
ZARZ4DZENIE NR 61/2015
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 11 sierpnia 2015r.

\e ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorow informatycznej
obsiugi obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogolnokrajowym
zarzqdzonym na dzien 6 nr/csnia 2015 r.

Na podstawie §6 ust.l i 3 Uchwaly Pahstwowej Komisji Wyborczej z dnia z dnia 20
lipca 2015 r. w sprawie warunkow oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w
referendum ogolnokrajowym zarzajdzonym na dzieA 6 wrzesnia 2015 r. zarzajdzam, co
naste_puje:

§1. Ustanawiam Pana Adama Zal^ckiego, pracownika Urze_du Gminy w Ostrowku,
koordynatorem gminnym odpowiedzialnym za szkolenie operatorow obsiugi informatycznej
obwodowych komisji ds. referendum i wsparcie techniczne obsiugi informatycznej tych
komisji.

§2. Do zadari koordynatora gminnego nalezy:
1) udzial w szkoleniu organizowanym przez pelnomocnika ds. informatyki komisarza

wyborczego,
2) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemic informatycznym przez osoby

realizujajce zadanie obsiugi rejestru wyborcow w gminie danych dotyczajcych obwodow
glosowania i ich granic, liczby uprawnionych do glosowania na obszarze gminy oraz
danych o liczbie udzielonych pelnomocnictw, liczbie zaswiadczeri, liczbie wyslanych
pakietow referendalnych,

3) nadzor nad wprowadzeniem do systemu danych osob funkcyjnych - przewodnieza^cych i
zast^pcow przewodnicz^cych - obwodowych komisji ds. referendum i aktuali/acj^ tych
danych przez osoby realizujajce zadanie obsiugi rejestru wyborc6w,

4) prowadzenie ewidencji operatorow obsiugi informatycznej obwodowych komisji ds.
referendum zawieraja^cej dane kontaktowe i ustalony sposob dystrybucji loginow i hasel,
oprogramowania oraz danych definiuja^cych,

5) przeprowadzenie szkolenia dla operatorow obsiugi informatycznej obwodowych komisji
ds. referendum,

6) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania (w przypadku wsparcia
w obwodach bez dost^pu do sieci publicznej przekazywania danych) i aktualnosci
danych definicyjnych,

7) przekazanie przewodnicza^cym obwodowych komisji ds. referendum oraz operatorom
obsiugi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum loginow i hasel,

8) 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 13,

9) przyjmowanie uwag dotyczajcych dzialania programu oraz udzielanie wsparcia
technicznego operatorom obsiugi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum,

10) udzielenie wsparcia pelnomocnikowi komisarza wyborczego w gminie w zakresie
przygotowania i obsiugi stanowiska do sprawdzania poprawnosci ustalenia wynikow
glosowania w obwodach, w ktorych nie stosowano wsparcia informatyczncgo oraz
wysyJania danych o wynikach glosowania w obwodzie z obwod6w, w kt6rych
niemozliwe bylo dokonanie transmisji,



11) zglaszanie uwag dotycza^cych dzialania systemu pelnomocnikowi komisarza wyborczego
ds. informatyki,

12) w przypadkach awaryjnych nawiazanie kontaktu i przekazanie informacji
pehiomocnikowi ds. informatyki komisarza wyborczego,

13)udzial w przygotowaniu i przeprowadzeniu testow og61nokrajowych przekazywania
danych testowych o wynikach glosowania ze wszystkich komisji obwodowych
korzystajajcych ze wsparcia informatycznego (zgodnie ze scenariuszami testow),

14) przekazanie do pelnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego wnioskow i
spostrzezen w formic raportu podsumowuj^cego przebieg testow ogolnokrajowych,

