
Na podstawie art. 22 ust. 3, art. 51 ust. 2, art. 56
ust. 3, art. 126 ust. 2, art. 154 ust. 2 i art. 180 ust. 2
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z póên. zm.1)), zwa-
nej dalej „Ordynacjà wyborczà”, art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto∏ecznego
Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087)
oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.
o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezy-
denta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z póên. zm.2))
Paƒstwowa Komisja Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. Uchwa∏a okreÊla: 

1) warunki i sposób wykorzystania techniki elektro-
nicznej przez komisarzy wyborczych;

2) warunki i sposób wykorzystania techniki elektro-
nicznej przez terytorialne komisje wyborcze, zwa-
ne dalej „TKW”, w szczególnoÊci przy rejestracji
list kandydatów na radnych i kandydatów na wój-
ta, burmistrza, prezydenta miasta oraz przy ustala-
niu wyników g∏osowania i wyników wyborów;

3) warunki oraz sposób korzystania przez obwodowe
komisje wyborcze, zwane dalej „OKW”, z techniki
elektronicznej przy ustalaniu wyników g∏osowania
w obwodzie;

4) sposób i tryb wczeÊniejszego przekazywania da-
nych z protoko∏u g∏osowania w obwodzie za po-
Êrednictwem sieci telekomunikacyjnej u˝ytku pu-
blicznego lub systemu elektronicznego przesy∏a-
nia danych;

5) sposób i tryb wczeÊniejszego przekazywania da-
nych z protoko∏ów z wyborów, sporzàdzonych
przez TKW, za poÊrednictwem sieci telekomunika-
cyjnej u˝ytku publicznego lub elektronicznego
przesy∏ania danych w wyborach do rad oraz w wy-
borach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

§ 2. 1. Warunkiem wykorzystania techniki elektro-
nicznej, odpowiednio przez OKW i TKW, przy ustala-
niu wyników g∏osowania i wyników wyborów, jest:

1) u˝ywanie wy∏àcznie oprogramowania (systemu in-
formatycznego), które zosta∏o dopuszczone
do u˝ytku przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà
oraz dostarczone bezp∏atnie i serwisowane przez
Krajowe Biuro Wyborcze;

2) zapewnienie sprz´tu komputerowego spe∏niajàce-
go — stosownie do zakresu dzia∏ania komisji —
wymagania techniczne okreÊlone w za∏àczniku nr 1
do uchwa∏y;

3) zapewnienie obs∏ugi systemu informatycznego
TKW w drodze powo∏ania przez komisj´ na wnio-
sek zapewniajàcego obs∏ug´ administracyjnà
marsza∏ka województwa lub starosty bàdê wójta
(burmistrza, prezydenta miasta):

a) pe∏nomocnika do spraw obs∏ugi informatycznej
TKW — w gminie liczàcej do 20 000 mieszkaƒców,

b) pe∏nomocnika do spraw obs∏ugi informatycznej
TKW oraz operatorów wprowadzania danych —
w pozosta∏ych jednostkach samorzàdu teryto-
rialnego,

oraz

c) umo˝liwienie dost´pu do sieci Internet;

4) zapewnienie przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) obs∏ugi systemu informatycznego OKW
w obwodach utworzonych na obszarze gminy
przez powo∏anie:

a) koordynatora gminnego, przy czym dopuszczal-
ne jest pe∏nienie tej funkcji przez pe∏nomocnika
TKW w przypadku gminy liczàcej do 20 000
mieszkaƒców,

b) operatorów systemów informatycznych OKW.

2. Komisarz wyborczy eksploatuje system informa-
tyczny przy spe∏nieniu warunków okreÊlonych w ust. 1
pkt 1 i 2 oraz zapewnieniu jego obs∏ugi poprzez powo-
∏anie pe∏nomocnika do spraw obs∏ugi informatycznej,
koordynatora oraz operatorów systemu informatyczne-
go. Zadania pe∏nomocnika do spraw obs∏ugi informa-
tycznej komisarza wyborczego okreÊla za∏àcznik nr 2
do uchwa∏y. Zadania koordynatora komisarza wybor-
czego okreÊla za∏àcznik nr 3 do uchwa∏y.

3. Zadania pe∏nomocnika do spraw obs∏ugi infor-
matycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b,
okreÊlajà za∏àczniki nr 4—7 do uchwa∏y. Zadania ope-
ratora wprowadzania danych okreÊla pe∏nomocnik
do spraw obs∏ugi informatycznej, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3 lit. b.

4. Zadania koordynatora gminnego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 4 lit. a, okreÊla za∏àcznik nr 8 do uchwa∏y.

Monitor Polski Nr 66 — 2180 — Poz. 678

678

UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 18 wrzeÊnia 2006 r.

w sprawie okreÊlenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r.
Nr 146, poz. 1055.



5. Zadania operatora systemu informatycznego,
o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, okreÊla za∏àcz-
nik nr 9 do uchwa∏y.

§ 3. 1. System informatyczny, o którym mowa
w § 2 ust. 1, sk∏ada si´ z:

1) systemu centralnego, przeznaczonego dla Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wy-
borczych;

2) systemu obs∏ugi TKW z w∏asnym dost´pem
do systemu centralnego;

3) systemu obs∏ugi OKW, pracujàcego autonomicz-
nie bàdê z dost´pem do systemu centralnego.

2. System informatyczny umo˝liwia: 

1) wprowadzanie, przechowywanie i aktualizacj´ da-
nych o komitetach wyborczych, listach kandyda-
tów i kandydatach na radnych oraz o kandydatach
na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

2) wspomaganie sporzàdzenia obwieszczeƒ o zareje-
strowanych kandydatach oraz druku kart do g∏oso-
wania;

3) wprowadzanie, przechowywanie i aktualizacj´ da-
nych o sk∏adach komisji wyborczych;

4) wprowadzanie, przechowywanie i aktualizacj´ da-
nych o okr´gach wyborczych i o obwodach g∏oso-
wania, wraz z okreÊleniem liczby wyborców;

5) zasilenie systemu informatycznego OKW w dane,
umo˝liwiajàce wprowadzenie ustalonych wyni-
ków g∏osowania w obwodzie;

6) wprowadzenie liczby kart do g∏osowania wyda-
nych wyborcom w dniu g∏osowania oraz przekaza-
nie tych danych do systemu centralnego w trybie
oddzielnych przepisów;

