Zarzqdzenie nr 58/2015
Wojta Gminy Budziszewice
z dnia 21 pazdziernika 2015r.
w sprawie: powofania koordynatora gminnego ds. informatyki
oraz operatorow informatycznej obstugi obwodowych komisji wyborczych
w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarzgdzonych na dzieh 25 pazdziernika 2015r.
Na podstawie §6 ust.l i 3 oraz §7 pkt3 Uchwaty Paristwowej Komisji Wyborczej
z dnia 25 wrzesnia 2015r. w sprawie warunkow oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzqdzonych
na dzieh 25 pazdziernika 2015r. zarzqdzam, co nastQpuje:

§1
1. Powotuje. Koordynatora Gminnego ds. informatyki wosobie Katarzyny Kikpracownicy Urze.du Gminy w Budziszewicach, odpowiedzialnego w szczegolnosci
za szkolenie operatorow obstugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie,
wsparcie techniczne obstugi informatycznej tych komisji i wsparcie techniczne
petnomocnika Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim - w gminie Budziszewice.
2. Szczegotowy zakres zadari Koordynatora Gminnego ds. informatyki okresla zatqcznik
nr 1 do niniejszego zarz^dzenia.

§2
1. PowotujQ operatorow informatycznej obstugi obwodowych komisji wyborczych w gminie
Budziszewice:

i/ Katarzyna Kowalska -

operator informatycznej obstugi Obwodowej Komisji

Wyborczej Nr 1 w Budziszewicach
2/KrzySZtof Wisnik -

operator informatycznej obstugi Obwodowej Komisji

Wyborczej Nr 2 w R^kawcu
3/MatgOrzata WojCJk -

operator informatycznej obstugi Obwodowej Komisji

Wyborczej Nr 3 w Wejjrzynowicach.
2. Szczegotowy zakres zadari operatorow informatycznej obstugi obwodowych komisji
wyborczych okresla zatqcznik nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.
§3

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

mrian Holak

Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 58
WqjtaGminy Budziszewice z dnia21.10.2015r.
Zadania koordynatora gminnego
Do zadari koordynatora gminnego nalezy:
1)

wspolpraca i wsparcie pemomocnika okregowej komisji wyborczej w gminie miedzy innymi w zakresie wprowadzania
danych do systemu i transmisji danych z nosnik6w dostarczonych przez obwodowe komisje wyborcze oraz
potwierdzania poprawnosci sum kontrolnych kazdej strony protokolu i raportu ostrzezeri,

2)

udzial w szkoleniu organizowanym przez koordynatora i pemomocnika ds. informatyki okregowej komisji wyborczej.

3)

wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemic informatycznym danych dotyczacych obwodow glosowania
i ich granic, liczby uprawnionych do glosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pehiomocnictw,
liczbie zaswiadczen, liczbie wystanych pakietow wyborczych, osobom realizujacym zadanie obslugi rejestru wyborcow
w gminie,

4)

wprowadzanie i aktualizacja w systemic WOW skladow obwodowych komisji wyborczych,

5)

wprowadzenie do systemu WOW informacji o operatorach obslugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

6)

prowadzenie ewidencji zawierajacej dane kontaktowe i ustalony sposob dystrybucji loginow i haset. oprogramowania
oraz danych definiujacych,

7)

przeprowadzenie szkolenia dla operatorow obshjgi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

8)

przekazanie przewodniczacym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom obslugi informatycznej obwodowych
komisji wyborczych loginow i hasel,

9)

