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MODEL INFORMATYKI WYBORCZEJ 



1)  Odbiór  loginu od Koordynatora  

• Koordynator gminny przekaże Państwu:  

  loginy i hasła startowe do systemu WOW  

 (hasło startowe jest niezbędne dla ustalenia hasła docelowego)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rysunek 2-1 login i hasło użytkownika : Test Kowalski  
  (login i hasło poglądowe nieistniejące) 



1)  Pierwsze logowanie w wyznaczonym przez koordynatora miejscu 

• Koordynator przygotował stanowisko komputerowe z 

uruchomionym systemem WOW  

     (mamy login i hasło startowe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rysunek 2-1 przygotowane stanowisko 

 

2 

1 



Ekran pierwszego logowania 

• Aby rozpocząć pracę z systemem należy wprowadzić otrzymane dane 

uwierzytelniające – nazwę użytkownika (login) i hasło oraz zaznaczyć opcję 

„Nie jestem robotem” (Rysunek 2-1 oznaczenie ①). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rysunek 2-1 Okno logowania użytkownika. 



Weryfikacja czy to aby nie robot 

Po zaznaczeniu opcji „nie jestem robotem” 

należy wybrać obrazki zgodnie z 

wyświetlanym poleceniem w nowym 

okienku i nacisnąć przycisk „zweryfikuj”  

(Rysunek 2-2 oznaczenie ②).  

 

 

W przypadku, gdy polecenie jest 

niezrozumiałe, można je zmienić naciskając 

przycisk odświeżenia (Rysunek 2-2 

oznaczenie ①). 

 

 

 

• Rysunek 2-1 Okno logowania 

użytkownika. 



Ustalenie hasła właściwego 

W przypadku pierwszego logowania 
oraz po zresetowaniu hasła system 
wymusi zmianę hasła na nowe. Należy 
to wykonać zgodnie z podpowiedziami 
(Rysunek 2-3).  

 

W polu „Stare hasło” należy wpisać 
otrzymane wcześniej hasło 
jednorazowe. W pole „Nowe hasło” 
(oraz w pole „Powtórz nowe hasło”) 
należy wpisać swoje własne hasło 
zgodnie z podanymi na ekranie 
kryteriami. 

 



Ustalenie hasła właściwego 

UWAGA 

W przypadku utraty danych uwierzytelniających 
lub prawdopodobieństwa uzyskania hasła przez 

osoby postronne, należy bezzwłocznie 
skontaktować się z organem nadrzędnym 

dystrybuującym te dane w celu unieważnienia 
starych danych i wydania nowych. 

W trakcie akcji wyborczej  
hasła mogą być zmieniane  



Lista kodów jednorazowych    

 Kody jednorazowe są tworzone w celu uwierzytelnienia 
protokołów będących już na serwerach KBW.  

 Kody jednorazowe mogą pobierać tylko i wyłącznie użytkownicy 
funkcyjni (przewodniczący, zastępcy przewodniczących).  

 Aby uwierzytelnić protokoły przesyłane przez operatorów 
obwodowych na serwery KBW osoby funkcyjne muszą 
przygotować sobie listy kodów jednorazowych.  

 Dostęp do pobrania listy kodów jednorazowych ma tylko  
i wyłącznie osoba funkcyjna.  

 Pobieranie kodów jednorazowych wywołujemy po 
zalogowaniu się przez osobę funkcyjną i naciśnięcie przycisku 
„Lista kodów jednorazowych”. 

Lista kodów będzie do pobrania od 17 października 2015 r.  
(informację poda koordynator) 

uwierzytelnienie 



Pobieranie kodów jednorazowych 

Rysunek 8-1 Przykładowa lista kodów jednorazowych wygenerowana przez 
osobę funkcyjną. 
Kody jednorazowe można pobrać jednokrotnie. W przypadku ponownej próby 
pobrania pokazywany jest komunikat „Lista kodów jednorazowych została już 
pobrana”. Gdy użytkownik funkcyjny jej nie pobrał, lista musi być wygenerowana 
ponownie przez koordynatora gminnego i dopiero pobrana przez użytkownika 
funkcyjnego. 

UWAGA 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa kodów jednorazowych NIE WOLNO w żaden 
sposób ich opisywać (do kogo należą). Każda lista ma unikalny numer dostępny 

tylko dla jednej osoby i to umożliwia identyfikację określonej listy. 



Pobieranie kodów jednorazowych 

 

Czas ważności kodów jednorazowych w trakcie procesu 
uwierzytelniania protokołów do wyborów 
parlamentarnych liczy się dodając: 

 3 minuty na protokół sejmowy, 
 3 minuty na protokół senacki, 
 3 minuty na każdych 20 kandydatów na protokole sejmowym 

(np. dla 111 kandydatów - 18 min). 
 

