7,AR7.|DZI|N I !l N R I 57/2020
WO.I'TA GMINY BNAXSX
z, dnia

25 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego cls. informafyki i powolania opcrator6w
informatyczncj obslugi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Preiyclenta
Rzeczypospolitcj Polskiej zarz4dzonych na rJzien l0 maja 2020r.
Na podstawie art.30 r-rst. I Lrstawy z dr-ria 8 niarca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (ti. Dz.U.
z' 2019 r. poz^ 506 z po'Zn. znt.), art. I 56 $ I ustawy z dnia 5 stycznia 201 I r. Kodeks Wyborczy
(Dz' [J. z 2019 r. poz, 6ti4 i 1 504) oraz Q 6 uchwaly nr 4312020 Paristwowej Komisji Wyborczei
zdnta 2 marca 2020 r. w sprawie warunk6w oraz sposobu pomocniczego wykorzystania technikl
elcktronicznc.i w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiei zarzqdzonych na dzien l0 ma;a
2020 r. zav4clt.ant. co nastqpLric:

l.

$l

Kietlinskiego

zatrudnionego w UrzEd,zie Gminy Bransk
na koordynatora gminnego do spraw obslugi informatycznej. odpowiedzialnego za szkolenie
i wsparcie operator6w obslugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz
realizac.ig zadafi rta obsz.arz,e Gminy Bransk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
I'}olskic.f z.arrqdz.or*'ch na dzieri l0 nra.ia 2020 r.

Powoiuiq Pana Marcina

) l,aclanta koordynatora gtlinnego do spraw obslugi informatyczne.j, o kt6rym mowa
w $ I zarzEdzenia, okreSla zalqcznik nr 3 do uchwaly nr 43l2O2O Paristwowej Komisji
Wyborczej z. dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunk6w oraz sposobu pomocniczego
wykorzystania techniki elektroniczne.j w wyborach Prezydenta Rzeczypospolite.i Polskiei
zarz4cltortych na dzicri l0 ma.ja 2020 r. stanowi4cy z.alqcznik nr I do rriemnic.jszego
z.arz.qdz.enia.

$2
l. W celu zapewnienia obslugi infbrmatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie
gminy Brarisk, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych na dzieri
10 rna.ia 2020 r., powoh"riE nastgpuj4cych operator6w:
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2. l,adania

operatora intbrrnatyczne.i obslugi obwoclowej komis.yi wyborczej. okresla z,alqcznik

nr 2 clo uchwaly nr 4312020 Pafstwowe'j Komisji Wyborczei z. dni-a 2 marca 2020 r.
w sprawic wartttrl<ow oraz sposobu pomocniczego wykorzystania teclniki elektronicznej
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolite.i Polskiej z.arzqdz.onych na dzieri l0 maja 2020;.

stanowiqcy z,alEczlik nr 2 do niemnie.iszego z.arz,qdzenia.

$3
wykorianie z,arzqdzenia powierza sig Sekretarzowi Grniny flransk.

$4
l,arzqdzcnie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Wojt

Brafisk

Andrzej /pankowski

Zalqcznik nr
do zarz.qdzenia nr 15712020 Wo.fta Gminy
Brarisk z dnia 25 ntarca 2020r.
1

/.ulqcznik nr 3, dtt uchv,aly nr 43i2020,Panstwowej Komisji Wyborcze.j z dnia 2 marca 2020 r.

Zadania koordynatora gminnego ds. informatyki lub gminnego/miejskiego zespolu
informatycznego:
l)udzial w szkoleniu organizowanym prz.e:1, zespol inlbrmatyczny delegatury Krajowego lliura
Wyborczego:
2

)wv konan i c zadari przewidzianych

3)przygotowanie irrstalac.ii sprzgtu

w harmonogram

i

i

e testu o96lnokraj owego ;

oprogramowania oraz Lqcza do publicznej sieci przesytania

danycht

4)przcstrzeganie ustalonych zasad bezpieczefislwa, w szczeg6lnoSci uwierzytelniania
dwuskladnikowcgo przy logowaniu do systemu infbrmatycznego, oraz zabezpieczenie systemu
infbrnratycznego przed nieuprawnionynt dostgpem;
5

)znajomoSc ir-rstrukc.i i obslugi systemu informatycznego;

6)wsparcie wprowadzania i aktualiz,ac.ii w systemie inl'ormatycz.nynl danych dotyczqcych obwod6w
glosowania i ich granic, liczby uprawnionych do glosowania, wydanych zaSwiadczeh o prawie
do glosowania. sporz4dzonych aktow pelnomocnictwa do gtosowania oraz wyslanych pakiet6w
wyborczych;

7)zapewrrienie wprowadzenia do systemu infbrmatycznego danych czionk6w (kandydat6w
na czlonkow) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacjaich sklad6w;
8)zapewrricnic wprowadzcnia

do systenru

inlbrmatl'cznego danych

o

terminach pierwszych

posiedzeri oraz szkolen obwodowych komis.ii wyborczycl-r:

9)nadzor nad operatorami infbrmatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych
-prowadzenie

ewidenc.ii. dystrybucja login6w i hasel oraz szkolenie;

l0)dystrybuc.ia oprogramowania
olll inc:

i

plik6w definicy.inych z danyrni wyborczymi dla obwodow

11)z.glasz.anie uwag dotyczqcych clzialania systemu inlbrrnatycznego oraz meldunk6w

o gotowo(ci

do wybor6w clelegaturze Krajowcgo Biura Wyborczego;

l2)przygotowanie fbrmularzy protokol6w glosowania w obwodzie z wlaSciwymi danymi
(w'vkorzystvwanych .iako projekty protokol6w glosowania. b4dz jako protokoly w sytr-racii
probIcnr6w z svstcnlern i ntbntatycznym):
l3)przekazanic operatorom inlbrmatyczrre.i obslugi obwodowych komisji wyborczych r-roSnik6w
intbrnratyczny'ch. na kt6rych powinni oni zapistrc pliki z protokolami glosowania w obwodzie,
.iezeli nie zostanE przeslane za pomocQ sieci elektronicznego przekazywania danych;
l4)nadzor nad wprowadzanicm do systemu informatycznego danych o liczbie os6b ujqtych w spisie
wvborctiu'oraz o liczbie kart do glosow'ania wl,danych w trakcie glosowania (frekwencji) c.trat.
danych z protokol6w glosowania w'obwodzie;

l5)potwierdzenie zgodnorlci danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komis.ii wyborcze.i
z danl'nti z kopii protokolow glosowania prz.ekazanych przer, tE obwodow4 komisjg wyborcz4;

l6)li'

sy'tLrac.ii awary'inc.i -zitpcu,nicnic nro2livr'osci wprow'adzenia danych
intbrnratycznego za obwody, klore z r62nych ptzyczytl nie mogly tego dokonai;

do

systemu

l7)sygnalizowanie przewodniczEcemu obwodowej komisji wyborczej istotnych ostrzezeh oraz
niczgodnoSci liczb w protokolach glosowania w obwodzie.

Zala,c'znik nr 2
do zarzqdzenia

nr 15712020 W6jta Gminy
Brarisk z dma25 marca2020r.
Zulqc'znik nr 2. clo uchv,al),nr 13i2020,Pari,sty,6yt,el Komi.sji Wyborc.zej z tjniu 2 marc,a 2020 r.

Zadania operatora info rmatyczn ej obslugi obwodowej kom isj i wyborczej

l)udzial

w

szkoleniu

z

zakresu obslugi systemu infbrmatycznego organizowanym

:

przez.

koordynatora gminnego ds. intbrmatyki;

2)wvkonanic zadari przewidziarrych w harmonogramie testr-r ogolnokrajowego
on z.aklacla,l uclzial \\yznaczoltyclt opcrato16w.

- jefli bEiizie

3)odbi6r loginu i hasla slLrzEcego clo logowania siE do s)'stemu inlbrnratycznego;
4)prz'estrz,eganie ustalonych zasadbezpieczehstwa
rrieuprawnionym dostEpem;

i

zabezpieczenie systemu informatycznego przed

5)zna.jontoSc instrLrkc.ii obstLrgi systernu inlbrmaty,czltcgo;

6)przygotowanie isprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostqpu
do publicznc.l sieci przesylania danych i zainstalowanego oprogramowania;
7)ustalenie
glosowania;

z

przewodnicz4cym obwodowej komisji wyborczej harmonogramu pracy

w

dniu

8)przckazanic. u, trakcie glosowania. clanl,ch o liczbie os6b ujgtych w spisie wyborcow oraz
liczbie rv)'cianvoh kart do glosowania (tiekwenc.ji). zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w odrgbnej uchwale Paistwowe.j Komisji Wyborcze.j;

o

9)wprowadzenie wszystkich danych zawafiych w projektach protokol6w glosowania w obwodzie
w obecnoSci czlonk6w obwodowej komis.li wyborczej, w tym przewodniczEcego komisji lub jego
zastqpcyl

l0)untoZliwienie w'ydruku pro.icktiiw prolokolow glosowania w obwodzie z ewentualnym
zestawienienr blgdow oraz raportem ostrzezeri, ulatwiaj4cynti sprawdzenie zgodnoSci arytmetycznej
poprawnoSci ustalenia wyr-rikow glosowania w obwodzie;
1 I )sygnalizowanie przewodnicT-qcemu obwodowe.i komis.li wyborczej ostrzezefi oraz niezgodnoSci
liczb w pro.iektach protokolow glosowania w obwodzie;

l2)wprovlaclz-cnie dany,clt z podpisanvch protokolow
clcktroniczncgo prz.ckazywan ia darrycht

glosowania

w

obwodzie

do sieci

l-i)zapisanie dar-rycl'r z protokolu glosowania w obwodzie w postaci pliku na elektronicznym
noSniku danych. w przypadku braku moZliwoSci wprowadzenia danych do sieci elektronicznego
przekazywania danych;
I4

)przckazan ic konr

i s.j

i w'yd ruktiw' z sy,stem u i nlbn.natyczncgo.

