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INSTALACJA KALKULATORA WYBORCZEGO 

Aby zainstalować kalkulator wyborczy, należy w pierwszej kolejności skorzystać z instalatora 

Kalkulatora.  Pobrany plik KBW Kalkulator.exe należy otworzyć, klikając prawym przyciskiem myszy i 

wybierając „Otwórz”. 

 

 

 

Uruchomi się instalator Kalkulatora. Należy wybrać przycisk „Dalej”. 

 

 

 



Kalkulator w pierwszej kolejności umożliwi wybór miejsca instalacji.  

 

 

Po wybraniu lokalizacji oraz zatwierdzeniu jej poprzez przycik „Dalej” pojawi się ekran z 

potwierdzeniem miejsca instalacji. Następnie należy wybrać przycisk „Start”, który rozpocznie 

instalację Kalkulatora. 

 



Po zakończeniu instalacji Kalkulatora pojawi się ekran zawierający informację „Instalator zakończył 

pracę”.   

Aby zakończyć, wraz z jednoczesnym uruchomieniem Kalkulatora, należy wybrać przycisk „Dalej”.  

Aby zakończyć, bez jednoczesnego uruchamiania Kalkulatora, należy odznaczyć opcję „Uruchom 

Kalkulator” a następnie wybrać przycisk „Dalej”.  

 

 

Pojawi się okno kończące pracę instalatora. Należy wybrać przycisk „Zakończ”. 

 



PRACA Z KALKULATOREM WYBORCZYM 

LICENCJE 

Korzystanie z Kalkulatora wymaga posiadania licencji właściwej dla danego typu użytkownika. 

Przy pierwszym uruchomieniu Kalkulatora nie ma dostępnych licencji.  

Aby umożliwić korzystanie z Kalkulatora przy użyciu danej licencji należy wgrać dostępną na 

komputerze użytkownika lub zawniosować o licencję do systemu wyborczego. 

 

 

LICENCJE WGRYWANE Z KOMPUTERA UŻYTKOWNIKA 

Aby wykorzystać licencję znajdującą się na komputerze użytkownika należy wybrać opcję znajdź 

„licencję na komputerze” 

 

Następnie należy wybrać z dysku plik licencji oraz zatwierdzić wybór.  

Licencja dostępna będzie w oknie wyboru licencji. 

 

 

 

WNIOSKOWANIE O LICENCJĘ 



Jeśli użytkownik nie posiada na dysku pożądanej licencji może o nią zawnioskować do systemu 

wyborczego poprzez przycisk „wnioskuj o licencję”.  

 
 

Po wybraniu przycisku pojawi się okno logowania, w którym należy wpisać login i hasło z koperty 

uzyskanej od koordynatora oraz wybrać przycisk „Zaloguj”. 

 

 
 

Jeśli dane będą błędne system wyświetli komunikat „Podano błedny login lub hasło”. 

 

 

 



Po prawiłowym logowaniu, Użytkownikowi wyświetli się komunikat o poprawnym zalogowaniu oraz 

możliwość wysłania wniosku o licencję.  

 

 

Po wybraniu przycisku „wyślij wniosek o licencję” wniosek się wyśle a użytkownik otrzyma komunikat 

„Wniosek o licencje został wysłany”. 

 

 



Wysłany wniosek pojawi się na liście licencji oczekujących wraz ze statusem wniosku. 

 

 

 

LISTA LICENCJI 

Po wgraniu licencji, są one dostępne na ekranie startowym aplikacji. 

 

Przy liście licencji dostępne są trzy przyciski: 

 Przejdź – umożliwia przejście do protokołów dostepnych dla licencji 

 Zapisz – umożliwia zapisanie pliku licencji na dysku 

 Usuń – umożliwia usunięcie licencji z aplikacji 

  



PROTOKOŁY 

Aby dostać się do protokołów dostępnych dla danej licencji należy wybrać przycisk „Przejdź” przy danej 

licencji i wpisać hasło ustalone wcześniej przez użytkownika. 

