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ZARZĄDZANIE LICENCJA MI
DODAWANIE OPERATORA
Aby dodać operatora, należy wybrać w menu górnym podzakładkę „Dodaj operatora” w zakładce „Licencje i
użytkownicy”.

Po wybraniu zakładki wyświetli się formularz dodawania nowego operatora, który należy uzupełnić o Imię,
Nazwisko oraz Gminę. Pole e-mail nie jest obowiązkowe.

Po wypełnieniu formularza oraz wybraniu przycisku zatwierdzającego „dodaj” wyświetli się plik w formacie
PDF, zawierający dane potrzebne do wnioskowania o licencję.
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Następnie użytkownik, który ma być operatorem powinien uruchomić kalkulator oraz wybrać przycisk
„wnioskuj o licencję”. Wyświetli się okno, w którym należy wpisać wygenerowany w systemie
webowym login i hasło.

3

Jeśli dane są poprawne, użytkownik zostanie poinformowany o zalogowaniu oraz zostanie mu
udostępniona opcja wniosowania o licencję.

Po wybraniu wniosku o licencję, należy wpisać hasło, jakim użytkownik będzie logował się do licencji.
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Wniosek o licencję zostaje wysłany.

Licencja oczekująca widoczna jest na liście licencji na stronie startowej kalkulatora.

Po stronie systemu webowego należy zatwierdzić licencję. Aby zatwierdzić licencję należy wybrać w
menu górnym systemu webowego „Licencje i użytkownicy >> Wyszukaj”.
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Następnie należy wyszukać licencję oraz wybrać przycisk „Zatwierdź”.

Licencja od tej chwili staje się ważna i użytkownik może z niej korzystać.
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Po stronie kalkulatora status licencji można sprawdzić poprzez przycisk „sprawdź status/pobierz”
znajdujący się przy danej licencji.

Po zatwierdzeniu licencji, widoczna będzie w górnej tabeli.
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PROTOKOŁY
WERYFIKACJA PROTOKOŁU
Protokoły, które nie zostały jeszcze zweryfikowane na podsumowaniu protokołów widnieją, jako „Podpisane”.

Aby przejść do weryfikacji protokołów podpisanych należy kliknąć w nazwę danych wyborów. Pojawi się widok
protokołów dla danych wyborów z kolejnych obwodów. Oznaczone są kolorami w zależności od statusu.

Aby przejść do
weryfikacji protokołu należy kliknąć w oznaczone kolorem pole. Pojawi się widok protokołu wraz z danymi
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takimi jak data złożenia, dane podpisującego, ilość błędów, status. Możliwość pobrania protokołów w formie
.doc oraz .xml.
Obok protokołu znajduje się przycisk „Zweryfikuj”.

Bezwzględnie po sprawdzeniu zawartości protokołu i sprawdzeniu zgodności danych zawartych w pliku DOC
(protokole elektronicznym) z podpisanym przez członków komisji obwodowej protokołem wyników
głosowania w obwodzie, w celu weryfikacji w systemie należy wybrać przycisk Zweryfikuj.

System pokaże informację o zweryfikowaniu protokołu oraz dodatkowo wyświetli wartość symbolu
kontrolnego, który również należy zweryfikować, sprawdzić jego zgodności z protokołem „papierowym”.
Podstawową i ergonomiczną metodą weryfikacji protokołu jest jego wyszukanie poprzez wpisanie symbolu
kontrolnego lub zaczytanie kodu czytnikiem kodu kreskowego w formularzu dostępnym po wybraniu opcji
Protokół -> Wyszukaj po kodzie:
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ZATWIERDZANIE PROTOK OŁU
Protokoły, które zostały zweryfikowane na podsumowaniu protokołów widnieją, jako „Zweryfikowane”.

Aby przejść do zatwierdzania protokołów zweryfikowanych należy kliknąć w nazwe danych wyborów.
Pojawi się widok protokołów dla danych wyborów z kolejnych obwodów. Oznaczone są kolorami w zależności
od statusu.
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Aby przejść do zatwierdzania protokołu należy kliknąć w oznaczone kolorem żółtym pole. Pojawi się widok
protokołu wraz z danymi takimi jak data złożenia, dane podpisującego, ilość błędów, status. Możliwość
pobrania protokołów w formie .doc oraz .xml.

Obok protokołu znajduje się przycisk „Zatwierdź”.

Następnie należy potwierdzić zatwierdzenie protokołu.

System pokaże informację o zatwierdzeniu protokołu.
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Protokoły, które zostały zatwierdzone na podsumowaniu protokołów widnieją, jako „Zatwierdzone”.

USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
Aby ustalić wyniki głosowania oraz wygenerować protokół zbiorczy należy wybrać zakładkę „Ustalanie
wyników głosowania” w menu górnym. Pojawi się strona zawierająca listę wyborów dostępnych dla
użytkownika.
Przy wyborach, w których ustalone zostały wyniki głosowania dostępny jest kod protokołu. W wyborach, w
których nie zostały jeszcze ustalone wyniki głosowania kod nie ejst dostępny.
Aby ustalić wyniki dla danych wyborów należy wybrać „Podgląd” w kolumnie „Akcje” przy wybranej pozycji.
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Zostanie wyświetlona strona zawierająca zestawienie danych dot. wyborów. Dane podstawowe jak Gmina,
Powiat, Województwo, rodzaj wyborów, nazwa wyborów oraz listę protokołów spływających z poszczególnych
okręgów.
Lista zawiera kolumny:





okręg,
liczba protokołów – oznacza liczbę protokołów, które spłynęły do obwodowej komisji wyborczej ,
oczekiwana liczba protokołów – oznacza liczbę protokołów, które powinny były spłynąć do obwodowej
komisji wyborczej,
wynik – informacja, czy w danym okręgu wybory zakończyły się wyborem, czy konieczne jest
losowanie.
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System poinformuje o rozpoczęciu obliczania wyników głosowania.