7) wprowadzenie danych o wynikach g∏osowania
w obwodzie, weryfikacj´ ich pod wzgl´dem po-
prawnoÊci arytmetycznej, sporzàdzenie protoko-
∏ów g∏osowania, a po ich zaakceptowaniu przez
OKW — wykonanie kopii tych danych na noÊniku
elektronicznym oraz przekazanie wyników g∏oso-
wania do systemu centralnego;

8) wprowadzenie przez TKW do systemu wyników
g∏osowania ustalonych przez OKW niekorzystajà-
ce ze wsparcia informatycznego oraz sprawdzenie
ich poprawnoÊci;

9) ustalenie przez w∏aÊciwe TKW wyników g∏osowa-
nia i wyników wyborów;

10) sporzàdzenie, w formie wydruków, dokumentacji
s∏u˝àcej do protokolarnego ustalenia wyników
g∏osowania i wyników wyborów przez TKW;

11) przekazanie przez TKW ustalonych wyników g∏oso-
wania i wyników wyborów do systemu centralnego;

12) sporzàdzenie przez komisarza wyborczego wyko-
nujàcego czynnoÊci ogólnowojewódzkie komuni-
katu o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast na obszarze województwa

w pierwszym g∏osowaniu oraz obwieszczenia:
o wynikach wyborów do rad i o wynikach wybo-
rów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa;

13) sporzàdzenie przez w∏aÊciwego komisarza wybor-
czego wyciàgów, o których mowa w art. 183 Ordy-
nacji wyborczej;

14) weryfikacj´ zgodnoÊci danych zawartych w sys-
temie z danymi zawartymi w przekazanych pro-
toko∏ach wyników g∏osowania i wyników wybo-
rów;

15) sporzàdzanie wydruków kontrolnych danych prze-
chowywanych w systemie informatycznym.

3. System informatyczny umo˝liwia kontrol´ po-
prawnoÊci arytmetycznej danych liczbowych zawar-
tych w protoko∏ach g∏osowania.

4. System informatyczny umo˝liwia komisarzowi
wyborczemu nadzór nad poprawnoÊcià ustalenia
wyników g∏osowania i wyników wyborów przez ko-
misje wyborcze z obszaru jego w∏aÊciwoÊci teryto-
rialnej.

§ 4. 1. Przesy∏anie przez OKW lub TKW danych
o wynikach g∏osowania oraz przesy∏anie przez TKW
danych zbiorczych wynikach g∏osowania i wynikach
wyborów do Paƒstwowej Komisji Wyborczej oraz
do komisarzy wyborczych, a tak˝e mi´dzy tymi komi-
sjami, odbywa si´ z wykorzystaniem ogólnodost´pnej
sieci telekomunikacyjnej, z zapewnieniem bezpieczeƒ-
stwa i autentycznoÊci oraz zgodnoÊci przekazanych
danych z danymi zawartymi w protoko∏ach wyników
g∏osowania i wyników wyborów.

2. W przypadku OKW nieposiadajàcych dost´pu
do sieci Internet przekazywanie danych odbywa si´ na
noÊnikach informacji.

§ 5. 1. Obs∏ug´ systemu informatycznego Paƒ-
stwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych
zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego
za poÊrednictwem Zespo∏u Prawnego i Organizacji
Wyborów oraz dyrektorów delegatur.

2. Obs∏ug´ systemu informatycznego TKW za-
pewnia, stosownie do w∏aÊciwoÊci, marsza∏ek woje-
wództwa, starosta bàdê wójt (burmistrz, prezydent
miasta).

3. Obs∏ug´ systemu informatycznego dla OKW za-
pewnia, w ramach zadaƒ zleconych gminie, wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta).

4. Obs∏ug´ systemu informatycznego, o której mo-
wa w ust. 1—3, w∏aÊciwe organy zapewniajà w trybie
i na zasadach okreÊlonych w art. 23 Ordynacji wyborczej.

§ 6. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
i podlega og∏oszeniu.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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1. Stacje robocze przeznaczone dla obs∏ugi orga-
nów wyborczych powinny spe∏niaç nast´pujàce wy-
magania konfiguracyjne i wydajnoÊciowe:

1) komputer typu PC (biurkowy lub laptop);

2) wyposa˝enie w:

a) port umo˝liwiajàcy pod∏àczenie drukarki,

b) stacj´ dyskietek FDD 1,44”,

c) CD-ROM1),

d) HDD (co najmniej 200 MB wolnej przestrzeni),

e) mysz,

f) kart´ sieciowà, umo˝liwiajàcà pod∏àczenie do
sieci lokalnej (w przypadku instalacji wielosta-
nowiskowej);

3) system operacyjny Win32 (zalecane Windows XP);

4) co najmniej procesor Pentium II i 128 MB RAM
(w przypadku systemu operacyjnego dla systemu
Windows 98); co najmniej procesor Pentium II
i 256 MB RAM w przypadku Windows 2000 i Win-
dows XP.

2. Serwery baz danych przeznaczone dla obs∏ugi
TKW (w przypadku instalacji wielostanowiskowych)
powinny spe∏niaç nast´pujàce wymagania okreÊlone
w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz nast´pujàce:

1) przy obs∏udze jednoczesnej pracy 2—5 stacji robo-
czych wymagany procesor Pentium II, 256 MB
RAM i system operacyjny Windows 2000 lub Win-
dows XP, umo˝liwiajàcy wspó∏dzielenie zasobów
dyskowych;

2) przy obs∏udze jednoczesnej pracy 6—10 stanowisk
wymagany procesor Pentium III, 256 MB RAM
i system operacyjny Windows 2000 lub Win-
dows XP, umo˝liwiajàcy wspó∏dzielenie zasobów
dyskowych.

3. W przypadku TKW wymagane, a w przypadku
OKW zalecane, jest po∏àczenie z siecià Internet przez
∏àcze sta∏e; w przypadku braku takiego ∏àcza w siedzi-
bie komisji wyborczej — wyposa˝enie w modem mini-
mum 28,8 kbps z obs∏ugà minimum V.40 CCIT, kabel
umo˝liwiajàcy pod∏àczenie modemu2) do komputera
(w przypadku modemu zewn´trznego) oraz kabel
do po∏àczenia modemu z linià telefonicznà z wtyczka-
mi kompatybilnymi z gniazdem telefonicznym lub od-
powiednimi przejÊciówkami2).

