
Załącznik nr 1  
do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej APS nr 19/2020  

z dnia 12 maja 2020 r. 

Zasady funkcjonowania systemu elektronicznego głosowania w wyborach Dyrektora 

Instytutu 

 

§ 1 

[Wstęp i zasady ogólne] 

1. Mając na uwadze wprowadzony na obszarze RP stan epidemii koronowirusa SARS-

CoV-2 oraz wydawane przez resort nauki i szkolnictwa wyższego rozporządzenia 

dotyczące ograniczenia funkcjonowania uczelni wyższych, Uczelniana Komisja 

Wyborcza (dalej UKW), w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo 

społeczne, postanowiła o wprowadzeniu zdalnego głosowania elektronicznego z 

wykorzystaniem systemów informatycznych (dalej System), które pozwoli na 

uzyskanie maksymalnej możliwej frekwencji wyborczej zważywszy na zagrożenie 

epidemiologiczne i ewentualne obawy wyborców.  

2. Niniejsze zasady dotyczą wyboru Dyrektora Instytutu.  

3. Głosowanie, o którym mowa w ust. 2 przeprowadzane będą w oparciu o moduł 

Wybory w systemie USOSweb (dalej System) umożliwiającym oddanie głosu na 

odległość w zakresie następujących wyborców: nauczyciele akademiccy danego 

Instytutu.  

§ 2 

[Instrukcja głosowania] 

1. Głosowania, o których mowa w §1 ust. 3 są tajne. 

2. Głosowanie możliwe jest po zalogowaniu się  do Systemu za pomocą indywidualnego 

loginu i hasła.  

3. Wyborcy uprawnieni do głosowania w Systemie otrzymują na adres poczty służbowej 

informację o możliwości oddania głosu w sposób określony w § 1 ust. 3, wysłaną 

przez Sekretarza UKW 

4. Informacja, o której mowa w ust. 3:  

1) przesyłana jest w formie wiadomości elektronicznej w terminie określonym 

przez Przewodniczącego UKW, nie później jednak, niż do momentu 

rozpoczęcia głosowania,  

2) zawiera instrukcję głosowania. Wyborca loguje się do Systemu USOS, gdzie w 

module ‘Wybory’ może oddać głos w wyborach, do których jest uprawniony 

jako wyborca. Wyborca jest zobowiązany do ochrony loginu i hasła do 

systemu, w którym przebiega  głosowanie.  

5. Głosowanie w Systemie ma oznaczony czasem moment rozpoczęcia oddawania 

głosów i moment zakończenia oddawania głosów.  

6. Wyborca poprzez zalogowanie się do Systemu oddaje głos ZA jednym z kandydatów, 

poprzez zaznaczenie pola przy kandydacie albo zostawia puste pole przy kandydacie 

co oznacza głos: WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU. 

7. Definitywne zakończenie głosowania przez wyborcę następuje po wciśnięciu ikony 

„ODDAJ GŁOS” i od tego momentu nie można głosu cofnąć albo zmienić.  

8. System zlicza oddane głosy i podaje sumaryczne wyniki. Dostęp do wyników 

głosowania w Systemie ma administrator Systemu i członkowie UKW. 
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§ 3 

[Warunki techniczne użytkowania Systemu] 

1. Oddanie głosu w sposób określony w § 2, może nastąpić przy użyciu dowolnego 

(służbowego lub prywatnego) urządzenia posiadającego dostęp do Internetu oraz 

posiadającego przeglądarkę internetową (np. komputer, laptop, tablet, smartfon).  