15) prowadzenie dziennika zdarzen, w ktorym sâ  odnotowywane wykonane nastejmjajce
czynnos"ci:

a) przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorow
obslugi informatycznej obwodowej komisji ds. referendum i pozostalych
uzytkownikow gminnych obsluguj^cych system WOW,

b) zglaszanie uwag do dzialania programu do pelnomocnika ds. informatyki
komisarza wyborczego, w tym usterek i awarii,

c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginow i hasel operatorom oraz
przewodniczajcym obwodowych komisji ds. referendum,

d) przekazanie, oprogramowania i danych deflnicyjnych operatorom
obwodowych komisji ds. referendum (pobranie ze stron internetowych,
utworzenie nosnika),

§3. listanawiam operatorow informatycznej obslugi komisji obwodowych
ds.referendum w osobach:
1 .Renata Jazdzyk - prac. Urz^du Gminy - Komisja Obwodowa nr 3
2.Lidia Pawlak - prac. Urze_du Gminy - Komisja Obwodowa nr 4
3.Andrzej Grzybowski - prac. Urz^du Gminy - Komisja Obwodowa nr 1
4.Malgorzata Felik - prac. Urz$du Gminy - Komisja Obwodowa nr 2
5.Sandra Wlazlak - prac. Urz^du Gminy - Komisja Obwodowa nr 5
6.Arkadiusz Bajc - prac. DPS w Skrzynnie - Komisja Obwodowa nr 6

§4. Do zadan operatora informatycznej obstugi komisji obwodowej ds. referendum
nalezy:

1) udzial w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,
2) udzial w wyznaczonych terminach w testach ogolnokrajowych obejmujajcych

wprowadzenie testowych wynikow glosowania w zakresie obslugiwanych obwodow
glosowania oraz przeslanie danych za posrednictwem sieci publicznej lub w przypadku
braku dostej>u do sieci publicznej przekazanie danych do pelnomocnika komisarza
wyborczego w gminie w wyznaczonym terminie,

3) odbi6r za potwierdzeniem loginu i hasla operatora do systemu (na czas testow oraz dla
obstugi wyborow),

4) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji
dost^pu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania oraz w przypadku
braku dostejDu do sieci publicznej instalacji oprogramowania wraz z wczytaniem
wlasciwych plikow deflnicyjnych klk,

5) potwierdzenie dostej>u do sieci publicznej, lajszno^ci ze stronami, na ktorych
udost?pniono WOW oraz cwentualnie instalacji wersji offline wraz z zainstalowaniem
wlasciwych plikow klk,

6) ustalenie z przewodniczajcym obwodowej komisji ds. referendum, najpozniej w
przeddzien gtosowania, miejsca i harmonogramu pracy,



7) wprowadzenie danych z projektu protokolu wynikow glosowania w obwodzie
przekazanego przez przewodniczacego lub zastepc? przewodniczacego obwodowej
komisji ds. referendum,

8) w przypadku wystajjienia bt^dow lub ostrzezen - wydrukowanie i przekazanie
przewodnicza_cemu obwodowej komisji ds. referendum zestawienia ble/iow do
wprowadzonego protokolu,

9) zglaszanie przewodniczajcemu obwodowej komisji ds. referendum bl^dnych danych
0 siedzibie obwodowej komisji ds. referendum lub o godzinach rozpocz^cia
1 zakonczenia glosowania,

10) wydrukowanie i przekazanie przewodniczajcemu obwodowej komisji ds. referendum
do podpisania niezb^dnej liczby egzemplarzy projektow protokolow glosowania w
obwodzie,

11) po podpisaniu przez komisj? protokolu, przeslanie do systemu danych z protokolu
glosowania w obwodzie,

12)w przypadku braku mozliwosci technicznych przeslania danych do systemu zapisanie
danych z protokotu glosowania na nosniku informatycznym i dola^czenie go do
dokumentow przekazywanych do komisarza wyborczego.

13)udostepnienie funkcji uwierzytelnienia, za pomoca^ kodow jednorazowych, danych
protokohi przekazanego do systemu, przewodnicza^cemu lub zastepcy
przewodniczajcego.
§5. Osobom wymienionym w § 1 i 3 nalezy si? wynagrodzenie na podstawie

zawartych z tymi osobami odpowiednich umow cywilno-prawnych.
§6. Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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