Scenariusz wykorzystania Ewidencji Ludności
w wyborach samorządowych 2014
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3. Wygenerowanie i wydrukowanie spisu wyborców
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5. Pełnomocnictwo do głosowania
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1. Tworzenie podziału na obwody
W gminie musi istnied podział na stałe obwody głosowania. Są to rozłączne obszary gminy, z których mieszkaocy
głosują w konkretnej obwodowej komisji wyborczej. Dodatkowo można utworzyd „zamknięte” obwody głosowania
w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych. W takich zakładach
głosowad mogą wyłącznie osoby zgłoszone wcześniej przez kierownika zakładu.
Dla każdego tworzonego obwodu należy określid nazwę (np. Obwód głosowania nr 1), siedzibę obwodowej komisji,
typ (zwykły lub zamknięty) i wpisad nr okręgu, do którego należy gmina. Dodatkowo należy uzupełnid dwa pola,
które zostaną przeniesione na spis wyborców: „Nazwa do spisu wyb.” oraz „Okręg do spisu wyb.”. Należy również
określid kryterium przydziału do danego obwodu. Jest to pewnego rodzaju warunek logiczny, który powinien zostad
spełniony przez adres wyborcy, aby trafił on do spisu wyborców dla danego obwodu. W takim warunku określa się
szablon adresu, który musi pasowad do adresu wyborców, którzy mają zostad przypisani do tego obwodu. Może to
byd sama miejscowośd (wówczas wyborcy z danej miejscowości znajdą się na spisie wyborców dla jednego
obwody), dodatkowo ulica lub również numeracja domów (przedział i/lub typ numeru – parzyste/nieparzyste). Dla
jednego obwodu można określid kilka takich szablonów adresów (np. miejscowośd Lipno oraz miejscowośd Górka
Duchowna ale tylko parzyste numery domów).

Jeden ze zdefiniowanych podziałów na obwody należy oznaczyd jako domyślny. Wówczas będzie on brany pod
uwagę przy aktualizacji Rejestru Wyborców (jednak wyłącznie informacyjnie) oraz w generowanych raportach.

Na liście podziałów terytorialnych znajduje się również przycisk „Sprawdź definicję”. Jest to funkcja sprawdzająca,
czy obwody zdefiniowane w zaznaczonym podziale nie nachodzą na siebie, czyli czy nie ma możliwości, aby jeden
adres mógł zostad przypisany do kilku obwodów. Przy porównywaniu brane są wyłącznie kryteria przypisania do
obwodu. Przykładowo kryterium dla obwodu 1 „Lipno, numery parzyste” nakłada się z kryterium dla obwodu 2
„Lipno, numery 1-10”, ale już kryterium „Lipno, numery parzyste” jest rozłączne z kryterium „Lipno, numery 1-1)”.

2. Tworzenie „wyborów”

Na konkretne wybory należy utworzyd osobny element na liście wyborów. Określa się tam nazwę wyborów (np.
Wybory samorządowe 2014), ich rodzaj (informacyjnie), części rejestru, które mają byd brane pod uwagę przy
generowaniu spisów wyborców, datę wyborów, oraz wybiera się z listy podział terytorialny jaki ma by
wykorzystany przy danej akcji wyborczej. Dodatkowo należy uzupełnid nazwę, która będzie drukowana na spisie
wyborców (pole „Nazwa do spisu wyb.”). Po zapisaniu elementu należy wejśd ponownie w jego szczegóły i nacisnąd
przycisk „Aktualizuj z rejestru”. System spyta, czy najpierw ma nastąpid aktualizacja RW („nie” oznacza, że spisy
zostaną wygenerowane na podstawie ostatnio zapisanego rejestru, byd może już nieaktualnego). Rejestr powinien
byd zaktualizowany na dzieo wyborów, aby znalazły się w nim osoby, które skooczą 18 lat również z dniu
wyborów.
Możemy obejrzed listę mieszkaoców, którzy zostali przypisani do spisu wyborców w poszczególnych obwodach (z
podziałem na częśd A i częśd B), jak również wyświetlid listę osób, którzy nie trafili do żadnego obwodu. Jeśli na tej
liście znalazły się jakieś osoby, oznacza to, że w wykorzystywanym podziale terytorialnym należy dodad nowy
obwód lub kryterium w istniejącym obwodzie, które spowoduje, że adres będzie pasował do jednego z kryteriów.
Do obwodów zamkniętych osoby muszą zostad dopisane ręcznie. Mogą to byd osoby istniejące w naszej ewidencji
ludności (wówczas po wpisaniu PESEL-u reszta danych przepisze się automatycznie) lub osoby z zewnątrz. Jeśli
dopisywana osoba była już przypisana do innego obwodu, wówczas tam zostanie skreślona.