4. Drukarki obs∏ugujàce format A-4, przystosowa-
ne do wspó∏pracy z systemem operacyjnym kompute-
rów, pod∏àczone do komputera3).

5. Pomieszczenie przeznaczone na informatycznà
obs∏ug´ wyborów powinno byç wyposa˝one w:

1) gniazdko telefoniczne bàdê sta∏e ∏àcze do sieci In-
ternet;

2) zasilanie 220—230 V pràdem 6—10 A, z uziemie-
niem (ewentualnie zerowaniem) i zabezpiecze-
niem przeciwpora˝eniowym;

3) stolik i krzes∏o ergonomiczne dla operatora;

4) dodatkowy stó∏ na dokumenty;

5) dodatkowe oÊwietlenie ergonomiczne.
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Za∏àczniki do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 18 wrzeÊnia 2006 r. (poz. 678)

Za∏àcznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SPRZ¢TU KOMPUTEROWEGO

———————
2) W sieci lokalnej wystarczy jeden kabel na serwer.
3) W sieci lokalnej wystarcza jedna szybka drukarka na serwer.

———————
1) W sieci lokalnej wystarczy jeden CD-ROM na serwer.

Za∏àcznik nr 2

ZADANIA PE¸NOMOCNIKA KOMISARZA WYBORCZEGO DO SPRAW OBS¸UGI INFORMATYCZNEJ

1. Pe∏nomocnik komisarza wyborczego do spraw
obs∏ugi informatycznej jest powo∏ywany przez komi-
sarza i jemu podlega przy wykonywaniu powierzo-
nych mu zadaƒ.

2. Do zadaƒ merytorycznych pe∏nomocnika komisa-
rza wyborczego do spraw obs∏ugi informatycznej nale˝y:

1) udzia∏ w szkoleniach;

2) nadzór nad informatycznà obs∏ugà TKW na obsza-
rze w∏aÊciwoÊci terytorialnej komisarza oraz szko-

lenie pe∏nomocników TKW do spraw obs∏ugi in-
formatycznej w zakresie rejestracji danych oraz
obs∏ugi wyborów;

3) rejestracja w systemie informatycznym u˝ytkowni-
ków nale˝àcych do zespo∏u informatycznej obs∏u-
gi komisarza wyborczego oraz obs∏ugi TKW;

4) nadzór nad generowaniem i dystrybucjà oraz
zmianà hase∏ dla przewodniczàcych TKW oraz pe∏-
nomocników obs∏ugi informatycznej TKW;



5) nadzór nad generowaniem i dystrybucjà oraz
zmianà hase∏ dla przewodniczàcych i operatorów
obs∏ugi informatycznej OKW;

6) nadzór nad wprowadzaniem i aktualizowaniem
w systemie informatycznym danych dotyczàcych
obwodów g∏osowania i okr´gów wyborczych;

a) wprowadzaniem i aktualizowaniem katalogu
obwodów g∏osowania i okr´gów wyborczych
oraz ich granic,

b) wprowadzeniem liczby mandatów w radzie
i okr´gu,

c) aktualizacjà s∏owników,

d) aktualizacjà liczby uprawnionych do g∏osowa-
nia w meldunku przedwyborczym;

7) nadzór nad wprowadzaniem i aktualizowaniem da-
nych dotyczàcych komitetów wyborczych i kontro-
la tych danych;

8) nadzór nad wprowadzaniem i aktualizowaniem
przez obs∏ug´ TKW katalogów list kandydatów na
radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezy-
denta oraz kontrola tych danych;

9) wprowadzenie do systemu numerów list kandyda-
tów przyznanych przez komisarza;

10) nadzór nad wprowadzaniem do systemu nume-
rów list kandydatów nadanych przez gminne ko-
misje wyborcze;

11) nadzór nad rejestracjà sk∏adów TKW i OKW oraz
kontrola tych danych, ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem zakazu kandydowania przez cz∏onków ko-
misji;

12) wspomaganie komisarza w zakresie kontroli po-
prawnoÊci obwieszczeƒ o zarejestrowanych kan-
dydatach do rad i kandydatach na wójta (burmi-
strza, prezydenta) i kart do g∏osowania;

13) nadzór nad dystrybucjà (przez koordynatorów
z obszaru w∏aÊciwoÊci komisarza wyborczego)
oprogramowania i plików definicyjnych z danymi
wyborczymi dla TKW i OKW;

14) monitorowanie poprawnoÊci plików definicyjnych
z danymi wyborczymi;

15) nadzór nad pracà koordynatora dla obszaru w∏a-
ÊciwoÊci komisarza wyborczego;

16) nadzór nad wprowadzaniem do systemu informa-
tycznego informacji o liczbie wydanych kart w dniu
g∏osowania;

17) wyrywkowa weryfikacja poprawnoÊci arytmetycz-
nych wprowadzanych wyników g∏osowania w ob-
wodach g∏osowania wskazanych przez komisarza
wyborczego i wszystkich wyników g∏osowania

i wyników wyborów w terytorialnych komisjach
wyborczych na podstawie dostarczonych protoko-
∏ów OKW i TKW;

18) w sytuacji awaryjnej — zapewnienie mo˝liwoÊci
wprowadzania danych o wynikach g∏osowania
w obwodach i wynikach wyborów za TKW;

19) przygotowanie projektu obwieszczenia o wyni-
kach wyborów do rad na obszarze województwa
(dotyczy pe∏nomocnika komisarza wyborczego
wykonujàcego zadania o charakterze ogólnowoje-
wódzkim) oraz wyciàgów z obwieszczenia, sto-
sownie do w∏aÊciwoÊci terytorialnej ka˝dego ko-
misarza wyborczego (dotyczy wszystkich pe∏no-
mocników komisarzy wyborczych);

20) przygotowanie projektu informacji o wynikach wy-
borów bezpoÊrednich wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast po I turze g∏osowania;

21) przygotowanie projektu obwieszczenia o wyni-
kach wyborów bezpoÊrednich wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast na obszarze woje-
wództwa (dotyczy pe∏nomocnika komisarza wy-
borczego wykonujàcego zadania o charakterze
ogólnowojewódzkim) oraz wyciàgów z obwiesz-
czenia, stosownie do w∏aÊciwoÊci terytorialnej
ka˝dego komisarza wyborczego (dotyczy wszyst-
kich pe∏nomocników komisarzy wyborczych);

22) wspó∏praca z innymi pe∏nomocnikami i koordyna-
torami na obszarze województwa;

23) udzia∏ w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów
ogólnokrajowych.