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

10) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania (w przypadku wsparcia w obwodach bez dostepu
do sieci publicznej przekazywania danych) i aktualnosci danych definicyjnych,
1 1 ) przyjmowanie uwag dotyczacych dziatania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obslugi
informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
12) zglaszanie uwag dotyczacych dzialania systemu petnomocnikowi okregowej komisji wyborczej ds. informatyki
za posrednictwem koordynatora okregowej komisji wyborczej,
13) w przypadkach awaryjnych nawiazanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi lub pelnomocnikowi
ds. informatyki okregowej komisji wyborczej,
14) udzial w przygotowaniu i przeprowadzeniu testow ogolnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach
glosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystajacych ze wsparcia informatycznego oraz danych testowych
0 liczbie osob ujetych w spisie wyborcow i o liczbie wydanych kart do glosowania, zgodnie ze scenariuszami testow,
15) przekazanie za posrednictwem koordynatora okregowej komisji wyborczej pelnomocnikowi ds. informatyki wnioskow
1 spostrzezen w formie raportu podsumowujacego przebieg testow ogolnokrajowych,
16) prowadzenie dziennika zdarzen, w ktorym w szczegolnosci sa odnotowywane czynnosci:
a) przeprowadzenia (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorow obslugi informatycznej obwodowej
komisji wyborczej i pozostalych uzytkownikow gminnych obslugujacych system WOW,
b) zglaszania uwag do dzialania programu koordynatorowi okregowej komisji wyborczej, w tym usterek i awarii,
c) przekazanie, za potwierdzeniem, Iogin6w i haset operatorom oraz przewodniczacym obwodowych komisji
wyborczych,
d) przekazanie. oprogramowania i danych definicyjnych operatorom obwodowych
z serwisow dystrybucyjnych, utworzenie noSnika).

komisji wyborczych (pobranie

Zalacznik nr 2 do Zarza/Jzenia nr 58
Wqjta Gminy Budziszewice z dnia 21.10.2015r.

Zadania operatora informatycznej obstugi obwodowej komisji wyborczej.
Do zadari operatora nalezy:
1)

udzial w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,

2)

udzial w wyznaczonych terminach w testach ogolnokrajowych obejmujacych wprowadzenie testowych wynikow
glosowania oraz testowych danych o liczbie osob ujetych w spisie wyborcow i liczbie wydanych kart do glosowania
w zakresie obslugiwanych obwodow glosowania; przeslanie danych za posrednictwem sieci publicznej lub w przypadku
braku dostepu do sieci publicznej przekazanie danych do pelnomocnika okregowej komisji wyborczej w gminie
w wyznaczonym terminie,

3)

odbior za potwierdzeniem loginu i hasla operatora do systemu (na czas testow oraz dla obslugi wyborow),

4)

przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostepu do sieci publicznej
i zainstalowanego oprogramowania oraz w przypadku braku dostepu do sieci publicznej instalacji oprogramowania wraz
z wczytaniem wlasciwych plikow definicyjnych klk,

5)

potwierdzenie dostepu do sieci publicznej, lacznosci ze stronami. na ktorych udostepniono WOW oraz ewentualnie
instalacji wersji offline kalkulatora wraz z zainstalowaniem wlasciwego pliku klk.

6)

ustalenie z przewodnicz^cym obwodowej komisji wyborczej, najpozniej w przeddzieh glosowania, miejsca

7)

dwukrotne przeslanie, w dniu glosowania, danych o liczbie osob ujetych w spisie wyborcow oraz o liczbie wydanych

i harmonogramu pracy,
kart do glosowania (tzw. frekwencji) przygotowanych przez obwodow^ komisj? wyborcza,
8)

wprowadzenie danych z projektu protokolu wynikow glosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczacego
lub zastepce przewodniczacego obwodowej komisji wyborczej,

9)

w przypadku wystapienia Wedow lub ostrzezen - wydrukowanie i przekazanie przewodniczacemu obwodowej komisji
wyborczej zestawienia bledow do wprowadzonego protokolu,

10) zglaszanie przewodniczacemu obwodowej komisji wyborczej blednych danych o siedzibie obwodowej komisji
wyborczej, blednych godzinach rozpoczecia i zakonczenia glosowania oraz o rozbieznosci liczb wyborcow
uprawnionych do glosowania w protokole wynikow gtosowania w obwodzie na listy kandydatow na poslow oraz w
protokole glosowania w obwodzie na kandydata na senatora,
11) wydrukowanie i przekazanie przewodniczacemu obwodowej komisji wyborczej do podpisania niezbednej liczby
egzemplarzy projektow protokolow glosowania w obwodzie,
12) po podpisaniu przez komisje protokolu, przeslanie do systemu danych z protokotu glosowania w obwodzie,
13) w przypadku braku mozliwosci technicznych przeslania danych do systemu zapisanie danych z protokolu glosowania na
nosniku informatycznym i dolaczenie go do dokument6w przekazywanych do okregowej komisji wyborczej.
14) udostepnienie funkcji uwierzytelnienia, za pomoca^ kodow jednorazowych, danych protokolu przekazanego do systemu,
przewodniczacemu lub zast?pcy przewodniczacego.

