
Zarz^dzenie Nr 59/15 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

w sprawie w sprawie powotania koordynatora gminnego odpowiedzialnego 
za obslugi informatyczn^ wyborow 

Na podstawie § 6 ust.l i 3 Uchwaly Paristwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 
r. w sprawie dopuszczenia mozliwosci wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz^dzonych na dzieri 10 maja 2015 r. oraz okreslenia 
warunkow i sposobu jej wykorzystania, zarz^dzam co nast^puje: 

§ 1 -

Powolac Pana Mariusza Ratusznika, informatyka w Urz^dzie Gminy Pacanow na stanowisko 
koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz^dzonych na 
dzien 10 maja 2015 roku. 

§ 2 . 

Obowi^zki i zadania koordynatora gmirmego okresla zalqcznik nr 1 do niniejszego 
zarz^dzenia. 

§ 3 . 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zadania koordynatora gminnego 
Zalqcznik nr 1 

Do zadan koordynatora gminnego nalezy: 

1) udzial w szkoleniu organizowanym przez pelnomocnika ds. informatyki OKW i 
koordynatora okr^gowego, 

2) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycjnym przez osoby 
realizuj^ce zadanie obslugi rejestru wyborcow danych dotycz^cych obwodow 
glosowania i ich granic, liczby uprawnionych do glosowania na obszarze gminy oraz 
danych o liczbie udzielonych pelnomocnictw, liczbie zaswiadczen, liczbie wysianych 
pakietow wyborczych, 

3) nadzor nad wprowadzeniem do systemu danych osob fiinkcyjnych - przewodnicz^cych 
i zast?pc6w przewodnicz^cych - obwodowych komisji wyborczych i aktualizacji tych 
danych przez osoby realizuj^ce zadanie obslugi rejestru wyborcow, 

4) prowadzenie ewidencji operatorow obslugi informatycznej obwodowych komisji 
wyborczych zawieraj^cej dane kontaktowe i ustalony sposob dystrybucji loginow i 
hasel, oprogramowania oraz danych defmiuj^cych, 

5) przeprowadzenie szkolenia dla operatorow obslugi informatycznej obwodowych 
komisji wyborczych, 

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 przewodnicz^cym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom 
obslugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych loginow i hasel, 

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

9) przyjmowanie uwag dotycz^cych dzialania programu oraz udzielanie wsparcia 
technicznego operatorom obslugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, 

10) udzielenie wsparcia pelnomocnikowi okr^gowej komisji wyborczej, powolanemu w 
trybie art. 173 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, w zakresie 
przygotowania i obslugi stanowiska do sprawdzania poprawnosci ustalenia wynikow 
glosowania w obwodach, w ktorych nie stosowano wsparcia informatycznego oraz 
wysylania danych o wynikach glosowania w obwodzie z obwodow, w ktorych 
niemozliwe bylo dokonanie transmisji, 

11) w dniu glosowania - dwukrotne przekazanie danych o liczbie osob uj^tych w spisie 
wyborcow oraz o liczbie wydanych kart do glosowania (tzw. frekwencji) w trybie 
okreslonym wuchwale Paristwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w 
sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okr^gowe i obwodowe komisje 
wyborcze Paristwowej Komisji Wyborczej, w trakcie glosowania, danych o liczbie 
osob uprawnionych do glosowania oraz o liczbie wyborcow, ktorym wydano karty do 
glosowania w stalych obwodach glosowania utworzonych w kraju w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz^dzonych na dzieri 10 maja 2015 r.), 

12) zgiaszanie uwag dotycz^cych dziafcima systemu ko<ordynatarowi okrggowemu. 



13) w przypadkach awaryjnych nawi^anie kontaktu i przekazanie informacji 
koordynatorowi okr^gowemu, 

14) udzial w przygotowaniu i przeprowadzeniu testow ogolnokrajowych przekazywania 
danych testowych o wynikach glosowania oraz o liczbie osob uj^tych w spisie 
wyborcow i liczbie wydanych kart do glosowania (okreslanych mianem frekwencji) ze 
wszystkich komisji obwodowych korzystaj^cych ze wsparcia informatycznego 
(zgodnie ze scenariuszami testow), 

15) przekazanie do koordynatora okr^gowego wnioskow i spostrzezen w formie raportu 
podsumowuj^cego przebieg testow ogolnokrajowych, 

16) prowadzenie dziennika zdarzen, w ktorym sq odnotowywane wykonane nast^puj^ce 
czyimosci: 

a) przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorow obslugi 
informatycznej obwodowej komisji wyborczej i pozostalych uzytkownikow 
gmirmych obstuguj^cych system WOW, 

b) zgiaszanie uwag do dzialania programu do koordynatora okr^gowego, w tym 
usterek i awarii, 

c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginow i hasel operatorom oraz 
przewodnicz^cym obwodowych komisji wyborczych, 

d) przekazanie, oprogramowania i danych definicyjnych operatorom 
obwodowych komisji wyborczych (pobranie ze stron intemetowych, 
utworzenie nosnika). 