3. Do zadaƒ organizacyjnych i technicznych pe∏no-
mocnika nale˝y:

1) zapewnienie sprawnego przygotowania systemu
informatycznego (przy pomocy serwisanta), w tym:

a) zapewnienie, we wspó∏pracy z dyrektorem dele-
gatury Krajowego Biura Wyborczego, odpo-
wiedniej liczby stacji roboczych,

b) sprawdzenie poprawnoÊci dzia∏ania sprz´tu
komputerowego i telekomunikacyjnego,

c) Êcis∏e przestrzeganie zaleceƒ dotyczàcych konfi-
guracji systemu,

d) instalacja aplikacji obs∏ugi wyborów,

e) wspó∏praca z serwisantem i operatorami w za-
kresie rozwiàzywania problemów z funkcjono-
waniem oprogramowania;

2) nadzór nad przygotowaniem technicznym pomiesz-
czeƒ, w których b´dzie umiejscowiony i eksploato-
wany sprz´t komputerowy i telekomunikacyjny;

3) zapewnienie zasilania energetycznego o odpo-
wiedniej mocy dla u˝ywanego sprz´tu teleinfor-
matycznego;
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4) zapewnienie wykonania instalacji systemu, sieci
lokalnej z drukarkà i wydzielonego komputera
poczty elektronicznej w pomieszczeniach przezna-
czonych na informatycznà obs∏ug´ wyborów;

5) nadzór nad instalacjà i sprz´tem w zakresie usu-
wania ewentualnych usterek i awarii;

6) skompletowanie niezb´dnych materia∏ów eksplo-
atacyjnych i noÊników informacji;

7) znajomoÊç instrukcji obs∏ugi systemu informatycz-
nego i przeszkolenie personelu do obs∏ugi tego
systemu, tj. operatorów i serwisanta;

8) zabezpieczenie systemu informatycznego przed
nieuprawnionym dost´pem, a w szczególnoÊci za-
rzàdzanie prawami dost´pu u˝ytkowników w opar-
ciu o polityk´ bezpieczeƒstwa;

9) zapewnienie wykonywania kopii bezpieczeƒstwa
systemu (zgodnie z instrukcjà serwisowà);

10) prowadzenie w formie elektronicznej (Word, Excel)
dziennika zdarzeƒ, w którym sà odnotowywane
wszelkie wykonane instalacje, poprawki oraz wy-
kryte i usuni´te usterki i awarie, wykonane kopie
bezpieczeƒstwa oraz informacje o zmianie upraw-
nieƒ u˝ytkowników, a tak˝e czàstkowe i koƒcowe
transmisje, transmisje próbne, testy;

11) organizacja pracy zmianowej personelu serwisujà-
cego oraz grupy operatorów;

12) nadzór administracyjny nad powierzonym sprz´tem,
noÊnikami informacji i dokumentacjà, a w szczegól-
noÊci zabezpieczenie materia∏ów, dokumentacji,
dziennika zdarzeƒ i noÊników informacji, oraz prze-
kazanie ich dyrektorowi delegatury Krajowego Biura
Wyborczego;

13) realizacja ustalonego przez Krajowe Biuro Wybor-
cze planu ciàg∏oÊci dzia∏ania, a tak˝e przeszkolenie
cz∏onków zespo∏u obs∏ugi informatycznej w zakre-
sie planu ciàg∏oÊci dzia∏ania.
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Za∏àcznik nr 3

ZADANIA KOORDYNATORA KOMISARZA WYBORCZEGO

1. Koordynator jest powo∏ywany przez komisarza
wyborczego.

2. Do zadaƒ merytorycznych koordynatora dla ob-
szaru w∏aÊciwoÊci komisarza wyborczego nale˝y:

1) udzia∏ w szkoleniu;

2) szkolenie gminnych koordynatorów oraz pe∏no-
mocników TKW w zakresie obs∏ugi informatycznej
wyborów samorzàdowych;

3) prowadzenie ewidencji informacji o koordynato-
rach gminnych zawierajàcej dane kontaktowe,
ustalony sposób dystrybucji hase∏/certyfikatów,
oprogramowania oraz danych definiujàcych;

4) dystrybucja oprogramowania dla TKW i OKW na
obszarze w∏aÊciwoÊci oraz nadzór nad aktualizacjà;

5) dystrybucja plików definicyjnych z danymi wybor-
czymi dla TKW oraz dla OKW (generowanie i udo-
st´pnianie plików);

6) wsparcie merytoryczne dla pe∏nomocników TKW
i koordynatorów gminnych w obs∏udze oprogra-
mowania;

7) przyjmowanie uwag dotyczàcych dzia∏ania progra-
mu oraz udzielanie w tym zakresie wsparcia tech-
nicznego koordynatorom gminnym;

8) zg∏aszanie uwag dotyczàcych dzia∏ania programu
na wyznaczonym serwisie internetowym;

9) udzia∏ w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów
ogólnokrajowych z przekazywania danych z testo-

wych protoko∏ów wszystkich OKW korzystajàcych
ze wsparcia informatycznego;

10) przekazanie wniosków i spostrze˝eƒ w formie ra-
portu podsumowujàcego przebieg testów ogólno-
krajowych;

11) przyjmowanie meldunków od koordynatorów
gminnych o wersji zainstalowanego oprogramo-
wania i aktualnoÊci danych definiujàcych wykaz
obwodów i kandydatów;