PLIKI KLK PROTOKOŁÓW 

Jeśli użytkownik po raz pierwszy korzysta z danej licencji, oprogramowanie będzie usiłowało pobrać 

pliki KLK. Jeśli użytkownik podłączony jest do internetu pliki będą pobrane z systemu wyborczego. Jeśli 

użytkownik nie posiada dostępu do internetu, zostanie poproszony o wgranie plików KLK z dysku. Po 

wgraniu lub pobraniu plików KLK użytkownikowi wyświetli się lista dostępnych protokołów. 

Jeśli użytkownik korzystał wcześniej z licencji, oprogramowanie w przypadku dostępu do internetu 

zaktualizuje pliki KLK. Jeśli nie ma dostępu do internetu – aplikacja będzie bazować na plikach 

dotychczasowych.  

Na ekranie zawierającym listę protokołów dostępne są również przyciski umożliwiające aktualizację 

plików definicyjnych: 

 z serwisu wyborczego  

 z dysku  

 

Możliwe jest także wczytanie wypełnionego jednego protokołu z dysku poprzez przycisk „Wczytaj 

protokół z dysku”. 

 

 

 

 



LISTA DOSTĘPNYCH PROTOKOŁÓW 

Na liście protokołów dostępne są dane podstawowe protokołów, takie jak: 

 Gmina – Numer gminy 

 Obwód – Numer obwodu 

 Okręg – Numer okręgu 

 Instytucja 

o RDA - wybory do rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu 

o RDA_M - wybory do rad miast na prawach powiatu 

o RDA_D - wybory do rad dzielnic 

o RDP - wybory do rad powiatów 

o RDW - wybory do rad sejmików województw 

o WBP - wybory na wóta, burmistrza, prezydenta 

 Adres obwodu 

 Status – dostępne są następujące typy statustów  

o Niewypełniony – protokół oczekuje na wprowadzenie danych, możliwość edycji 

o Roboczy – protokół w trakcie uzupełniania danych, możliwośc edycji 

o Podpisany – protokół uzupełniony i podpisany, brak możliwości edycji 

o Wysłany – protokół uzupełniony, podpisany i wysłany, brak możliwości edycji 

 Opcje  

o Drukuj – umożliwia wydruk protokołu 

o PDF – umożliwia zapis protokołu, jako PDF 

o Edytuj – umożliwia edycję protokołu 

o Nowy – umożliwia utworzenie nowej wersji protokołu, czystego niewypełnionego 

protokołu 

o Wyślij – umożliwia wysyłkę protokołu 

  



WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW 

Po wybraniu przycisku „Nowy” bądź „Edytuj” użytkownik przechodzi do wypełniania protokołu. 

Formularz protokołu wyświetla się w nowym oknie. 

Formularz podzielony jest na 5 kroków. 

 

KROK 1. WYPEŁNIJ PROTOKÓŁ GÓRA-DÓŁ 

Krok pozwala na uzupełnienie danych protokołu z góry do dołu.  

Formularz podzielony jest na dwie części: 

 Dane dotyczące obwodu 

 Formularz właściwy 

 

 

 

 



Dane dotyczące obwodu obrazują dane adresowe, rejestrowe, nazwę oraz miejsce siedziby 

obwodowej komisji wyborczej.  

Istnieje możliwość edycji nazwy oraz adresu siedziby obwodowej komisji wyborczej. Aby wykonać taką 

akcję należy wybrać „Edytuj” przy polu „Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres)”.  

 

Pole zostanie uaktywnione, zostanie udostępniona możliwość edycji tych danych i zapisania ich dla tej 

konkretnej wersji protokołu. Aby zapisać dane należy ponownie wybrać przycisk „Edytuj”. 

 

 

Formularz właściwy to dane z wyborów, podzielone na dane dotyczące daty i godzin głosowania oraz 

na dane dotyczące wyników wyborów.  

Dane dotyczące daty i godziny głosowania można edytować, z zaznaczeniem iż każdorazowa edycja 

wymusza na użytkowniku edycja kolejnych pól, co oznacza w praktyce iż należy zawsze rozpoczynać 

edycję daty i godziny głosowania od pola „Głosowanie rozpoczęło się w dniu” i przechodzić przez 

kolejne pola po kolei za pomocą przycisku „Tab” lub „Enter”. 

