
Zarzqdzenie Nr 45/15
W6jta Gminy Biala

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie okreslenia szczeg6lowego zakresu zadar[ os6b uczestnicz4cych w obsludze

informatycznej wybor6w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz|dzonych na dzief
10 maja 2015 r.

Na podstawie $ 7 ust. 1 pkt 4 Uchwaly Paristwowej Komisji Wyborczej z dnia

20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia mozliwosci wykorzystania techniki

elektronicznej w wyborach oraz okreslenia warunk6w i sposobu jej wykorzystania zarz4dzam'

co nast9puje:

$ l. Okre3lam szczeg6lowy zaktes zadah os6b uczestnicz4cych w obsludze

infoimatycznej wybor6w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz4dzonych na dzief
10 maja 2015 r.

1) Zadania koordynatora gminnego okresla zal4cznik Nr 1 do niniej szego znz4dzenia.

2) Zadania operatora informatycznej obslugi obwodowej komisji wyborczej okresla

zal4cznikNr 2 do niniejszego zarz4dzenia.

$ 2. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



Zal4cznik Nr 1

do ZarzEdzenia Nr 45/15
W6jta Gminy Biala
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zadania koordynatora gminnego

Do zadari koordynatora gminnego naleZy:

1) udzial w szkoleniu organizowanym przez pelnomocnika ds. informatyki oKW

i koordynatora okrggowego,

2) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez osoby realizujqce

zadanie obslugi rejestru wyborc6w danych dotyczqcych obwod6w glosowania i ich granic,

liczby uprawnionych do glosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych

pelnomocnictw, liczbie zadwiadc zei,liczbie wyslanych pakiet6w wyborczych,

3) nadz6r nad wprowadzeniem do systemu danych os6b funkcyjnych - przewodnicz4cych

i zastgpc6w przewodnicz4cych - obwodowych komisji wyborczych i aktualizacjg tych

danych przez osoby realizuj4ce zadanie obslugi rejestru wyborc6w,

4) prowadzenie ewidencji operator6w obslugi informatycznej obwodowych komisji

wyborczych zawierajqcej dane kontaktowe i ustalony spos6b dystrybucji login6w i hasel,

oprogramowania oraz danych definiuj4cych,

5) przeprowadzenie szkolenia dla operator6w obslugi informatycznej obwodowych komisji

wyborczych,

6) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania (w przypadku wsparcia

w obwodach bez dostgpu do sieci publicznej przekazywania danych) i aktualnosci danych

definicyjnych,

7) przekazanie przewodnicz4cym obwodowych komisji wyborczych oraz opelalorom obslugi

informatycznej obwodowych komisji wyborczych login6w i hasel,

8) dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla kazdego obwodu glosowania

(poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie noSnik6w), takZe w przypadku

test6w, o kt6rym mowa w punkcie 14,

9) przyjmowanie uwag dotyczEcych dzialania programu oraz udzielanie wsparcia techdcznego

operatorom obslugi inlormatycznej obwodowych komisji wyborczych,

l0) udzielenie wsparcia pelnomocnikowi okrggowej komisji wyborczej, powolanemu

w trybie art. 173 usta$y z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, w zakresie

przygotowania i obslugi stanowiska do sprawdzania poprawnoSci ustalenia wynik6w

glosowania w obwodach, w kt6rych nie stosowano wsparcia informatycznego oraz

wysylania danych o wynikach glosowania w obwodzie z obwod6w, w kt6rych niemoZliwe

bylo dokonanie transmisji,



l1) u' dniu glosou.ania - du'ukrotnc przckazanie danS'qh . liczbie os6b uigtych *'spisie

vyborc6u oraz o liczbic wydanych kart do glosorvania (12\ '. lieku,encji) w lrybie

okre5lonym w uchu'ale Paristwowej Komisji Wyborczel z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie

trybu i sposobu przekazywania przez okrggowe i obwodowe komisje *yborcze Pafstu'owej

Komisji Wyborczej. w trakcie glosowania. danych o liczbie os6b uprawnionych do

glosowania oraz o bczbie wyborc6w', kt6ryrn nydano karty do glosowania w stalych

obwodach gtosowania utworzonych w kraju 'w' wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej. zarz4dzonych na dzief l0 maja 2015 r.),

l2) zglaszanie uwag dotycz4cych dzialania systemu koordynatorowi okrggowemu,

13) vr. przypadkach awaryjnych nawi4zanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi

okrggowemu,

14) udzial w przygotowaniu i przeprowadzeniu test6w og6lnokrajowych przekazJ'wania danych

testowych o wl,nikach glosowania oraz o liczbie os6b ujgtych w spisie wyborc6w

i liczbie wydanych kart do glosowania (okre5lanych mianem frekwencj i) ze wszystkich

komisji obwodowych kbrzystaj4cych ze wsparcia informatycznego (zgodnie ze

scenariuszami test6w).