12) prowadzenie dziennika zdarzeƒ, w którym sà od-
notowywane wykonane czynnoÊci: 

a) przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem
uczestnictwa,

b) zg∏oszenie, z poziomu TKW lub gminy, uwag
do dzia∏ania programu po zg∏oszeniu usterki
i awarii od pe∏nomocnika TKW lub koordynato-
ra gminnego,

c) zg∏oszenie uwag dotyczàcych dzia∏ania progra-
mu,

d) przygotowanie i otrzymanie potwierdzenia prze-
kazania hase∏ pe∏nomocników i przewodniczà-
cych TKW oraz przewodniczàcych i operatorów
OKW,

e) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramo-
wania lub plików modyfikujàcych,

f) potwierdzenia otrzymania danych definiujàcych
dla poszczególnych TKW oraz koordynatorów
gminnych, w tym w ramach testów ogólnokra-
jowych.
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Za∏àcznik nr 4

ZADANIA PE¸NOMOCNIKA DO SPRAW OBS¸UGI INFORMATYCZNEJ
WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Do zadaƒ pe∏nomocnika nale˝y:

1) udzia∏ w szkoleniu organizowanym przez koordy-
natora dla obszaru w∏aÊciwoÊci komisarza wybor-
czego;

2) udzia∏ w wyznaczonym terminie w teÊcie ogólno-
krajowym obejmujàcym wprowadzenie testowych
wyników g∏osowania w obwodzie w wyborach
do sejmiku województwa oraz przes∏anie danych
za poÊrednictwem sieci publicznej lub przekazanie
danych do pe∏nomocnika komisarza wyborczego
w wyznaczonym terminie;

3) potwierdzenie odbioru hase∏ pe∏nomocnika i prze-
wodniczàcego wojewódzkiej komisji wyborczej;

4) przygotowanie instalacji sprz´tu i oprogramowa-
nia oraz ∏àcza do sieci publicznej;

5) zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym
dost´pem;

6) powo∏anie (o ile to konieczne) operatorów wpro-
wadzania danych;

7) rejestracja bàdê nadzór nad rejestracjà w systemie
informatycznym list i kandydatów na radnych;

8) wprowadzenie do systemu informacji o utworzo-
nych grupach list kandydatów;

9) sporzàdzenie projektów obwieszczeƒ oraz kart
do g∏osowania;

10) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie (w przy-
padku koniecznoÊci) do systemu aktualnych da-
nych definiujàcych obwody oraz kandydatów
w wyborach do sejmiku województwa, z poda-

niem bie˝àcej wersji oprogramowania oraz daty
wygenerowania w systemie centralnym danych
definiujàcych obwód i kandydatów;

11) ustalenie, najpóêniej w przeddzieƒ g∏osowania,
z przewodniczàcym wojewódzkiej komisji wy-
borczej harmonogramu pracy w dniu g∏osowa-
nia;

12) wyrywkowa weryfikacja zgodnoÊci danych wpro-
wadzonych do systemu z danymi liczbowymi za-
wartymi w protoko∏ach OKW wskazanych przez
przewodniczàcego komisji wojewódzkiej;

13) weryfikacja poprawnoÊci ustalenia czàstkowych
wyników g∏osowania ustalonych przez powiatowe
(miejskie) komisje wyborcze;

14) sygnalizowanie przewodniczàcemu komisji wy-
borczej niezgodnoÊci liczby uprawnionych w pro-
toko∏ach wyników g∏osowania w obwodzie w wy-
borach do sejmiku;

15) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie nie-
zb´dnej liczby egzemplarzy zestawieƒ wyników
g∏osowania w okr´gach wyborczych oraz protoko-
∏ów z wyborów do sejmiku;

16) przes∏anie do w∏aÊciwego serwera, po wprowa-
dzeniu (zatwierdzeniu) has∏em/certyfikatem przez
przewodniczàcego komisji, danych z protoko∏ów
wyników g∏osowania do sejmiku oraz protoko∏u
z wyborów do sejmiku województwa;

17) zapisanie, po zatwierdzeniu has∏em/certyfikatem
przez przewodniczàcego komisji, danych na ze-
wn´trznym noÊniku (CD-ROM, dyskietki) w celu
przekazania komisarzowi wyborczemu.

Za∏àcznik nr 5

ZADANIA PE¸NOMOCNIKA DO SPRAW OBS¸UGI INFORMATYCZNEJ POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Do zadaƒ pe∏nomocnika nale˝y:

1) udzia∏ w szkoleniu organizowanym przez koordy-
natora dla obszaru w∏aÊciwoÊci komisarza wybor-
czego;

2) udzia∏ w wyznaczonym terminie w teÊcie ogólnokra-
jowym obejmujàcym wprowadzenie testowych wy-
ników g∏osowania w obwodzie w wyborach do rady
powiatu i do sejmiku województwa oraz (w wyzna-
czonym terminie) przes∏anie danych za poÊrednic-
twem sieci publicznej lub przekazanie danych
do pe∏nomocnika wojewódzkiej komisji wyborczej;

3) potwierdzenie odbioru has∏a pe∏nomocnika i prze-
wodniczàcego powiatowej komisji wyborczej;

4) przygotowanie instalacji sprz´tu i oprogramowa-
nia oraz ∏àcza do sieci publicznej;

5) zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym
dost´pem;

6) powo∏anie (o ile to konieczne) operatorów wpro-
wadzania danych;

7) rejestracja bàdê nadzór nad rejestracjà w systemie
informatycznym list i kandydatów na radnych;

8) wprowadzenie do systemu informacji o utworzo-
nych grupach list kandydatów;

9) sporzàdzenie projektów obwieszczeƒ oraz kart
do g∏osowania;



10) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do opro-
gramowania aktualnych danych definiujàcych ob-
wody oraz kandydatów w wyborach do rady po-
wiatu i sejmiku województwa, z podaniem bie˝à-
cej wersji oprogramowania oraz daty wygenero-
wania w systemie centralnym danych definiujà-
cych;

11) ustalenie, najpóêniej w przeddzieƒ g∏osowania,
z przewodniczàcym powiatowej komisji wyborczej
harmonogramu pracy;

12) weryfikacja wprowadzonych do systemu danych
o wynikach g∏osowania w obwodach w wyborach
do rady powiatu i sejmiku województwa z danymi
z protoko∏ów g∏osowania w obwodach przekaza-
nych przez przewodniczàcych OKW;

13) awaryjne dwukrotne wprowadzenie danych o wy-
nikach g∏osowania do sejmiku i do rady powiatu
z protoko∏ów OKW;

