
Zarz~dzenie r 0050.32.2019 

W6jta G 

z dnia 26 k 

w sprawie: ustanowienia koordynat ra gminnego w wyboraeh Parlamentu 
Europejskiego zarz~dzo yeh na dzien 26 maja 2019 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ust1 z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 156 § 1 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 684) w zwi~zku 
z § 6 ust. 3 uchwaly Panstwowej Nomisji Wyborczej z 8 kwietnia 2019 r. 
w sprawie warunk6w oraz sposobJ pomocniczego wykorzystania techniki 
elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz~dzam, 

co nastypuje: 

§1 

Ustanawiam pani~ Agaty Gosci~iak koordynatorem gminnym obslugi 
informatycznej w wyborach do arlamentu Europejskiego zarz~dzonych 

na 26 maja 2019 r. 

§2 

Zakres zadan 1 obowi~zk6w koor natora okresla zal~cznik do mnleJszego 
zarz~dzenia. 

§3 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dnie podpisania. 

ttl 
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Zahtcznik nr 3 

Zadania koordynatora gminnego b~di gminnego/miejskiego zespolu 

informatycznego: 

1) 	 udzial w szkoleniu orgamzowa ym przez zesp61 informatyczny delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego; 

2) 	 wykonanie zadan przewidzianyc w harmonogramie testu og61nokrajowego; 

3) 	 przygotowanie instalacji sprzytu i oprogramowania oraz lqcza do publicznej 

sieci przesylania danych; 

4) przestrzeganie ustalonych zasadl bezpieczenstwa i zabezpieczenie systemu 

informatycznego przed nieupraw~ionym dostypem; 

5) znajomosc instrukcji obslugi syst mu informatycznego; 

6) wsparcie wprowadzania i aktu lizacji w systemie informatycznym danych 

dotyczqcych obwod6w gloso ania i ich granic, liczby uprawnionych 

do glosowania, wydanych zaswiaf czen 0 prawie do glosowania, sporzqdzonych 

akt6w pelnomocnictwa do glosot ania oraz wyslanych pakiet6w wyborczych; 

7) 	 wprowadzenie do systemu infonnatycznego danych czlonk6w (kandydat6w 
I 

na czlonk6w) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja ich sklad6w; 

8) 	 nadz6r nad operatorami infob atycznej obslugi obwodowych komisji 

wyborczych - prowadzenie e I idencji, dystrybucja login6w i hasel oraz 

szkolenie; 

9) dystrybucja oprogramowania i lik6w definicyjnych z danymi wyborczymi 

dla obwod6w offline; 

10) zglaszanie uwag dotyczqcych dzialania systemu informatycznego oraz 

meldunk6w 0 gotowosci do wy or6w zespolowi informatycznemu delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego; 

11) przygotowanie szablon6w forularzy protokol6w wynik6w glosowania 

w obwodzie (w~k~rzystywan~ch jako proj~~ty proto~ol6w wynik6w 

glosowania bqdz Jako protokoly w sytuacJ1 problemow z systemem 

informatycznym); 
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12) 	 przekazanie operatorom info atycznej obslugi obwodowych komisji 

wyborczych nosnik6w informatYlZnYCh, na kt6rych powinni oni zapisac pliki 

z protokolami wynik6w glosowa ia w obwodzie; 

13) 	 nadz6r nad wprowadzaniem do sy temu informatycznego danych 0 liczbie os6b 

uj,tych w spisie wyborcow oraf 0 liczbie kart do glosowania wydanych 

w trakcie glosowania (frekweno;ji) oraz danych z protokol6w wynik6w 

glosowania w obwodzie; 

14) 	 potwierdzenie przez koordynator gminnego zgodnosci danych elektronicznych 

otrzymanych z obwodowej kJ misji wyborczej z protokolem wynik6w 

glosowania przekazanym przez tt:d obwodow,! komisjt( wyborcz'!; 

15) 	 w sytuacji awaryjnej - zapeJ nienie mozliwosci wprowadzenia danych 

do systemu informatycznego za !bwody, kt6re z r6znych przyczyn nie mogly 

tego dokonac; 

16) 	 sygnalizowanie przewodnicz'!ce u obwodowej komisji wyborczej istotnych 

ostrzezen oraz niezgodnosci liczb w protokole wynik6w glosowania 

w obwodzie. 




