkomisji wyborczej,najp62niej
w przeddzieri
glosowania,
miejscai harmonogramu
pracy,
7) dwukrotneprzesranie,
w dniu grosowania,
danych o riczbieosob ujgtych
w spisie wyborcow oraz o riczbie
wydanych kart do grosowania
(tzw.frekwencji),
8) wprowadzeniedanych z projektu
protokolu glosowaniaw obwodzie
pzekazanego przez przewodniczqcego
rub zastqpca przewodniczEcego
obwodowejkomisjiwyborczej,
9) w przypadku wystqpienia blqdow wydrukowanie i przekazanie
przewodniczqcemuobwodowej
komisji wyborczej zestawienia bredow
i ostrze2endo wprowadzonego
protokolu.
10)w przypadku wystqpienia ostrzezefi wydrukowanie i przekazanie
przewodniczqcemu
raportuostrzezefi
do wprowadzonego
protokolu,
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11)sygnafizowanieprzewodniczqcemu
obwodowej komisji wyborczej
niezgodnosci
riczbyuprawnionych,
brgdnychdanycho siedzibieobwodowej
komisjiwyborczejrubgodzinach
rozpoczgcia
i zakonczeHia
grosowania,
12)wydrukowanie
i przekazanie
przewodniczqcemu
obwodowejkomisjiwyborczej
do podpisania niezbqdnej
riczby egzemprarzyprojektow protokorow
glosowania
w obwodzie,
13)zapisanie,
po podpisaniu
ricenciqprzezprzewodniczqcego
obwodowej
komisji
wyborczej,danychz protokor6wgrosowania
w obwodziena zewngtrznym
nosnikuoraz dorqczenie
go do dokumentowprzekazywanych
do rejonowej
komisjiwyborczej,
14)przeslanie
do rejonowejkomisjiwyborczej- podpisanych
ricenciqprzez
przewodniczqcego
- danychz protokoru
grosowania
w obwodzie.
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