
ZARZĄDZENIE NR 46/2020 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

 

z dnia 18 maja 2020 r. 

 

 

w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania systemu elektronicznego głosowania w Senacie 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 

r. poz. 374 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) 

i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

511, ze zm.) 

Mając na uwadze wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wirusa 

COVID-19 oraz wydawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenia 

dotyczące ograniczenia funkcjonowania uczelni, PWSZ w Koninie w poczuciu odpowiedzialności 

za zdrowie i bezpieczeństwo społeczne, wprowadziła możliwość zdalnego głosowania 

elektronicznego z wykorzystaniem systemów informatycznych, które pozwoli na uzyskanie 

maksymalnej możliwej frekwencji wyborczej zważywszy na zagrożenie epidemiologiczne 

i ewentualne obawy wyborców. 

§ 1 

Zasady ogólne 

 

1.  Niniejsze zasady dotyczą przeprowadzania głosowań  tajnych w Senacie PWSZ w Koninie. 

2. Głosowania, o których mowa w § 2 są przeprowadzane przy wykorzystaniu aplikacji 

ANKIETER w systemie USOS, zwanym dalej „Systemem”, umożliwiającym oddanie głosu na 

odległość. 

3. ANKIETER jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim 

Systemem Obsługi Studiów. Aplikacja ta służy do przeprowadzania ankiet elektronicznych 

oraz głosowań dla ogółu lub dowolnych podgrup społeczności uczelnianej, a także dla 

wskazanych osób spoza uczelni.  

4. Grupy respondentów definiuje się jako komisje (lub w dowolny inny sposób), następnie 

definiuje się widok ze zbiorem identyfikatorów tych grup, który jest instalowany na bazie 

USOS. Dane z widoku są migrowane do ANKIETERA, gdzie grupa respondentów 

(rozpoznawana po nazwie) może zostać podłączona do ankiety. W aplikacji ANKIETER 

przygotowuje się grupę docelową, obejmującą listę uprawnionych do głosowania. 

5. Treść ankiety (karty do głosowania) definiuje się w XML i wkleja bezpośrednio do 

ANKIETERA. Głosowanie może być anonimowe lub nie. Uczestniczą w nim osoby, do 

których wysyła się spersonalizowany link. W aplikacji ANKIETER tworzy się ankietę 

obejmującą listę do głosowania wraz z informacją obejmującą warianty głosów 

(ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJE SIĘ), 

 



§ 2 

Instrukcja głosowania 

 

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

i hasła.  

2. Osoby uprawnione do głosowania w Systemie otrzymują na adres poczty elektronicznej (adres 

podany w USOSadm) informację o możliwości oddania głosu wraz z projektem uchwały 

w sprawie, której dotyczy głosowanie, wysłaną przez administratora Systemu. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 2: 

a) przesyłana jest w formie wiadomości elektronicznej w terminie określonym przez 

przewodniczącego organu kolegialnego, nie później jednak niż do momentu 

rozpoczęcia głosowania,  

b) zawiera link, który przekierowuje osobę uprawnioną do głosowania do Systemu w celu 

oddania głosu; osoba uprawniona do głosowania jest zobowiązana do ochrony 

otrzymanego linku do głosowania.  

4. Głosowanie w Systemie ma oznaczony czasem moment rozpoczęcia oddawania głosów 

i moment zakończenia oddawania głosów (data, godzina).  

5. Głosujący poprzez link, o którym mowa w ust. 3a, zostaje przekierowany do Systemu, 

w którym loguje się za pośrednictwem CAS (wpisując login i hasło, o którym mowa w ust. 1, 

jest to kolejny krok weryfikacji cyfrowej). Następnie zalogowany do Systemu oddaje głos. 

6. Definitywne zakończenie głosowania przez głosującego następuje po wciśnięciu ikony 

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

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

głosowania w Systemie ma administrator Systemu i wskazani obserwatorzy głosowania.  

 

§ 3 
Warunki techniczne użytkowania Systemu 

 

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). 

 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

           REKTOR 

 

                  /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

 
 

 

 

 

 

RADCA PRAWNY 

/-/ K. Klapsa       

 

 

 


