
Uchwała Nr 3/2018
Miejskiej Komisji Wyborczej w Poniecu

z dnia 13 września 2018r.

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informaĘcznej

Miejskiej Komisji Wyborczej w Poniecu

Na podstawie $ 6 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13

sierpnia 2018r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania

techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików

województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i
prezydentow miast

s1.

Na wniosek Burmistrza Ponieca z dnia 1 1 wrzeŚnia 20I8r., w celu zapewnienia

obsfugi systemu informatycznego Miejskiej Komisji Wyborczej w Poniecu, w

wyborach samorządowych zarządzonych na dziei 2I paździęrnika 2018r., powołuje

się Pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w

Poniecu, w osobie p. Mirosława Matuszewskiego, inspektora ds. obywatelskich,

wojskowych' ochrony informacji niejawnych w lJrzędzie Miejskim w Poniecu.

s2.

Szczegołowy zakres zadan Pełnomocnika do Spraw obsługi informatycznej

Miejskiej Komisji Wyborczej w Ponięcu, w wyborach samorządowych zarządzonych

nadzienpaździernika2018r., określazałącznikNr 1 do niniejszego zarządzenia.

s3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zał. Nr l do UchwaĘ Nr 3/2018
Miej skiej Komisj i Wyborczej
w Poniecu z dnia 13 .09 .201 8 r.

Zad'ania Pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów

Miejskiej Komisji Wyborczej w Poniecu:

D o zadan pełnomocn ika naleŻy :

* udział w Szkoleniu organizowanym przez ZeSpół informatyczny delegatury
KBW;

i' wykon anie zadań przew idzlanych w harmonogramie testu ogólnokraj owego ;

* przygotowanie instalacji Sprzętu i oprogramowania orazłączado sieci
publicznej;

* zab ezpi eczeni e Systemu informatyc Znę go pr ze d nieuprawnionym do stęp em ;

* znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego;
* wsparcie wprowa dzania i aktualizacj i w systemie inform aty cznym przez

właściwe komórki organizacyjne urzędu gminy danych dotyczących podziału
gminy na okręgi wyborcze (opis granic,|iczbamandatów, krosy);

* wsparcie wprowa dzania i aktualizacj i w systemie inform aty cznym pr ZęZ
właściwe komórki organizacyjne urzędu gminy danych dotyczących obwodów
głosowania i ich granic, Iiczby uprawnionych do głosowaniana obszarze gminy
oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw iliczbie wysłanych pakietów
wyborczych;

* rejestracja w systemie informatycznym list i kandydatów na radnych;
* rejestracja w systemie informatycznymkandydatów na wójta (burmistrza,

prezydenta miasta) - nie dotyczy dzielnic m. st. Warszawy;
ł sporządzanie projektów dokumentów rejestracyjnych' obwieszczen orazkart do

głosowania;
ł wprowadzenie do systemu informatycznego numerów list kandydatów

nadanych przez gminne/miej skie/dzielnicowe komisj e wyborcze;
{' wprowadzanie do systemu informatycznego danych członków (kandydatów na

członków) obwo dowych komi sj i lvJlb or czych i aktu alizacj ą składów ;

* nadzor nad operatorami informatycznej obsługi obwodowych komisji
wyborczych - prowadzenie ewidencji, dystrybucja loginów ihasęł oraz
szkolenie;

* dystrybucja oprogramowania i plików definicyjnychz danymi wyborczymi dla
obwodów offline;

* zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu informatycznego oraz
meldunków o gotowoŚci do wyborów zespołowi informatycznemu delegatury
KBW:

* ustalenie, najpóźniej w przed dzien głosowani a, Z przewodniczącym
gminnej/miejskiej/dzielnicowej komisji wyborczej harmonogramu pracy w dniu
głosowania;

* przygotowanie szablonów formularzy protokołów głosowania w obwodzie
(wykorzystywanych j ako proj ekty protokołów głosowani a bądźj ako protokoĘ
w sytuacji problemów z systemem informatycznym);
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przękazani e op eratorom inform aty cznej ob sługi obwodowych komi sj i
wyborczych nośników informatycznych, na których powinny zostai Zapisane
pliki z protokołami głosowania w obwodzie;
nadzór nad wprowadzaniem do systemu informatycznego danych o liczbie osób
ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania
(frekwencji), danych z protokołow przekazania dokumentów między komisjami
obwodowymi oraz danych z protokołów głosowania w obwodzie;
potwierdzenie wprowadzonych do systemu informatycznego danych o
wynikach głosowania w obwodach w wyborach do rady gminy z danymi z
protokołów gło s owani a w obwo d ach pr zekazany ch pr zez przewo dn iczący ch
obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania (w
przypadku miast na prawach powiatu - również danych dotyczących wyborów
do sejmiku województwa);
potwierdzenie wprowadzonych do systemu informatycznego danych o
wynikach głosowania w obwodach w wyborach bezpośrednich wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast z danymi z protokołów głosowariia w
obwo dac h pr zekazany ch pr zez p rz ewo dn ic zący ch obw o d owy ch ko m i sj i
wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania (nie dotyczy dzielnic m.st.
Warszawy);
w sytuacji awaryjnej - zapewnienie możliwości wprowadzania danych do
systemu informatycznego za obwody, które zróżnychprzyczynnie mogły tego
dokonaÓ;

ł sygnalizowanie przewodniczącemu właŚciwej komisj i wyborczej istotnych
ostrzeŻeil orazniezgodnoŚci liczby uprawnionych w protokołach głosowania w
obwodzie;
przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy
projektów zestawień wyników głosowania w okręgach wyborczych oraz
projektu protokołu z wyborów do rady;
przygotowani e, wydrukowani e i pr zekazani e ni ezb ę dnej l iczby e gzemp|ar zy
projektu protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) - nie dotyczy dzielnic m. st. Warszawy;
w przypadku miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu -
sporządzenie projektu protokołu wyników głosowania na obszatze miasta
(okręgu wyborczego) w wyborach do sejmiku województwa;
ustalenie wyników wyborów do rady gminy/miasta/dzielnicy oraz wynikow
wyborów wójta/burmistrzal ptezydenta miasta (nie dotyczy dzielnic m.st.
Warszawy) w systemie informaty cznym;
w przypadku głosowania ponownego w wyborach wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) - ponowienie niezbędnych czynnoŚci (nie dotyczy dzie\nic
m.st. Warszawy).
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