15) przekazanie do koordynatora okggowego wniosk6w i spostrzeZeri w formie raportu

podsumowujqcego przebieg test6w o96lnokrajowych,

16) prowadzenie dziennika zdarzef, w kt6rym s4 odnotowywane wykonane nastgpuj4ce

czynnoSci: '

a) przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operator6w obslugi

informatycznej obwodowej komisji wyborczej i pozostalych uZytkownik6w

gminnych obsluguj4cych system WOW,

b) zglaszanie uwag do dzialania programu do koordynatora okrggowego, w tym usterek

1 awanl,

c) przekazarie, za potwierdzeniem, login6w i hasel operatorom oraz przewodnicz4cym

obwodowych komisj i wyborczych,

d) przekazanie, oprogramowania i danych definicyjnych operatorom obwodowych

komisji wyborczych (pobranie ze stron intemetowych, utworzenie noSnika),



Zal4cznlkNr 2

do Zarz4dzenia Nr 45/15
W6jta Gminy Biala
z dnia 28 kwietnia 2015 r'

Zndania operatora informatycznej obslugi obwodowej komisji wyborczej

Do zadaf operatora nalezy:

1) udzial w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,

2) Ildzialw wyznaczonych terminach w testach o96lnokrajowych obe.lmuj4cych wprowadzenie

testowych wynik6w glosowania oraz danych testowych o liczbie os6b ujgtych w spisie

uryborc6w i liczbie wydanych kart do glosowania (okre(lanych mianem frekwencji)

w zakresie obslugiwanych obwod6w glosowania oraz przeslanie danych za posrednictwem

sieci publicznej lub w przypadku braku dostqpu do sieci publicznej przekazanie danych do

pelnomocnika okggowej komisji wyborczej w wyznaczonym terminie,

3) odbi6r za potwierdzeniem loginu i hasla operatora do systemu (na czas test6w oraz dla

obslugi wybor6w),

4) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostqpu

do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania oraz w przypadku braku dostqpu do

sieci publicznej instalacji oprograurowania \\raz z wczytaniem wlasciwych plik6w

definicyjnych klk,

5) potwierdzenie dostgpu do sieci publicznej, l4cznoSci ze stronami https://wow.kbw.gov.pl

i https://prtest2o15.kbw.gov.pl oraz ewentualnie instalacji wersj i olfline wraz

z zainstalowaniem wla5ciwych plik6w klk.

6) ustalenie z przewodnicz4cym obwodowej komisji wyborc zej, nalp62niej w przeddziei.r

glosowania, miejsca i harmonogramu pracy,

7) dwukrotne przeslanie, w dniu glosowania, danych o liczbie os6b ujqtych w spisie wyborctiw

oraz o liczbie wydanych karl do glosowania (tzw. frekwencji),

8) wprowadzenie danych z projektu protokolu wynik6w glosowania na Prezydenta RP

w obwodzie przekazanego przez przewodnicz4cego lub zastgpcg przewodnicz4cego

obwodowej komisj i wyborczej.

9) w przypadku wyst4pienia blgd6w lub osrzezen - wydrukowanie i przekazanie

przewodnicz4cemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia bl9d6w do wprowadzonego

protokotu,

10) zglaszanie przewodniczqcemu obwodowej komisji wyborczej blgdnych danych o siedzibie

obwodowej komisji wyborczej lub o godzinach rozpoczgcia i zakonczenia glosowania,

l1) wydrukowanie i przekazanie przewodnicz4cemu obwodowej komisji wyborczej do

podpisania niezbgdnej liczby egzemplarzy projekt6w protokoi6w glosowania w obwodzie,



12) zapisanie po podpisaniu przez komisjg, danych z prctokolu glosowania w obwodzie na

zewngtrznym no5niku onz dol1czenie go do dokument6w przekazywanych do okggowej

komisji wyborczej,

I 3 ) przeslanie do systemu danych z protokolu glosowania w obwodzie,

14) udostgpnienie funkcji uwierzytelnienia, za pornoc4 kod6w jednorazowych, danych

protokolu przekazanego do slemu przewodnicz4cemu lub zastgpcy przewodnicz4cego.


