
Zarz4dzenieNr 232114

W6jta Gminy Biala
zdniai maja20l4 r.

w sprawie powolania operatorriw informatycznej obslugi komisji
obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzqdzonych na

dziefi 25 maja2014 r,

Na podstawie $ 6 ust. 1 i 2, $ 8 ust. I pkt 3 Uchwaty Paristwowej Komisji
Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie warunk6w i sposobu wykorzystania
techniki elektronicznej oraz trybu przekuzywania danych za poSrednictwem

sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu

Europejskiego w 2014 r. (M.P. poz. 177) zarzydzam, co nastgpuje:

$ 1.1 Powotujg na operator6w informatycznej obslugi komisji obwodowych
nastgpujqce osoby:

1) p. Katarzyng Pichlirisk4 - na operatorainformalycznej obstugi Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr I z siedzib4 w Gminnym O6rodku Kultury i Sportu w Bialej,
Biala Druga 4,{.

2) p. Agnieszkg Wypych - na operatora informatycznej obslugi Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibqwUrzgdzie Gminy Biala, Biala Druga 48.

3) p. Sabing Wlodarczyk - na operatora informatycznej obslugi Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzib4 w Remizie OSP w Bialej Rz4dowej.

4) p. Anng Pluskota - na operatora informatycznej obslugi Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzib4 w Domu Ludowym w Kopydlowie.

5) p. Edytg Dgbsk4 - na operatora informatycznej obstugi Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 5 z siedzib4 w Gminnym Centrum Informacji w tr-yskomi.

6) p. Katarzyng G6rn4 - na operatora informatycznej obstugi Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 6 z siedzibq w Publicznej Szkole Podstawowej
w Mlynisku.

7) p. Karoling Biegarisk4 - na operatora informatycznej obstugi Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 7 z siedzibq w Publicznej Szkole Podstawowej
w Naramicach.

2. Zadania operator6w informatycznej obslugi komisji obwodowych okreSla
zalqcznikNr I do zarz4dzenia.

3. Zadania koordynatora gminnego okreSla zalqcznik Nr 2 do zaruqdzenia.

$ 2. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zal4cznik nr I
do Zarzqdzenia nr 2321 | 4
W6jta Gminy Biala
z dnia 7 maja20l4 r.

Zadania operatora informatycznei obslugi obwodowei komisii

wyborczei.

Do zadari operatora naleZy:

1l udzial w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego;

2) udzial w wyznaczonym terminie w testach og6lnokrajorvych obejmujqcym wprowadzenie

testowych wynik6w glosowania w zakresie obslugiwanych obwod6w glosowania oraz

przeslanie danych za poSrednictwem sieci publicznej;

3J odbi6r za potwierdzeniem loginu i hasla sluZqcych do pobrania licencji operatora fna czas

test6w oraz dla obslugi wybor6wJ;

4] przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostqpu

do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania;

5) potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji [w przypadku

konieczno6ciJ danych definiuj4cych wykaz obwod6w, list i kandydat6w oraz sklady komisii

obwodowych, z podaniem bieZ4cej wersii oprogramowania oraz daty wygenerowania w

systemie centralnym danych definicyjnych;

6J ustalenie z przewodnicz4cym obwodowej komisji wyborczej, najp62niej w przeddzief

glosowania, miejsca i harmonogramu pracy;

7] dwukrotne przeslanie, w dniu glosowania, danych o liczbie os6b ulgtych w spisie wyborc6w

oraz o liczbie wydanych kart do glosowania (tzw. frekwencji);

8J wprowadzenie danych z projektu protokolu glosowania w obwodzie przekazanego przez

przewodniczqcego lub zastqpcq przewodnicz4cego obwodowej komisii wyborczej;

9) w przypadku wyst4pienia blgd6w - wydrukowanie i przekazanie przewodniczEcemu

obwodowej komisji wyborczej zestawienia blqd6w i ostrze2eri do wprowadzonego

protokolu;

10) w przypadku wystqpienia ostrze2ei - wydrukowanie i przekazanie przewodnicz4cemu

raportu ostrzeZeri do wprowadzonego protokolu;

11] sygnalizowanie przewodniczacemu obwodowej komisii wyborczej niezgodnoSci liczby

uprawnionych, blqdnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczei lub godzinach

rozpoczqcia i zakoriczenia glosowania;



12) rrvydrukowanie i przekazanie przewodnicz4cemu obwodowej komisji wyborczei do

podpisania niezbqdnej liczby egzemplarzy projekt6w protokol6w glosowania w obwodzie;

13J zapisanie, po podpisaniu licencj4 przez przewodnicz4cego obwodowel komisji wyborczel,

danych z protokol6w glosowania w obwodzie na zewnqtrznym no6niku oraz dolEczenie go

do dokument6w przekazywanych do reionowej komisji wyborczej;

14) przeslanie do rejonowei komisii wyborczej - podpisanych licencj4 przez przewodnicz4cego

- danych z protokolu glosowania w obwodzie'
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Zaiqczn\k nr 2
do Zarz4dzenia nt 232/14
W6jta Gminy Biala
z dnia 7 naja 2014 r.