Weryfikujemy  SPOKOJNIE   
wersję na ekranie z wydrukowanym   
i podpisanym przez członków ObKW protokołem. 



INFORMACJE O STANIE PRZYGOTOWAŃ 

 operatorzy zostali przeszkoleni, 

 operatorzy uczestniczą w teście 15 X 2015r., 

 operatorzy będą Państwa wspomagać, 

 operatorzy mają bieżący dostęp do wiedzy  

z pośrednictwem koordynatorów gminnych, 

 operator rejestruje (wczytuje) dane do komputera  

z dokumentów podpisanych przez członków ObKW, 
Materiały pomocnicze stanowiące dokumentację pracy komisji: 

• projekt protokołu (wypełniony szablon), 

• zestawienie błędów, 

• raport ostrzeżeń 

• protokoły robocze 

 Protokół do Sejmu i Senatu stanowią komplet z jedną sumą 

kontrolną i jednym zestawieniem błędów i ostrzeżeń 



PODSTAWOWE CZYNNOŚCI  OBKW  W  „WOW” 

 obowiązek 2 meldunków frekwencyjnych 

 sporządzenie projektu protokołów (na druku szablonu protokołów), 

 rejestracja protokołów w systemie WOW, potwierdzenie ukończenia 
rejestracji, 

 Identyfikacja i eliminacja błędów, 

 analiza ostrzeżeń i wyjaśnienie ostrzeżeń zaakceptowanych, 

 podpis protokołów wydrukowanych z WOW, 

 wysyłka kompletu (Sejm, Senat) protokołów na serwer,  

 uwierzytelnienie wysłanego uprzednio kpl. protokołów (Sejm, Senat), 
porównanie wersji na serwerze z wersją papierową „przed sobą” 

 wywieszenie kompletu protokołów, kompletacja protokołów i materiałów , 

UWAGA 

W trakcie ustalania wyników wyborów w obwodach głosowania nie ma 

możliwości usuwania żadnych protokołów obwodowych z systemu WOW, a 

każdy nawet błędny protokół pozostanie w systemie. 



Komplet protokołów składa się z zakładki  

Sejm i Senat 



Błędy i ostrzeżenia 

• Błąd – uniemożliwia wydruk i wysłanie 
kompletu protokołów 

 (powód słowo ->MUSI) 

 

• Ostrzeżenie zwykłe – możliwe jest 
wydrukowanie i wysłanie protokołów 
(analiza uwag i ustosunkowanie się w 
protokole) 

 



Niezależnie od stanu rejestracji kompletu protokołów 
(komplet = Sejm, Senat) można drukować  

zestawienie błędów lub raport ostrzeżeń  

Zajęte (odręcznie na raporcie 
stanowisko) jest przepisywane 

tutaj 









Kod kreskowy 

UWAGA 

Zmiana JAKICHKOLWIEK danych lub treści KTÓREGOKOLWIEK protokołu 

obwodowego wymaga konieczności ponownego wydrukowania CAŁEGO 

dokumentu (wraz z ewentualnym raportem ostrzeżeń) – bo zmienia się 

symbol kontrolny systemu informatycznego i odpowiadający mu kod 

kreskowy, na każdej kartce muszą być IDENTYCZNE. 

 Nie wolno drukować pojedynczych kartek, bo narusza to integralność 

dokumentu !!! 



5  ETAPÓW    KONTROLI  W  „WOW” 

• pierwsze kpl. protokołów obwodowych w systemie WOW 
powinien być uwierzytelniony przez osobę funkcyjną 
(przewodniczącego lub zastępcę ObKW),  

• operator potwierdza ich rejestrację , 

• następnie kpl. protokołów obwodowych w systemie 
WOW powinien być sprawdzony przez upoważnioną 
osobę (pełnomocnika okręgowej komisji w gminie), 

• później w komisji okręgowej kpl. protokołów 
obwodowych w systemie WOW musi być zweryfikowany, 

• na końcu kpl. protokołów obwodowych w systemie WOW 
musi być zatwierdzony przez pełnomocnika ds. 
informatyki okręgowej komisji wyborczej.  



O CZYM PAMIĘTAĆ ? 

zabezpieczenie kontaktu  z operatorem- telefony, 
(awaryjnie do koordynatora), 

kontrola czy zabezpieczono materiały 
eksploatacyjne (papier, toner, CD itp.), 

 login i hasło użytkownika dopuszczający do pracy 
z systemem WOW, 

musimy posiadać listę kodów uwierzytelniających 

 szczególna analiza zestawień błędów i ostrzeżeń, 

każdy protokół ze złym wyjaśnieniem lub brakiem 
wyjaśnienia będzie cofany do obwodu! 

wyjaśnienia można konsultować z pełnomocnikiem 
OKW w Gminie lub bezpośrednio z dyżurującymi 
sędziami OKW 