 

 

 

 

 

 



Dane dotyczące wyników wyborów należy analogicznie wypełniać poprzez przechodzenie przez 

wszystkie pola zaczynając od pierwszego korzystając z przycisków „Tab” lub „Enter”. 

 

Po wypełnieniu wszystkich pól należy wybrać przycisk „Dalej”. System przejdzie do kolejnego kroku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KROK 2. WYPEŁNIJ PROTOKÓŁ DÓŁ-GÓRA 

Krok pozwala na uzupełnienie danych protokołu z dołu do góry analogicznie, jak w Kroku 1. 

Formularz podzielony jest na dwie części: 

 Dane dotyczące obwodu 

 Formularz właściwy 

 

Należy wypełnić wszystkie pola identycznymi danymi jak te wypełnione w Kroku 1. System sprawdzi 

poprawność danych oraz zgodność z Krokiem 1. 

Po zakończeniu należy wybrać przycisk „Dalej”. 

 

 

 

 

 



KROK 3. UWAGI I ADNOTACJE 

W kroku trzecim użytkownik widzi podsumowanie wpisanych danych oraz wpisuje uwagi i adnotacje. 

System domyślnie uzupełnia pola wartościami oznaczającymi brak uwag.  

 

Jeśli w protokole występują ostrzeżenia twarde, przy próbie przejścia do Kroku 4 system wyświetli okno 

informujące o konieczności zatwierdzenia protokołu z błędami.  

 

 



Istnieją dwie możliwości zatwierdzenia protokołu z błędami twardymi: 

 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 przechodzi do Kroku 4. 

  



KROK 4. CZŁONKOWIE KOMISJI  

Krok 4 zawiera listę członków komisji. Należy zdefiniować kworum komisji obecnej przy wypełnianiu 

protokołu.  

 

Aby wpisać dane członka komisji, kliknąć należy kursorem w odpowiednie komórki tabeli.              

Wpisane dane (imię, drugie imię, nazwisko) zostają zapisane automatycznie po opuszczeniu komórki.  

W kolumnie „funkcja” z listy rozwijanej wybrać należy funkcję, jaką podczas głosowania pełnił będzie 

definiowany członek komisji.  

 

Obecność każdego członka komisji potwierdzić należy zaznaczając checkbox „obecny”. Dla 

zatwierdzenia kworum wymagana jest obecność 100% wpisanych na listę osób. W przypadku 

nieobecności którejkolwiek osoby, przy próbie przejścia do następnego kroku pojawi się komunikat:  

 

Aby usunąć członka komisji, należy wybrać przycisk „Usuń” przy wybranym członku. 

Pojawi się komunikat wymagający zatwierdzenia usunięcia członka komisji. 

 

Po zdefiniowaniu członków komisji przejść należy do podpisania protokołu, używając .  

 



KROK 5. PODPISZ PROTOKÓŁ 

W kroku 5 Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę podpisania protokołu . 

Podpisanie protokołu to ostatni krok do wysłania wyników głosowania (brak możliwości cofnięcia się 

do wcześniejszych kroków). Aby wysłać podpisany protokół, użyć należy przycisku „Podpisz”. 

 

Po wybraniu przycisku „Podpisz” pojawi się żądanie hasła dostępu do licencji: 

 

 

 

 



Po wpisaniu i zatwierdzeniu hasła pojawi się komunikat:  

 

 

 

Następnie pojawi się okno z wyborem miejsca na dysku, gdzie zostanie zapisany wysłany protokół. 

 

 

 

 



Aby wybrać miejsce docelowe, kliknąć należy „Przeglądaj”, a następnie wybrać folder, w którym 

zostanie zapisany plik w xml.  

Po zapisaniu pliku pojawi się komunikat: 

 

Każdy podpisany protokół można wysłać tylko raz. W przypadku próby ponownego wysłania, pojawi 

się komunikat: 

 

 

Protokoły podpisane i wysłane posiadają na wydruku w stopce unikalny symbol kontrolny systemu 

informatycznego i kod kreskowy. 

 

Protokoły nieuzupełnione i robocze nie posiadają na wydruku unikalnego symbolu informatycznego i 

kodu kreskowego. W tym miejscu znajduje się informacja: 

 

 

 