14) w przypadku wystàpienia b∏´dów — wydrukowa-
nie i przekazanie przewodniczàcemu komisji wy-
borczej zestawienia b∏´dów i ostrze˝eƒ do wpro-
wadzonego protoko∏u g∏osowania;

15) w przypadku wystàpienia ostrze˝eƒ, wydrukowanie
i przekazanie przewodniczàcemu raportu ostrze˝eƒ
do wprowadzonego protoko∏u g∏osowania;

16) sygnalizowanie przewodniczàcemu komisji wy-
borczej niezgodnoÊci danych o liczbie uprawnio-
nych, o siedzibie komisji wyborczej lub o godzi-

nach rozpocz´cia i zakoƒczenia g∏osowania w pro-
toko∏ach wyników g∏osowania;

17) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie nie-
zb´dnej liczby egzemplarzy zestawieƒ wyników
g∏osowania w okr´gach wyborczych oraz protoko-
∏ów z wyborów do rady powiatu;

18) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie nie-
zb´dnej liczby egzemplarzy zestawieƒ wyników
g∏osowania na obszarze powiatu w wyborach
do sejmiku województwa;

19) przes∏anie do w∏aÊciwego serwera, po zatwierdze-
niu has∏em/certyfikatem przez przewodniczàcego
TKW, danych z protoko∏ów wyników g∏osowania
do rady powiatu oraz protoko∏u z wyborów do ra-
dy powiatu;

20) zapisanie, po zatwierdzeniu has∏em/certyfikatem
przez przewodniczàcego komisji, danych z wybo-
rów do rady powiatu na zewn´trznym noÊniku
(CD-ROM, dyskietki) w celu przekazania komisa-
rzowi wyborczemu;

21) przes∏anie do w∏aÊciwego serwera, po zatwierdze-
niu has∏em/certyfikatem przez przewodniczàcego
TKW, wyników g∏osowania na obszarze powiatu
w wyborach do sejmiku województwa;

22) zapisanie, po zatwierdzeniu has∏em/certyfikatem
przez przewodniczàcego komisji, danych z wybo-
rów do sejmiku na zewn´trznym noÊniku (CD-ROM,
dyskietki) w celu przekazania wojewódzkiej komisji
wyborczej.
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Za∏àcznik nr 6

ZADANIA PE¸NOMOCNIKA DO SPRAW OBS¸UGI INFORMATYCZNEJ WYBORÓW
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

Do zadaƒ pe∏nomocnika nale˝y:

1) udzia∏ w szkoleniu organizowanym przez koordy-
natora dla obszaru w∏aÊciwoÊci komisarza wybor-
czego;

2) udzia∏ w wyznaczonym terminie w teÊcie ogólno-
krajowym obejmujàcym wprowadzenie testowych
wyników g∏osowania w obwodzie w wyborach
do rady gminy i w wyborach wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) oraz przes∏anie w wyznaczo-
nym terminie danych za poÊrednictwem sieci pu-
blicznej lub przekazanie danych do pe∏nomocnika
komisarza wyborczego;

3) szkolenie operatorów OKW w zakresie obs∏ugi kal-
kulatora wyborczego;

4) potwierdzenie odbioru hase∏ pe∏nomocnika i prze-
wodniczàcego gminnej komisji wyborczej;

5) przygotowanie instalacji sprz´tu i oprogramowa-
nia oraz ∏àcza do sieci publicznej;

6) zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym
dost´pem;

7) powo∏anie, w miar´ potrzeby, operatorów wpro-
wadzania danych;

8) wprowadzanie i aktualizacja danych o obwodach
g∏osowania (z wyjàtkiem m.st. Warszawy) i o okr´-
gach wyborczych;

9) rejestracja w systemie informatycznym sk∏adów
OKW;

10) rejestracja w systemie informatycznym list i kan-
dydatów na radnych;

11) wprowadzenie do systemu informacji o utworzo-
nych grupach list kandydatów (w przypadku gmi-
ny liczàcej powy˝ej 20 000 mieszkaƒców);

12) rejestracja w systemie informatycznym kandyda-
tów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

13) sporzàdzenie projektów obwieszczeƒ oraz kart
do g∏osowania;

14) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do opro-
gramowania aktualnych danych definiujàcych ob-
wody oraz kandydatów w wyborach do rady gmi-



ny (Rady m.st. Warszawy) i w wyborach wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), z podaniem bie-
˝àcej wersji oprogramowania oraz daty wygene-
rowania w systemie centralnym danych definiujà-
cych obwody i kandydatów;

15) ustalenie, najpóêniej w przeddzieƒ g∏osowania,
z przewodniczàcym gminnej (miejskiej) komisji
wyborczej harmonogramu pracy;

16) dwukrotne wprowadzenie z protoko∏ów OKW da-
nych o wynikach g∏osowania w wyborach do rady
gminy (w przypadku miasta na prawach powiatu
— równie˝ do sejmiku województwa) oraz w wy-
borach bezpoÊrednich w przypadku OKW nieko-
rzystajàcych z techniki informatycznej;

17) weryfikacja wprowadzonych do systemu danych
o wynikach g∏osowania w obwodach w wyborach
do rady gminy i w wyborach bezpoÊrednich z da-
nymi z protoko∏ów g∏osowania, przekazanych
przez przewodniczàcego OKW (w przypadku mia-
sta na prawach powiatu — równie˝ danych doty-
czàcych wyborów do sejmiku województwa);

18) w przypadku wystàpienia b∏´dów — wydrukowa-
nie i przekazanie przewodniczàcemu OKW zesta-
wienia b∏´dów i ostrze˝eƒ do wprowadzonego
protoko∏u g∏osowania;

19) w przypadku wystàpienia ostrze˝eƒ, wydrukowa-
nie i przekazanie przewodniczàcemu raportu
ostrze˝eƒ do wprowadzonego protoko∏u g∏osowa-
nia;

20) sygnalizowanie przewodniczàcemu komisji wy-
borczej niezgodnoÊci danych o liczbie uprawnio-
nych, o siedzibie komisji wyborczej lub o godzi-
nach rozpocz´cia i zakoƒczenia g∏osowania,
w protoko∏ach wyników g∏osowania;

21) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie nie-
zb´dnej liczby egzemplarzy zestawieƒ wyników

g∏osowania w okr´gach wyborczych oraz protoko-
∏ów z wyborów do rady;

22) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie nie-
zb´dnej liczby egzemplarzy protoko∏u wyników
g∏osowania i wyników wyborów wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta);

23) w przypadku miejskiej komisji wyborczej w mie-
Êcie na prawach powiatu — sporzàdzenie protoko-
∏u wyników g∏osowania na obszarze miasta w wy-
borach do sejmiku województwa;

24) przes∏anie do w∏aÊciwego serwera, po zatwierdze-
niu has∏em/certyfikatem przez przewodniczàcego
TKW, danych z protoko∏ów wyników g∏osowania
oraz z protoko∏u wyborów do rady gminy (Rady
m.st. Warszawy);

25) przes∏anie do w∏aÊciwego serwera, po zatwierdze-
niu has∏em/certyfikatem przez przewodniczàcego
TKW, danych z protoko∏u wyników g∏osowania
i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezyden-
ta miasta);

26) w przypadku miejskiej komisji wyborczej w mie-
Êcie na prawach powiatu — przes∏anie do w∏aÊci-
wego serwera, po zatwierdzeniu has∏em/certyfika-
tem przez przewodniczàcego TKW, danych z pro-
toko∏ów wyników g∏osowania na obszarze miasta
w wyborach do sejmiku województwa;

27) zapisanie, po zatwierdzeniu has∏em/certyfikatem
przez przewodniczàcego TKW, danych z protoko∏u
wyników g∏osowania i wyników wyborów z punk-
tów 21—26 na zewn´trznych noÊnikach (CD-ROM,
dyskietki) w celu przekazania w∏aÊciwym komisjom
terytorialnym bàdê komisarzowi wyborczemu;

28) w przypadku g∏osowania ponownego w wyborach
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — pono-
wienie powy˝szych czynnoÊci (z wyjàtkiem testów
ogólnokrajowych).
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Za∏àcznik nr 7

ZADANIA PE¸NOMOCNIKA DO SPRAW OBS¸UGI INFORMATYCZNEJ DZIELNICOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Do zadaƒ pe∏nomocnika nale˝y:

1) udzia∏ w szkoleniu organizowanym przez koordy-
natora miejskiego;

2) udzia∏ w wyznaczonym terminie w teÊcie ogólno-
krajowym obejmujàcym wprowadzenie testowych
wyników g∏osowania w obwodzie w wyborach
do rady dzielnicy oraz przes∏anie w wyznaczonym
terminie danych za poÊrednictwem sieci publicz-
nej lub przekazanie danych do pe∏nomocnika
miejskiej komisji wyborczej;

3) potwierdzenie odbioru hase∏ pe∏nomocnika i prze-
wodniczàcego dzielnicowej komisji wyborczej;

4) przygotowanie instalacji sprz´tu i oprogramowa-
nia oraz ∏àcza do sieci publicznej;

5) zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym
dost´pem;

6) powo∏anie (o ile to konieczne) operatorów wpro-
wadzania danych;

7) wprowadzanie i aktualizacja danych o obwodach
g∏osowania i o okr´gach wyborczych;

8) rejestracja w systemie informatycznym sk∏adów
OKW;

9) rejestracja w systemie informatycznym list i kan-
dydatów na radnych;

10) wprowadzenie do systemu informacji o utworzo-
nych grupach list kandydatów;
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11) sporzàdzenie projektów obwieszczeƒ oraz kart
do g∏osowania;

12) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do opro-
gramowania aktualnych danych definiujàcych
obwody oraz kandydatów w wyborach do rady
dzielnicy, z podaniem bie˝àcej wersji oprogramo-
wania oraz daty wygenerowania w systemie cen-
tralnym danych definiujàcych obwody i kandyda-
tów;

13) ustalenie, najpóêniej w przeddzieƒ g∏osowania,
z przewodniczàcym dzielnicowej komisji wybor-
czej harmonogramu pracy;

14) awaryjne dwukrotne wprowadzenie danych o wy-
nikach g∏osowania do sejmiku i do rady powiatu
z protoko∏ów OKW;

15) weryfikacja wprowadzonych do systemu danych
o wynikach g∏osowania w obwodach w wyborach
do rady dzielnicy z danymi z protoko∏ów g∏osowa-
nia, przekazanych przez przewodniczàcych OKW;

16) w przypadku wystàpienia b∏´dów — wydrukowa-
nie i przekazanie przewodniczàcemu komisji wy-

borczej zestawienia b∏´dów i ostrze˝eƒ do wpro-
wadzonego protoko∏u g∏osowania;

17) w przypadku wystàpienia ostrze˝eƒ, wydrukowanie
i przekazanie przewodniczàcemu raportu ostrze˝eƒ
do wprowadzonego protoko∏u g∏osowania;

18) sygnalizowanie przewodniczàcemu komisji wy-
borczej niezgodnoÊci danych o siedzibie komisji
wyborczej lub o godzinach rozpocz´cia i zakoƒcze-
nia g∏osowania;

19) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie nie-
zb´dnej liczby egzemplarzy zestawieƒ wyników
g∏osowania w okr´gach oraz protoko∏u z wyborów
do rady dzielnicy;

20) przes∏anie do w∏aÊciwego serwera, po zatwierdze-
niu has∏em/certyfikatem przez przewodniczàcego
TKW, danych z protoko∏u wyników g∏osowania
i wyników wyborów;

21) zapisanie, po zatwierdzeniu has∏em/certyfikatem
przez przewodniczàcego TKW, danych z protoko∏u
wyników g∏osowania i wyników wyborów na ze-
wn´trznym noÊniku (CD-ROM, dyskietki).

