
Burmistn i,łiasta i Gminy

ZARZĄDZENIE NR 2412015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

§1
1, Powołuje się na oPeratorów gmirrnych ds. obsługi informatycznej w czasie wyborów prezydenta
RP, zarządzonych na dzięń l0maja2015 r, wedługźńącznika nr l io ,..ąd."niu-." 

- ^

? z*:: zadań i obowiązków operatorów obwodowych komisji wyborczych okeśla zńącznlk nt 2do niniej sze go zar ządzenia.

1 |yrt"i " 
operatora będzie pełniona do czasu zakończęnia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej, zatządzonych na dzień 1 0 maj a 201 5 roku.

§2
Zuządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Koniecpol

mprawie powolania 
"n**"".;uJ?,il"ili'l'J 33l,:"!i i,,to.*uty""nej w wyborachPrerydenta Rzeczypospolitej Polśkiej, iulządzony"f,na dzień tó .u;u zorś 

"o.u.

_Na 
podstawie § 6 ust. 1i3 oraz § 7 ust. 1 pkt 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej zdnia 20 kwietnia 2015 r.. w 

- 
sprawie dopuszczenia mózliwości *}k-r|.iuniu technikiinformatycznej w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej polskiej, zarządzonychna dzień l0 maja2015r. oraz określenia warunków i sposobu jej ivykorryrturriu,
zalządzam, co następu j e:

iS TRZ



Załącznik rlr 1 do Załządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
Nr 24/2015
z dŃa 24 kwietnia 2015 r.

WYKAZ OPERATOROW GMINNYCH DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ NA TERENIEMIASTA I GMINY KONIECPoL W W\Tonecrr pnrżvoENTA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 3 1 MAJA 201 5 R.

I Numer i siedziba obwodowej
I komisji

l- szkoła podstawowa
Nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna
17

2 - Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Koniecpolu
ul. Mickiewicza 26

]

Nazwisko i Imię

Pałęga Jadwiga

Mr""łEń*

kubik Marianna

Pudło Krystyna

wieczorek Artur

. 
Miejsce ru^i"r.i.^iu

Koniecpol

Stary Koniecpol

Stary Koniecpol

Koniecpol

Koniecpol

Koniecpol

Koniecpol

]J - Katollckie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych

Iw Starym Koniecpolu

] 

ul, Częstochowska 1 50

4 - Szkoła Podstawowa

I 
w Lysinach

lul. Szkolna 14

]

,5- Remiza OSP * 
_-

] 
ruZnicy Grodziskiej
ul. Centralna l28
|---. -. ---. _ --ó- szkoła podstawowa
w Rudnikach,
Rudniki 1.Ą

L H"t. Sp"-"-. p-y
Szkole Podstawowej Nr 2
w Koniecpolu
ul. Szkolna 17

woźniak sławomir

Wilk Cecylia



Załqcznik nr Ą

Zad,ania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej.

Do zadań operatora naleĄ:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,
2) udział w Wznaczonych terminach w testach ogólnokrajowych obejmujących

wprowadzenie testowych wyników głosowania oraz danych testowych o liczbie osób
ujętych w spisie wyborców i liczbie wydanych kart do glosowania 1określanych
mianem frekwencji) w zakesie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie
danych za pośrednictwem sieci publicznej lub w przypadku braku dostępu do sieci
publicznej przekazanie danych do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w
wyznaczonym terminie,

3) odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła operatora do systemu (na czastestów oraz dla
obsługi wyborów),

4) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie
dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramow ania oraz
braku dostępu do sieci publicznej instalacji oprogramowania wraz z
właściwych plików definicyjnych klk,

5) potwierdzenie dostępu do sieci publicznej, łączności ze stronami
https://wow.kbw ,gov.pl ihttps://prtest2015.kbw.gov.pl oraz ewentualnie instalacji
wersji offline wraz z zainstalowaniem właściwych plików klk.

6) ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborcz ej, najpóźniej w przeddzień
głosowania, miejsca i harmonogramu pracy,

7) dwukotne przesłanie, w dniu głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie
wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (żw. frekwencji),

8) wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania na prezydenta Rp w
obwodzie przekazanego przez ptzewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego
obwodor.ł ej kom isji wyborczej.

9) w przypadku wystąpienia błędów lub ostrzeżeń - wydrukowani e i przekazanie
przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów do
wprowadzone go protokołu,

konfiguracji

w przypadku

wczytaniem



10) zg]aszanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej błędnych danych o
siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub o godzinach rozpoczęcia i zakończenia
głosowania,

11) wydrukowani e t ptzekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej do
podpisania niezbędnej liczby egzemplarzy projektów protokołów głosowania w
obwodzie,

12) zapisanie po podpisaniu przez komisję, danych z protokołu głosowania w obwodzie na
zewnęIrznym nośniku oraz dołączenie go do dokumeritów przekazywanych do
okręgowej kom isji wyborczei,

13) przesłanie do systemu danych z protokołu głosowania w obwodzie,
14) udostępnienie funkcji uwierzlelnienia , za pomocą kodów jednorazowych, danych

protokołu ptzekazanego do s}.temu przewodniczącemu lub zastępcy
przewodniczącego.


