
mgr Jc' ·, 1 )_ owski 

Zarz~dzeni Nr 0050.56.2020 

W6jta miny Siubice 


z dnia 15 czerwca 2020 r. 


w sprawie 	 powolania operator6w i formatycznej obslugi obwodowych komisji 
wyborczych w wybor ch Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarz~dzonych na dzieil 218 czerwca 2020 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 u~tawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 7t3) oraz art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 20 9 r., poz. 684 ze zm. 1) w zwi,!zku z § 6 ust. 1 
uchwaly Nr 162/2020 Panstwowej Ko isji Wyborczej z 8 czerwca 2020 r. w sprawie 
warunk6w oraz sposobu pomocnicz go wykorzystania techniki elektronicznej w 
wyborach Prezydenta Rzeczypospolite Polskiej zarz'!dzam, co nastypuje: 

§1 

Powolujy operator6w informatyczn ~ obslugi obwodowych komisji wyborczych 
;:wyborach Prezydenta RzeczYPosPl itei POlS~iei z.rzqdzonych n. 28 czerwc. 2020 

1) operator obwodowej komisji wyborc ej nr 1 w Swiniarach -Martyna Czamecka, 
2) operator obwodowej komisji WYborc~ej nr 2 w Piotrk6wku - Jaroslaw Lenarcik, 
3) operator obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Juliszewie - Kinga Maslanka, 
4) operator obwodowej komisji wyborc1ej nr 4 w Bonczy - Aneta Wachowicz - Koc, 
5) operator obwodowej komisji wyborcfej nr 5 w Slubicach - Renata Maslanka, 
6) operator obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Slubicach - Natalia Kordalewska. 

§2 

Zakres zadan i obowi,!zk6w operato 6w informatycznej obslugi komisji wyborczych 
okresla zal'!cznik nr 2 do uchwaly Nr 162/2020 Panstwowej Komisji Wyborczej 
z 8 czerwca 2020 r. 

§3 

Wykonanie zarz,!dzenia powierza ly pam Katarzynie Ciastek - pelnomocnikowi 
W6jta Gminy ds. wybor6w. 

§4 

Zarz'!dzenie wchodzi w zycie z dnier podpisania. 

1 Zmiancr opub1ikowano w Oz. U. z 2019 r. , poz. 1514, Oz. U. z 2018 r., poz. 130, Oz. U. z 2020 r., 



• 


Zalqcznik nr 2 
Uchwaly 16212020 

Panstwowej Komisji Wyborczej 
Z dnia 8 czerwca 2020 r. 

Zadania operatora informatycznej obslug, obwodowej komisji wyborczej: 
1) udzial w szkoleniu z zakresu obslugi ~ystemu infonnatycznego (stacjonarnym b,!dz z 
wykorzystaniem srodk6w komunikacji elej ronicznej) organizowanym przez koordynatora 
gminnego ds. infonnatyki; 

2) wykonanie zadan przewidzianych w h~onogramie testu og61nokrajowego - jesli bydzie 
on zakladal udzial wyznaczonych operator6w; 

3) odbi6r loginu i hasla sluz,!cego do logow ia siy do systemu infonnatycznego; 

4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczenstwa I zabezpieczenie systemu 
infonnatycznego przed nieuprawnionym do typem; 

5) znajomosc instrukcji obslugi systemu inti , nnatycznego; 

6) przygotowanie i sprawdzenie stanowisk komputerowego w zakresie konfiguracji dostypu 
do publicznej sieci przesylania danych i zai stalowanego oprogramowania; 

7) ustalenie z przewodnicz'!cym obwodow . komisji wyborczej hannonogramu pracy w dniu 
glosowania; 

8) przekazanie, w trakcie glosowania, dany h 0 liczbie os6b ujytych w spisie wyborc6w oraz 
o liczbie wydanych kart do glosowania (fr[ kwencji), zgodnie z wytycznymi wskazanymi w 
odrybnej uchwale Panstwowej Komisji Wyoorczej; 

9) wprowadzenie wszystkich danych za artych w projektach protoko16w glosowania w 
obwodzie w obecnosci czlonk6w obwodo ej komisji wyborczej, w tym przewodnicz'!cego 
komisji lub jego zastypcy; 

10) umozliwienie wydruku projekt6w protoko16w glosowania w obwodzie z ewentualnym 
zestawieniem blyd6w oraz raportem o~trzezen, ulatwiaj,!cymi sprawdzenie zgodnosci 
arytmetycznej poprawnosci ustalenia wynilJ6w glosowania w obwodzie; 

11) sygnalizowanie przewodnicz,!cemu IObwOdOWej komisji wyborczej ostrzezen oraz 
niezgodnosci liczb w projektach protoko16[ glosowania w obwodzie; 

12) wprowadzenie danych z podpisanyc protoko16w glosowania w obwodzie do SleCI 
elektronicznego przekazywania danych; 

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

14) przekazanie komisji wydruk6w z syste u infonnatycznego. 