Za∏àcznik nr 8

ZADANIA KOORDYNATORA GMINNEGO

Do zadaƒ merytorycznych koordynatora gminnego
nale˝y:

1) udzia∏ w szkoleniach organizowanych przez koor-
dynatora w∏aÊciwego dla obszaru komisarza wy-
borczego;

2) szkolenie operatorów OKW na obszarze gminy
(miasta) w zakresie obs∏ugi informatycznej wybo-
rów samorzàdowych w obwodzie g∏osowania;

3) prowadzenie ewidencji informacji o operatorach
OKW zawierajàcej dane kontaktowe, ustalony spo-
sób przekazywania hase∏, oprogramowania oraz
danych definiujàcych obwody g∏osowania, okr´gi
wyborcze i listy kandydatów;

4) rejestracja w systemie informatycznym operato-
rów obwodowych, dystrybucja hase∏ dla operato-
rów i przewodniczàcych OKW;

5) dystrybucja oprogramowania do obwodowych
komisji wyborczych na obszarze gminy oraz nad-
zór nad wersjami aktualizacyjnymi oprogramo-
wania;

6) dystrybucja plików definicyjnych dla obwodowych
komisji wyborczych (pobieranie i udost´pnianie
plików);

7) dystrybucja aktualizowanych plików definicyjnych
uwzgl´dniajàcych uzyskane od koordynatora ko-
misarza wyborczego zmiany danych o kandyda-
tach do rad oraz kandydatów na wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta);

8) przygotowanie wydruków formularzy protoko∏ów
wyników g∏osowania w obwodzie (dla ewentualne-
go r´cznego sporzàdzenia protoko∏ów);

9) wsparcie techniczne dla operatorów OKW w ob-
s∏udze oprogramowania;

10) przyjmowanie uwag dotyczàcych dzia∏ania pro-
gramu oraz udzielanie w tym zakresie wsparcia
technicznego operatorom OKW;

11) zg∏aszanie uwag dotyczàcych dzia∏ania programu
do koordynatora komisarza wyborczego;

12) w przypadkach awaryjnych nawiàzanie kontaktu
z koordynatorem komisarza wyborczego w∏aÊci-
wym dla gminy;

13) udzia∏ w przygotowaniu i przeprowadzeniu w okre-
Êlonym terminie testów ogólnokrajowych z przeka-
zywania danych z testowych protoko∏ów komisji
obwodowych (wed∏ug zasad przekazanych w od-
r´bnym trybie);



14) przekazanie do koordynatora komisarza wyborcze-
go w∏aÊciwego dla gminy wniosków i spostrze˝eƒ
w formie raportu podsumowujàcego przebieg te-
stów ogólnokrajowych;

15) przyjmowanie meldunków od operatorów OKW
o wersji zainstalowanego oprogramowania i aktu-
alnoÊci danych definiujàcych wykaz obwodów
i kandydatów;

16) prowadzenie dziennika zdarzeƒ, w którym sà od-
notowywane wykonane czynnoÊci: 

a) przeprowadzenie szkolenia operatorów OKW
z potwierdzeniem uczestnictwa,

b) zg∏aszanie z poziomu gminy uwag do dzia∏ania
programu do koordynatora komisarza wybor-
czego w∏aÊciwego dla gminy,

c) zg∏aszanie uwag dotyczàcych dzia∏ania opro-
gramowania do koordynatora komisarza wy-
borczego,

d) przygotowanie i otrzymanie potwierdzenia prze-
kazania hase∏ przewodniczàcym OKW i operato-
rom OKW,

e) zg∏aszanie do koordynatora komisarza wybor-
czego koniecznoÊci zmiany hase∏ i sposoby ich
przekazania z potwierdzeniami odbioru,

f) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramo-
wania lub aktualizacji plików definicyjnych,

g) przekazanie, za potwierdzeniem, danych defi-
niujàcych dla operatorów obwodowych w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólno-
krajowych.
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Za∏àcznik nr 9

ZADANIA OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Do zadaƒ operatora nale˝y:

1) udzia∏ w szkoleniu organizowanym przez koordy-
natora gminnego;

2) udzia∏ w testach ogólnokrajowych obejmujàcych
wprowadzenie testowych wyników g∏osowania
w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w War-
szawie tak˝e wyników g∏osowania w wyborach
do rady dzielnicy, oraz przes∏anie danych za po-
Êrednictwem sieci publicznej lub przekazanie da-
nych do pe∏nomocnika terytorialnej komisji wy-
borczej, w wyznaczonym terminie;

3) potwierdzenie odbioru has∏a operatora i has∏a
przewodniczàcego OKW;

4) przygotowanie stanowiska komputerowego w za-
kresie konfiguracji dost´pu do sieci publicznej i in-
stalacji oprogramowania;

5) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogra-
mowania aktualnych danych definiujàcych obwody
g∏osowania, okr´gi wyborcze oraz kandydatów
w wyborach do rady oraz w wyborach wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta), z podaniem bie˝àcej
wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania
w systemie centralnym danych definicyjnych;

6) ustalenie, najpóêniej w przeddzieƒ g∏osowania,
z przewodniczàcym OKW miejsca i harmonogra-
mu pracy;

7) dwukrotne wprowadzenie danych z przekazanych
przez przewodniczàcego OKW projektów protoko-
∏ów wyników g∏osowania w wyborach do rad oraz
w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

8) w przypadku wystàpienia b∏´dów — wydrukowa-
nie i przekazanie przewodniczàcemu OKW zesta-
wienia b∏´dów i ostrze˝eƒ do wprowadzonego
protoko∏u;

9) w przypadku wystàpienia ostrze˝eƒ — wydruko-
wanie i przekazanie przewodniczàcemu raportu
ostrze˝eƒ do wprowadzonego protoko∏u;

10) sygnalizowanie przewodniczàcemu OKW niezgod-
noÊci liczby uprawnionych w poszczególnych g∏o-
sowaniach, niezgodnoÊci danych dotyczàcych sie-
dziby OKW lub godzin rozpocz´cia i zakoƒczenia
g∏osowania;

11) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie prze-
wodniczàcemu OKW niezb´dnej liczby egzempla-
rzy protoko∏ów wyników g∏osowania w obwodzie
w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta);

12) przes∏anie do w∏aÊciwego serwera, po wprowa-
dzeniu certyfikatu przez przewodniczàcego, da-
nych z protoko∏ów wyników g∏osowania w obwo-
dzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta
(burmistrza, prezydenta miasta);

13) zapisanie, po zatwierdzeniu certyfikatem przez
przewodniczàcego OKW, danych z protoko∏u wy-
ników g∏osowania w obwodzie na zewn´trznym
noÊniku (CD-ROM, dyskietki), w celu przekazania
w∏aÊciwym komisjom terytorialnym;

14) w przypadku ponownego g∏osowania w wyborach
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — pono-
wienie powy˝szych czynnoÊci (z wyjàtkiem testów
ogólnokrajowych).