3. Sporządzenie spisu wyborców.
Zgodnie z wyjaśnieniami Paostwowej Komisji Wyborczej, system informatyczny powinien umożliwiad
„sporządzenie” spisu wyborców. Oznacza to, że wyborcy, którzy znajdą się na spisach wyborców w momencie
„sporządzenia”, nie mogą zostad z nich już usunięci, a przy osobach, które zostaną dodane w okresie od
sporządzenia do wydrukowania, musi zostad podana przyczyna dopisania bądź skreślenia (nie usunięcia!) ze spisu.
W celu ustawienia statusu „SPORZĄDZONO” należy najpierw zaktualizowad spis wraz z aktualizacją rejestru
wyborców na dzieo wyborów, a następnie zmienid wartośd w polu „Status” z „ROBOCZY” na „SPORZĄDZONO” i
zapisad zmiany.

3. Wygenerowanie i wydrukowanie spisu wyborców
Każdy obwód otrzymuje swój własny spis wyborców, czyli listę osób, które mają prawo zagłosowad w danym
obwodzie. Komisja obwodowa powinna również otrzymad pustą listę, na wypadek gdyby w dniu wyborów zgłosiła
się osoba z zaświadczeniem o prawie do głosowania. Jeśli uznamy, że wygenerowane spisy są poprawne
(powstały na podstawie aktualnego RW, podział na obwody jest poprawny itp.) przestawiamy status Wyborów
ze SPORZĄDZONO na WYDRUKOWANO. Wówczas nie ma już możliwośd dopisywania (ręcznego bądź
automatycznego) wyborców na listach podstawowych, a wszelkie zmiany trafią na spisy dodatkowe.

Aby wydrukowad spis wyborców należy wybrad konkretną Listę obwodów, a następnie nacisnąd przycisk „Lista
wyborców w obwodzie A” po otwarciu Listy wyborców naciskamy przycisk „Drukuj” -> „Podstawowa lista” -> „Spis
wyborców (Rada Gminy/Miasta/Miejska/Dzielnicy) - Częśd A”

Definiujemy opcje wydruku i naciskamy przycisk „OK”

Uwaga!
Jeśli spis wyborców ma byd wydrukowany w formacie A3 poziomo, należy wybrad szablon wydruku „Spis
wyborców (Rada Gminy/Miasta/Miejska/Dzielnicy) - Częśd A (A3 poziomo)”. Natomiast do wydruku na kartce
A3 w orientacji pionowej służy szablon „Spis wyborców (Rada Gminy/Miasta/Miejska/Dzielnicy) - Częśd A”, ale
na ekranie opcji należy zmienid wartośd w polu „Format” z A4 na A3.

4. Zaświadczenia o prawie do głosowania
Ewidencja zaświadczeo znajduje się w szczegółach wyborów. Dodanie zaświadczenia skreśla daną osobę ze spisów
wyborców.

Możliwe jest z tego miejsca wydrukowanie takiego zaświadczenia.

5. Pełnomocnictwo do głosowania

Wyborca z naszego RW może głosowad poprzez pełnomocnika. W tym celu należy złożyd stosowny wniosek. W
dolnej części szczegółów wyborów należy dodad nowego pełnomocnika. Po wprowadzeniu numeru PESEL wyborcy,
jego pełnomocnika oraz danych ogólnych aktu można wydrukowad akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
do Sejmu i Senatu.

Na samej liście pełnomocnictw można później wydrukowad także wykaz wszystkich pełnomocnictw. Osobno jest
możliwośd wydruku wykazu pełnomocnictw z podziałem na obwody. W tym celu w szczegółach wyborów, należy
wybrad dany obwód i użyd przycisku „Wykaz pełnomocnictw”.

6. Tworzenie aktualizacji spisu wyborców
Przez okres od wydrukowania do dnia wyborów mogą następowad zmiany w ewidencji ludności (zgony,
zameldowania, wymeldowania), wydawanie zaświadczeo o prawie do głosowania, tworzenie kart dodatkowych w
RW, wnioski o możliwośd głosowania w innym obwodzie na terenie gminy, przybycie do szpitala itp. Aby takie
zmiany uwzględnid w spisach wyborców przekazywanych do obwodowych komisji, należy w przeddzieo wyborów
wydrukowad spisy dodatkowe. Są to dwa wydruki (dwa dla każdego obwodu), na których znajdują się osoby
dopisane do spisu wyborców bądź skreślone (ze wskazaniem przyczyny dopisania/skreślenia). Osoby znajdujące się
na spisie skreślonych są fizycznie skreślane na podstawowym spisie wyborców. Aby stworzyd spisy dodatkowe
należy zaktualizowad RW (ponownie na dzieo wyborów), a następnie zaktualizowad spisy wyborców. Oczywiście
można obu tych czynności dokonad jednocześnie za pomocą przycisku „Aktualizuj z rejestru”. Później należy wejśd
do konkretnej listy wyborców i nacisnąd przycisk „Drukuj” -> „Lista dopisanych”/”Lista skreślonych” -> „Spis
wyborców (Rada Gminy/Miasta/Miejska/Dzielnicy) - Częśd A”.

