
ZARZ1\DZENIE Nr 53/2015 

W6jta Gminy Nowe Miasto 


z dnia 5 paidziernika 2015 roku 


w sprawie powolania operatorow obwodowych komisji wyborczych w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Poiskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Poiskiej zarz~dzonych 
na dzien 25 pazdziernika 2015 r. 

Na podstawie art.156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy IDz.U. 
Nr 21, poz.112, z pozn.zrn.l oraz § 7 pkt 3 Uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 
25 wrzeSnia 2015 roku w sprawie warunkow oraz sposobu wykorzystania techniki 
elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarz<j.dzonych na dzien 25 paidziemika 2015 roku zarzqdza siy, co nastypuje: 

§1 

Na operatorow inforrnatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych powoluje siy: 

Nr 1 w Gosciminie Wielkim - Justyna Palewska 
Nr 2 w Latonicach - Monika Zaneta Tepner 
Nr 3 w Nowym Miescie - Adam Bugalski 
Nr 4 w Nowym Miescie - Jadwiga Barbara Zielinska 

§2 

Szczegolowy zakres zadan dla operatorow inforrnatycznej obslugi obwodowych komisji 
wyborczych okreSla zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia. 

§3 

Wykonanie Zarzqdzenia powierza siy pelnomocnikowi okrygowej komisji wyborczej w 
Gminie Nowe Miasto. 

§4 

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 



Zal~cznik nr 1 

do Zarz~dzenia Nr 53/2015 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 5 paidziernika 2015 r. 

Zadania operatora informatycznej obslugi obwodowej komisji wyborczej. 

Do zadan operatora nalezy: 

1) udzial w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego, 

2) udzial w wyznaczonych terminach w testach og6lnokrajowych obejmuj~cych 
wprowadzenie testowych wynik6w glosowania oraz danych testowych 0 liczbie os6b ujytych 
w spisie wyborc6w i liczbie wydanych kart do glosowania (okreslanych mianem frekwencji) 
w zakresie obsrugiwanych obwod6w glosowania oraz przeslanie danych za posrednictwem 
sieci publicznej lub w przypadku braku dostypu do sieci publicznej przekazanie danych do 
pelnomocnika okrygowej komisji wyborczej w wyznaczonym terminie, 

3) odbi6r za potwierdzeniem loginu i hasla operatora do systemu (na czas test6w oraz dla 
obsrugi wybor6w), 

4) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji 
dostypu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania oraz w przypadku braku 
dostypu do sieci publicznej instalacji oprogramowania wraz z wczytaniem wlasciwych plik6w 
definicyjnych klk, 

5) potwierdzenie dostypu do sieci publicznej, l~cznosci ze stronami 
https://wow.kbw.gov.pl i https://prtest2015.kbw.gov.pl oraz ewentualnie instalacji wersji 
offline wraz z zainstalowaniem wlasciwych plik6w klk. 

6) ustalenie z przewodnicz~cym obwodowej komisji wyborczej, najp6zniej w przeddzien 
glosowania, miejsca i harmonogramu pracy, 

7) dwukrotne przeslanie, w dniu glosowania, danych 0 liczbie os6b ujytych w spisie 
wyborc6w oraz 0 liczbie wydanych kart do glosowania (tzw. frekwencji), 

8) wprowadzenie danych z projektu protokolu wynik6w glosowania na Prezydenta RP w 
obwodzie przekazanego przez przewodnicz~cego lub zastypcy przewodnicz~cego obwodowej 
komisji wyborczej, 

9) w przypadku wys~pienia blyd6w lub ostrzezen - wydrukowanie i przekazanie 
przewodnicz~cemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia blyd6w do wprowadzonego 
protokoru, 

https://prtest2015.kbw.gov.pl
https://wow.kbw.gov.pl


10) zglaszanie przewodnicUJ-cemu obwodowej komisji wyborczej blydnych danych 0 

siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub 0 godzinach rozpoczycia i zakonczenia 
glosowania, 

11) wydrukowanie i przekazanie przewodnicz'!-cemu obwodowej komisji wyborczej do 
podpisania niezbydnej liczby egzemplarzy projekt6w protokol6w glosowania w obwodzie, 

12) zapisanie po podpisaniu przez komisjy, danych z protokolu glosowania w obwodzie na 
zewnytrznym nosniku oraz dol,!-czenie go do dokument6w przekazywanych do okrygowej 
komisji wyborczej, 

13) przeslanie do systemu danych z protokoru glosowania w obwodzie, 

14) udostypnienie funkcji uwierzytelnienia, za pomoc,!- kod6w jednorazowych, danych 
protokoru przekazanego do sytemu przewodnicz,!-cemu lub zastypcy przewodnicUJ-Cego. 


