
ZARZ1\DZENIE NR 56/2019 

WOJT A GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 4 wrzdnia 2019 r. 

w sprawie powoiania koordynatora gminnego i operatorow informatycznej obsiugi obwodowych 
komisji wyborczych 

Na podstawie § 6 ust.l oraz ust.3 Uchwaly nr 87/2019 Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 
sierpnia 2019r. w sprawie warunk6w oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki 
elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarz'ldzonych na dzien 13 pazdziernika 2019r., zarz'ldza siy, co nastypuje: 

§ 1. 1.Na koordynatora gminnego ds. obslugi informatycznej wybor6w powoluje siy 


- Tomasza Nowalinskiego. 


2. Zadania koordynatora gminnego okresla za1'lcznik nr 1 do zarz'ldzenia. 

§ 2. 1.Na operator6w informatycznej obslugi komisji obwodowych powoluje siy osoby: 

1) Justyna Malecka - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gosciminie Wielkim 


2) Monika Dzielinska - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Latonicach 


3) Adam Bugalski - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Nowym Miescie 


4) Katarzyna Maksiewicz - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Nowym Miescie 


5) Justyna Palewska - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Karolinowie 


2. Zadania operatora obslugi informatycznej obwodowej komisji wyborczej okresla za1'lcznik 

nr 2 do zarz'ldzenia. 

§ 3. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zal~cznik Nr 1 
do Zarz~dzenia Nr 56/2019 
z dnia 4 wrzesnia 2019 roku 

Zadania koordynatora gminnego ds. informatyki: 

1) udzial w szkoleniu organizowanym przez zespol informatyczny delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego; 

2) wykonanie zadan przewidzianych w hannonogramie testu ogolnokrajowego; 

3) przygotowanie instalacji sprzytu i oprogramowania oraz l'!cza do publicznej sieci 
przesylania danych; 

4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczenstwa, w szczeg6lnosci uwierzytelniania 
dwuskladnikowego przy logowaniu do systemu informatycznego oraz zabezpieczenie 
systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostypem; 

5) znajomosc instrukcji obslugi systemu infonnatycznego; 

6) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym danych dotycz'!cych 
obwod6w glosowania i ich granic, liczby uprawnionych do glosowania, wydanych 
zaswiadczen 0 prawie do glosowania, sporz,!dzonych akt6w pelnomocnictwa do 
glosowania oraz wyslanych pakietow wyborczych; 

7) wprowadzenie do systemu informatycznego danych czlonkow (kandydat6w na 
czlonk6w) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja ich sklad6w; 

8) wprowadzenie do systemu informatycznego danych 0 terminach pierwszych posiedzen 
oraz szkolen obwodowych komisji wyborczych; 

9) nadz6r nad operatorami informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych 
prowadzenie ewidencji, dystrybucja login6w i hasel oraz szkolenie; 

10) dystrybucja oprogramowania i plik6w definicyjnych z danymi wyborczymi dla 
obwod6w offline; 

11) zglaszanie uwag dotycz'!cych dzialania systemu informatycznego oraz meldunk6w 0 

gotowosci do wybor6w zespolowi informatycznemu delegatury Krajowego Biura 
Wyborczego; 

12) przygotowanie szablon6w formularzy protoko16w glosowania w obwodzie 
(wykorzystywanych jako projekty protoko16w glosowania b,!dz jako protokoly w sytuacji 
prob1emow z systemem informatycznym); 

13) przekazanie operatorom infonnatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych 
nosnik6w informatycznych, na kt6rych powinni oni zapisac pliki z protokolami 
glosowania w obwodzie; 



14) nadz6r nad wprowadzaniem do systemu informatycznego danych oliczbie os6b 
ujytych w spisie wyborc6w oraz 0 liczbie kart do glosowania wydanych w trakcie 
glosowania (frekwencji) oraz danych z protoko16w glosowania w obwodzie; 

15) potwierdzenie zgodnosci danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji 
wyborczej z danymi z kopii protoko16w glosowania przekazanych przez ty obwodow<} 
komisjy wyborcz<}; 

16) w sytuacji awaryjnej - zapewnienie mozliwosci wprowadzenia danych do systemu 
informatycznego za obwody, kt6re z r6i:nych przyczyn nie mogly tego dokonac; 

17) sygnalizowanie przewodnicz<}cemu obwodowej komisji wyborczej istotnych ostrzezen 
oraz niezgodnosci liczb w protokolach glosowania w obwodzie. 

w6J 



Zal,!-cznik Nr 2 

do Zarz'!-dzenia Nr 56/2019 
z dnia 4 wrzesnia 2019 roku 

Zadania operatora informatycznej obslugi obwodowej komisji wyborczej: 

1) udzial w szkoleniu z zakresu obslugi systemu informatycznego; 


2) wykonanie zadan przewidzianych w harmonogramie testu og61nokrajowego - jesli bydzie 

on zakladal udzial wyznaczonych operator6w; 


3) odbi6r loginu i hasla sluz,!-cego do logowania siy do systemu informatycznego; 


4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczenstwa zabezpieczenie systemu 

informatycznego przed nieuprawnionym dostypem; 


5) znajomosc instrukcji obslugi systemu informatycznego; 


6) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostypu 

do publicznej sieci przesylania danych i zainstalowanego oprogramowania; 


7) ustalenie z przewodnicz'!-cym obwodowej komisji wyborczej harmonogramu pracy w dniu 

glosowania; 


8) przekazanie, w trakcie glosowania, danych 0 liczbie os6b ujytych w spisie wyborc6w oraz 

o liczbie wydanych kart do glosowania (frekwencji), zgodnie z wytycznymi wskazanymi w 
odrybnej uchwale Pailstwowej Komisji Wyborczej; 

9) wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projektach protoko16w glosowania w 
obwodzie; 

10) umozliwienie wydruku projekt6w protoko16w glosowania w obwodzie z ewentualnym 
zestawieniem blyd6w oraz raportem ostrzezen, ulatwiaj,!-cymi sprawdzenie zgodnosci 
arytmetycznej poprawnosci ustalenia wynik6w glosowania w obwodzie; 

11) sygnalizowanie przewodnicz'!-cemu obwodowej komisji wyborczej ostrzezen oraz 
niezgodnosci liczb w projektach protoko16w glosowania w obwodzie; 

12) wprowadzenie danych z podpisanych protoko16w glosowania w obwodzie do sieci 
elektronicznego przekazywania danych; 

13) zapisanie danych z protokolu glosowania w obwodzie w postaci pliku na elektronicznym 
nosniku danych, w przypadku braku mozliwosci wprowadzenia danych do sieci 
elektronicznego przekazywania danych. 
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