
UCHWAŁA NR 15/2020 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 10 czerwca 2020 roku 

 
w sprawie: szczegółowego trybu głosowania z wykorzystaniem technologii 

teleinformatycznych oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

 

Na podstawie: § 5 i 11a ust. 6 Regulaminu wyborczego Karkonoskiej Państwowej Szkoły 

Wyższej w Jeleniej Górze uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wstęp i zasady ogólne 

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

2 oraz wydawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenia 

dotyczące ograniczenia funkcjonowania uczelni wyższych, Uczelniana Komisja 

Wyborcza (dalej UKW), uwzględniając rekomendację Rektora dotyczących 

bezpieczeństwa wyborców, postanawia o wprowadzeniu zdalnego głosowania 

elektronicznego, które pozwoli na uzyskanie maksymalnej możliwej frekwencji 

wyborczej zważywszy na zagrożenie epidemiologiczne i ewentualne obawy wyborców. 

2. Niniejsze zasady dotyczą wyboru członków Kolegium elektorów spośród nauczycieli 

akademickich oraz członków Senatu spośród nauczycieli akademickich i pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi. 

3. Głosowania, o których mowa w ust. 2, przeprowadzane będą w oparciu o system 

elektronicznego głosowania z użyciem systemu informatycznego (dalej „System”), 

umożliwiającego oddanie głosu na odległość wyborcom posiadającym czynne prawo 

wyborcze wpisanych na listy wyborcze według poszczególnych grup pracowników. 

4. System dostarczony będzie przez firmę MWC Sp. z o.o. z Poznania oferująca aplikację 

„głosuj24” na podstawie umowy zwartej z Uczelnią. 

 

§2 

Instrukcja głosowania 

1. Głosowanie w Systemie jest tajne i możliwe po zalogowaniu się do własnej służbowej 

poczty elektronicznej w domenie kpswjg.pl za pomocą indywidualnego loginu i hasła. 

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

elektronicznej w domenie kpswjg.pl informację o możliwości oddania głosu. 

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

1) przesyłana jest w formie wiadomości elektronicznej w terminie określonym w 

terminarzu wyborczym nie później jednak, niż do momentu rozpoczęcia głosowania,  

2) zawiera kod w postaci linka przekierowującego wyborcę do Systemu w celu oddania 

głosu.  

4. Wyborca jest zobowiązany do ochrony otrzymanego kodu/linku do głosowania. 

5. Głosowanie w Systemie ma oznaczony czasem moment rozpoczęcia oddawania głosów i 

moment zakończenia oddawania głosów. Czas ten określa i ustala dla Systemu UKW w 

terminarzu wyborczym i podaje go do wiadomości wyborców w komunikacie nie później 

niż 5 dni przed głosowaniem.  

6. Wyborca poprzez kod/link, o którym mowa wyżej, przekierowany jest do Systemu i tam 

oddaje głos zgodnie z instrukcją umieszczoną na karcie do głosowania wyświetlonej 

przez System. 

7. Po dokonaniu wyboru System upewnia się czy jest to wybór ostateczny (ikona: „WYŚLIJ 

ODDANY GŁOS”). Definitywne zakończenie głosowania przez wyborcę następuje po 



wciśnięciu ikony „OK” pod pytaniem: „CZY NA PEWNO CHCESZ WYSŁAĆ 

ODDANE GŁOSY?” 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 mają członkowie UKW i administrator Systemu. 

 

§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). 

2. Dla osób, które nie mogą skorzystać z własnych lub służbowych urządzeń, o których 

mowa w ust. 1, zapewnia się co najmniej jedno stanowisko komputerowe umożliwiające 

oddanie głosu w Systemie -  w granicach czasu na oddawanie głosów. Informacja o 

stanowisku umieszczona będzie na stronie internetowej Uczelni. 

 

 

§ 4 

Gwarancja i zabezpieczenia 

1. O bezpieczeństwo głosowania w Systemie dba transakcyjny system bazodanowy. 

Odpowiednie procedury wdrożone w Systemie zapobiegają możliwości podwójnego 

głosowania. Transakcyjność systemu polega na tym, że proces głosowania realizowany 

jest w jednej procedurze, a zatem jakikolwiek problem w jej trakcie automatycznie cofa 

zmiany do pierwotnego stanu przed głosowaniem. Jednocześnie uniemożliwia to np. 

oddanie dwóch głosów przez jedną osobę w tym samym czasie, gdyż tylko jedna 

transakcja może być realizowana w danym momencie.  

2. Użytkowników (uprawnionych wyborców) wpisuje się do Systemu wraz z ich adresami 

służbowej poczty elektronicznej w domenie kpswjg.pl i na tej podstawie rozsyłane są 

dedykowane, unikalne kody/linki, które upoważniają do udziału w wyborach. 

Użytkowników wpisuje członek lub członkowie UKW z pomocą administratora Systemu. 

3. Po zakończeniu głosowania pobierane są z Systemu wyniki, które stanowią załącznik do 

protokołu z wyborów. 

4. Członkowie UKW oraz administrator Systemu mają dostęp w Systemie tylko i wyłącznie 

do liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oraz informacji o kworum 

lub jego braku (głosowanie tajne). 

5. Osoby wymienione w ust. 4, ani żadne inne osoby nie mogą zobaczyć sposobu 

głosowania przez danego wyborcę, ani numeru IP komputera wyborcy. Wyjątek dotyczy 

pracownika dostawcy/licencjodawcy Systemu w celach serwisowych, który zobowiązany 

jest do poufności, ale również w bazie wszystkie głosy są automatycznie anonimizowane, 

tzn. głosy oddawane na poszczególnych kandydatów są oddzielane od głosujących 

użytkowników w procesie transakcji bazodanowej. 

6. Dostawca/licencjodawca Systemu zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. 

Konstrukcja Systemu oparta o sumy kontrolne oraz hashowanie danych powoduje, że w 

przypadku jakichkolwiek zmian – są one wykrywalne. 

 

  



 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Przepisy regulaminu wyborczego KPSW w Jeleniej Górze stosuje się odpowiednio. 

2. Wszystkie opisane w niniejszej uchwale czynności wykonuje Uczelniana Komisja 

Wyborcza przy ścisłej współpracy z administratorem Systemu będącego pracownikiem 

Uczelni. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

PRZEWODNICZACY 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

w Jeleniej Górze 

 

prof. Bogdan Miedziński  