Zad,ania koordynatora gminnego

Do zadari koordynatora gminnego nale2y:

1J udziai w szkoleniu organizowanym przez koordynatora rejonowego;

2) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez osoby realizuj4ce

zadanie ci4gle obslugi rejestru wyborc6w danych dotyczqcych obwod6w glosowania i ich

granic, liczby uprawnionych do glosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie

udzielonych pelnomocnictw, liczbie zaSwiadczeri, liczbie wyslanych pakiet6w wyborczych;

3) nadz6r nad wprowadzeniem do systemu danych czlonk6w fkandydat6w na czlonk6w]

obwodowych komisji wyborczych i aktualizacjE sklad6w przez osoby realizuj4ce zadanie

ci4gle obslugi rejestru wyborc6w;

4J prowadzenie ewidencji operator6w obslugi informatycznei obwodowych komisji

wyborczych oraz operator6w obslugi informatycznej pelnomocnika rejonowej komisji

wyborczej zawieraj4cej dane kontaktowe i ustalony spos6b dystrybucji login6w ihasel do

pobrania licencji, oprogramowania oraz danych defi niuj4cych;

5) przeprowadzenie szkolenia dla operator6w obslugi informatycznej obwodowych komisji

v,yborczych i operator6w obslugi inform atycznej pelnomocnika rejonowej komisji

wyborczej, jeSli zostali oni powolani;

6) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualno6ci danych

definiujqcych rvykaz obwod6w, list i kandydat6w;

7J przekazanie przewodnicz4cym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom obslugi

informatycznej obwodor,lych komisji wyborczych i operatorom obslugi informatycznej

pelnomocnika rejonowej komisji wyborczej login6w i hasel do pobrania licencji;

8) dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla ka2dego obwodu glosowania

(poprzez pobranie ze stron internetorvych, utworzenie no6nik6w), takze w przypadku

test6w, o kt6rym mowa w punkcie 14;

9) przyjmowanie uwag doqrcz4cych dzialania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego

operatorom obslugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom

obslugi informatycznej pelnomocnika rejonowei komisji wyborczej;



10J udzielenie wsparcia pelnomocnikowi rejonowej komisji rvyborczej powolanemu w trybie

aft. 176 ustawy z dnia 5 stycznia 2077 r, - Kodeks wyborczy w zakresie przygotowania

i obslugi stanowiska do sprawdzania poprawno5ci ustalenia wynik6w glosowania

w obwodach, w kt6rych nie stosowano wsparcia informatycznego oraz rvysylania danych

o wynikach glosowania w obwodzie z obwod6w, w kt6rych niemo2liwe bylo dokonanie

transmisii:

11J w dniu glosowania - dwukrotne przekazanie danych o liczbie os6b uigtych w spisie

wyborc6w oraz o liczbie rvydanych kart do glosowania [tzw. frekwencji] w sytuacji, o

kt6rej mowa w pkt. 15 zal4cznika uchwaly Pariswvowej Komisji Wyborczej z dnia 10

lutego 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez obwodowe i rejonowe

komisje wyborcze Paristwowej Komisji Wyborczej w trakcie glosowania danych o liczbie

os6b uprawnionych do glosowania oraz o liczbie wyborc6w, kt6rym wydano karty do

glosowania w stalych obwodach glosowania utworzonych w kraju w wyborach do

Parlamentu Europejskiego w 2014 r.):

12) zglaszanie uwag dotycz4cych dzialania programu koordynatorowi reionowemu;

13J w przypadkach awaryjnych nawi4zanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi

retonowemu;

t4) udzial w przygotowaniu i przeprowadzeniu test6w og6lnokrajowych przekazyrvania

danych testowych o wynikach giosowania ze wszystkich komisji obwodowych

korzystaj4cych ze wsparcia informatycznego (wedlug zasad przekazanych w odrqbnym

trybieJ;

15) przekazanie do koordynatora rejonowego wniosk6w i spostrze2eri w formie raportu

podsumowuj qcego przebieg test6w o96lnokrajorvych;

76) prowadzenie dziennika zdarze-h, w kt6rym sq odnotorvywane wykonane nastQpujAce

czynnoSci:

a) przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operator6w obslugi

informatycznej obwodowej komisji wyborczej i operator6w obslugi informatycznej

pelnomocnika rejonowej komisji r,vyborczej [jeSli zostali powo]anil,

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

i awarii,

cJ przekazanie, za potwierdzeniem, login6w i hasel do pobrania licencji operator6w oraz

przewodnicz4cych obwodowych komisji wyborczych i operator6w pelnomocnika

komisji rejonowej (jeSli zostali powolani),

d) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operator6w komisji

obwodowych [pobranie ze stron internetowych, utworzenie noSnikaJ,



e) przekazanie, za potvuierdzeniem, danych definiuj4cych dla poszczeg6lnych

obwodor+ych komisji wyborczych i dla operator6w pelnomocnika komisji rejonowej

[ie6li zostali powo]ani).
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