
ZARZl\DZENIE NR 74/2015 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 12 pazdziernika 2015 r. 

w sprawie powolania koordynatora gminnego oraz operator6w obwodowych komisji 
wyborczycb w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarz~dzonycb na dzien 25 paidziernika 2015 roku 

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 
21, poz. 112 ze zrn.) § 6 ust. 3 i § 7 pkt. 3 Uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 
wrzesnia 2015 roku w sprawie warunk6w oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarzqdzonych na dzien 25 pazdziernika 2015 roku zarz~dza si~, co nast~puje: 

§ 1. Na koordynatora gminnego powoluje siy Kamila Dqbrowskiego. 

§ 2. Na operator6w informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych powoluje siy: 
1) Nr 1 w Sochocinie - Anna Buras 
2) Nr 2 w Sochocinie - Agnieszka Wronska 
3) Nr 3 w Smardzewie - Barbara Olimpia Maliszewska 
4) Nr 4 w Kolozybiu - Boguslawa Perkowska 

§ 3. Szczeg6lowy zakres zadan koordynatora oraz dla operator6w informatycznej obslugi 
obwodowych komisji wyborczych okresla zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia. 

§ 4. Wykonanie Zarzqdzenia powierza siy pelnomocnikowi okrygowej komisji wyborczej w 
Gminie Sochocin. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Za11lcznik nr 1 

do Zarzlldzenia Nr 74/2015 

W6jta Gminy Sochocin 

z dnia 12 paidziernika 2015 r. 

Zadania koordynatora gminnego 

Do zadan koordynatora gminnego naleZy: 

1) wsp61praca i wsparcie pelnomocnika okr~gowej komisji wyborczej w gminie, 

2) udzial w szkoleniu organizowanym przez pelnomocnika ds. informatyki okr~gowej komisji 

wyborczej, 

3) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym danych dotycz<l:.cych obwod6w 

glosowania i ich granic, liczby uprawnionych do glosowania na obszarze gminy oraz danych 0 liczbie 

udzielonych pelnomocnictw, liczbie zaswiadczen, liczbie wyslanych pakiet6w wyborczych, osobom 

realizuj<l:.cym zadanie obslugi rejestru wyborc6w w gminie, 

4) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie WOW sklad6w obwodowych komisji wyborczych 

dla os6b realizuj<l:.cych zadanie, 

5) prowadzenie ewidencji operator6w obslugi informatycznej obwodowych komisji zawieraj<l:.cej dane 

kontaktowe i ustalony spos6b dystrybucji login6w i hasel, oprogramowania oraz danych 

definiuj<l:.cych, 

6) przeprowadzenie szkolenia dla operator6w obslugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, 

7) przekazanie przewodnicZ<l:.cym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom obslugi 

infonnatycznej obwodowych komisji wyborczych login6w i hasel, 

8) dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla kazdego obwodu glosowania (poprzez 

pobranie ze stron intemetowych i utworzenie nosnik6w), takZe w przypadku test6w, 0 kt6rych mowa 

w punkcie 13, 

9) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania (w przypadku wsparcia w obwodach 

bez dost~pu do sieci publicznej przekazywania danych) i aktualnosci danych definicyjnych, 

10) przyjmowanie uwag dotycz<l:.cych dzialania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego 

operatorom obslugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, 

11) zglaszanie uwag dotycz<l:.cych dzialania systemu pemomocnikowi okr~gowej komisji wyborczej ds. 

inform atyki, 

12) w przypadkach awaryjnych nawi<l:.zanie kontaktu przekazanie informacji pelnomocnikowi ds. 

informatyki okr~gowej komisji wyborczej, 



13) udzial w przygotowaniu i przeprowadzeniu test6w og61nokrajowych przekazywania danych 

testowych 0 wynikach glosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystaj'tcych ze 

wsparcia informatycznego oraz danych testowych 0 liczbie os6b ujytych w spisie wyborc6w i 0 

liczbie wydanych kart do glosowania, zgodnie ze scenariuszami test6w, 

14) przekazanie do pemomocnika ds. informatyki okrygowej komisji wyborczej wniosk6w 

spostrzezen w formie raportu podsumowuj'tcego przebieg test6w og61nokrajowych, 

15) prowadzenie dziennika zdarzen, w kt6rym w szczeg61nosci s't odnotowywane czynnosci: 

a) przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operator6w obslugi 

informatycznej obwodowej komisj i wyborczej i pozostalych uZytkownik6w gminnych 

obsruguj'tcych system WOW, 

b) zglaszanie uwag do dzialania programu do pelnomocnika ds. informatyki okrygowej komisji 

wyborczej, w tym usterek i awarii, 

c) przekazanie, za potwierdzeniem, login6w hasd operatorom oraz przewodniczqcym 

obwodowych komisji wyborczych, 

d) przekazanie, oprogramowania i danych definicyjnych operatorom obwodowych komisji 

wyborczych (pobranie z serwis6w dystrybucyjnych, utworzenie nosnika). 

Zadania operatora informatycznej obslugi obwodowej komisji wyborczej. 

Do zadan operatora naleZy: 

1) 	 udzial w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego, 

2) 	 udzial w wyznaczonych terminach w testach og61nokrajowych obejmuj'tcych wprowadzenie 

testowych wynik6w glosowania oraz testowych danych 0 liczbie os6b ujytych w spisie wyborc6w 

i liczbie wydanych kart do glosowania w zakresie obsrugiwanych obwod6w glosowania; 

przeslanie danych za posrednictwem sieci publicznej lub w przypadku braku dostypu do sieci 

publicznej przekazanie danych do pdnomocnika okrygowej komisji wyborczej w gminie w 

wyznaczonym term in ie, 

3) 	 odbi6r za potwierdzeniem loginu i hasla operatora do systemu (na czas test6w oraz dla obslugi 

wybor6w), 

4) 	 przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostypu do 

sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania oraz w przypadku braku dostypu do sieci 

publicznej instalacji oprogramowania wraz z wczytaniem wlasciwych plik6w definicyjnych klk, 

5) 	 potwierdzenie dostypu do sieci publicznej, l'tcznosci ze stronami, na kt6rych udostypniono WOW 