Status „Wyniki głosowania” zmieni się na „Trwa ustalanie wyników głosowania. Prosimy o cierpliwość”.
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Kiedy system skończy obliczać wyniki status zmieni się na „Wyniki obliczone”.

W kolumnie „Wynik” pojawi się status wyników w okręgach. Jeśli wynik głosowania jest jednoznaczny pojawi
się status „Wybrany”. Jeśli konieczne będzie losowanie pojawi się „Losowanie”.
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W przypadku losowania, pod spodem pojawią się opcje losowania. Losowanie przeprowadzone jest poza
systemem. W systemie należy wybrać wynik losowania oraz uzupełnić Opis przebiegu losowania.

Pod listą losowań (w przypadku, gdy nie ma losowania, bezpośrednio pod tabelą z protokoł ami) pojawią się
pola do uzupełnienia adnotacji dot. wyników głosowania.
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Na samym dole umieszczona jest lista członków komisji. Należy zaznaczyć osoby obecne przy sporządzeniu
protokołu. Aby podpisać protokół musi zebrać się kworum. Po uzupełnieniu listy obecności należy podpisać
protokół licencją odpowiedniego przewodniczącego lub zastępcy TKW.
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ODBLOKOWANIE PROTOKO ŁU Z OSTRZEŻENIAMI
Istnieją dwie możliwości zatwierdzenia protokołu z ostrzeżeń twardych:


Wpisanie kodu zatwierdzającego
Umożliwia wpisanie kodu, który autoryzuje zatwierdzenie protokołu z błędami twardymi. Kody
posiadają użytkownicy na poziomie delegatur. Kod można uzyskać telefonicznie. Ta forma
zaplanowana jest na wypadek braku połączenia internetowego.



Wnioskowanie o możliwość zatwierdzenia protokołu z ostrzeżeniami twardymi
Umożliwia wnioskowanie o zatwierdzenie protokołu z błędami twardymi za pośrednictwem internetu.
Wniosek otrzymuje pełnomocnik terytorialnej komisjii wyborczej, który może zatwierdzić bądź
odrzucić wniosek. Jeśli odrzuci wniosek, protokół trzeba poprawić. Jeśli zatwierdzi wniosek, użytkownik
może przejść do dalszego wypełniania protokołu.

W przypadku zaistnienia ostrzeżeń twardych, przy próbie przejścia do kroku 4 (ustalanie członków komisji)
pojawi się ekran umożliwiający skorzystanie z opcji zatwierdzania protokołu pomimo ostrzeżeń.
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WNIOSKOWANIE O ZATWI ERDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTRZEŻENIA
Po wybraniu opcji „wyślij prośbę o możliwość zatwierdzenia protokołu z ostrzeżeniami twardymi” pojawi się
ekran uwierzytelnienia użytkownika, w którym należy wpisać hasło do licencji.

Po wpisaniu prawidłowego hasła dla licencji, przy założeniu, że licencja ma prawo podpisu protokołu, zostanie
wyświetlony ekran informujący o oczekiwaniu na zatwierdzenie protokołu (przyznanie kodu
odblokowującego). Kalkulator oczekuje na zatwierdzenie protokołu w systemie webowym.
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Po stronie systemu webowego należy odnaleźć protokół, który wymaga potwierdzenia z uwagi na ostrzeżenia.
Aby zatwierdzić protokół należy wybrać opcję „Potwierdź”. Aby odrzucić wniosek, należy wybrać opcję
„Dezaktywuj”. Jednocześnie protokół można obejrzeć w formacie .docx lub .xml, aby zapoznać się z jego
treścią.

Po potwierdzeniu protokołu, w kalkulatorze po upływie chwili okno oczekiwania powinno zostać zamknięte a
protokół przejdzie do kroku 4.

GENEROWANIE KODU DO ODBLOKOWANIA PROTOKO ŁU Z OSTRZEŻENIAMI TWARDYMI
Opcja ta dostępna jest na okoliczność, gdy jednostka uzupełniająca protokół nie ma dostępu do internetu.
Musi ona w takim wypadku telefonicznie bądź w innej formie zgłosić się do jednostki posiadającej prawa
zatwierdzania protokołów z błędami oraz podać dane protokołu oraz numery błędów, jakie kalkulator podał.
Użytkownik powinien także podać datę wyświetlaną przez komputer, na którym zainstalowany jest kalkulator.
Data musi być równoznaczna z datą, z jaką użytkownik wpisze uzyskany kod.
Po stronie systemu webowego użytkownik posiadający odpowiedni uprawnienia wybiera zakładkę „Protokoły
>> Kody odblokowywujące”.
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Następnie użytownik wpisuje dane dla protokołu, wybiera numery błędów, wpisuje datę podaną przez
operatora kalkulatora oraz wybiera przycisk „Dodaj”.

Pojawi się komunikat zawierający kod potrzebny do odblokowania protokołu. Kod należy podać operatorowi.
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