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Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej 

PWSZ w Koninie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wznowienia 

czynności wyborczych dla dokonania wyboru Rektora i przedstawicieli  

do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz 

określenia nowych terminów czynności wyborczych 

 

 

REGULAMIN ZDALNYCH ZEBRAŃ WYBORCZYCH I GŁOSOWANIA 

W PWSZ W KONINIE 

 

Mając na uwadze wprowadzony na obszarze RP 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.  

 

W związku z powyższym, Uczelniana Komisja Wyborcza zdecydowała się 
przeprowadzić zebrania wyborcze i wybory przedstawicieli do Senatu w trybie zdalnym. 

Głosowanie zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu aplikacji ANKIETER w systemie 

USOS, zwanym dalej „Systemem”, umożliwiającym oddanie głosu na odległość. 
 

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. 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. Treść ankiety (karty go 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.  

 

 

Na podstawie § 28a ust. 2 statutu PWSZ w Koninie zasady zdalnych zebrań 

wyborczych i głosowania są następujące: 

 

1. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się w formie papierowej do Przewodniczącego 

Uczelnianej Komisji Wyborczej na ustalonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą 
wzorach dokumentów. Zgłoszenia należy dostarczyć do Przewodniczącego Uczelnianej 

Komisji Wyborczej (w zaklejonych kopertach) na adres: Przewodniczący Uczelnianej 

Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1, pokój 201 lub 

przesłać w formie skanu dokumentu drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 

Uczelnianej Komisji Wyborczej: ukw@konin.edu.pl, z tym że do dnia 19 czerwca 2020 r. 

oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Przewodniczącego Uczelnianej 

Komisji Wyborczej. 
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2. Terminy składania dokumentów, zebrań wyborczych, ogłaszania wyników wyborów itp. 

określone są w tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2020 Uczelnianej 

Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wznowienia 

czynności wyborczych dla dokonania wyboru Rektora i przedstawicieli do Senatu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz określenia nowych terminów 

czynności wyborczych. 

 

3. Pracownicy PWSZ w Koninie posiadający czynne prawo wyborcze w grupach,                                      

będą uczestniczyli zdalnie w zebraniach wyborczych odbywających się przy 

wykorzystaniu narzędzia komunikacji elektronicznej – aplikacji MS Teams będącej 

składnikiem pakietu MS Office 365, https://www.office.com .  

Głosowanie możliwe jest po zalogowaniu się do Systemu USOS za pomocą 
indywidualnego loginu i hasła.  

Uczelniana Komisja Wyborcza odpowiada za zapewnienie wszystkim osobom 

uprawnionym do głosowania dostępu do Systemu oraz pakietu MS Office 365 i aplikacji 

MS Teams oraz za posiadanie przez te osoby adresu poczty elektronicznej. Osoby 

uprawnione do głosowania w Systemie otrzymują na adres poczty elektronicznej (adres 

podany w USOSadm) informację wysłaną przez administratora Systemu o możliwości 

oddania głosu poprzez zaznaczenie kratki obok nazwiska kandydata, którego wyborca 

popiera. Uprawniony do głosowania nie może zagłosować na większą liczbę kandydatów 

niż mandatów do obsadzenia – ograniczenie systemowe (Atrybut maxAnswers 

wprowadzający górne ograniczenie na liczbę możliwych do zaznaczenia odpowiedzi). 

Głos uważa się za nieważny, gdy nie oddano głosu na żadnego z kandydatów.  

 

4. Uznaje się, że dostęp do Internetu i urządzenia posiadającego dostęp do Internetu mają 
wszyscy, którzy nie zgłoszą do Uczelnianej Komisji Wyborczej jego braku (czas na 

zgłoszenie braku dostępu upływa trzy dni przed wyborami przedstawicieli do Senatu, 

tj. 23 czerwca 2020 r.). Dla osób, które zgłoszą brak dostępu do Internetu lub urządzenia 

posiadającego dostęp do Internetu, Uczelniana Komisja Wyborcza przy współpracy  

z Biurem Obsługi Informatycznej Uczelni umożliwi bezpieczny dostęp w przygotowanych 

na tę okoliczność punktach na terenie Uczelni. Oddanie głosu może nastąpić przy użyciu 

dowolnego (służbowego lub prywatnego) urządzenia posiadającego dostęp do Internetu 

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

 

5. Głosowanie w wyborach jest tajne.  

 

6. Czas (długość) głosowania określony jest w załączniku do uchwały Uczelnianej Komisji 

Wyborczej określającym nowe terminy czynności wyborczych w PWSZ w Koninie  

i będzie zawarty w zaproszeniu rozsyłanym do każdego uprawnionego do głosowania na 

adres e-mail podczas zebrania wyborczego wraz z poniższą instrukcją. 
 

7.  Po zakończeniu głosowania Uczelniana Komisja Wyborcza sprawdza, czy w głosowaniu 

wzięła udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania (quorum).  

 

8. Ogłoszenie wyników głosowań zdalnych odbędzie się na adresy e-mail uczestników 

głosowania. 
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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, wysłaną przez 

administratora Systemu. Głos oddaje się poprzez zaznaczenie kratki obok nazwiska 

kandydata, którego wyborca popiera. Uprawniony do głosowania nie może zagłosować na 

większą liczbę kandydatów niż mandatów do obsadzenia. Głos uważa się za nieważny,  

gdy nie oddano głosu na żadnego z kandydatów.  

3. Informacja, o której mowa w pkt 2: 

a) przesyłana jest w formie wiadomości elektronicznej podczas poszczególnych zebrań 

wyborczych pracowników uprawnionych do głosowania na przedstawicieli do Senatu 

w grupach. Zebrania odbędą się z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej MS Teams (aplikacja będąca składnikiem pakietu MS Office 365, 

https://www.office.com) przed rozpoczęciem głosowania w godzinach określonych  

w tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2020 Uczelnianej Komisji 

Wyborczej PWSZ w Koninie z dnia 26 maja 2020 r., czyli informacja o możliwości 

oddania głosu zostanie przesłana nie później, niż do momentu rozpoczęcia głosowania 

odpowiednio w głosowaniu podstawowym oraz ewentualnym głosowaniu 

uzupełniającym;  

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 pkt 3b zostaje przekierowany do Systemu,  

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

w pkt 1 – jest to kolejny krok weryfikacji cyfrowej). Zaleca się logowanie do Systemu za 

pomocą innej przeglądarki niż Google Chrome.  

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

wyników głosowania w Systemie ma administrator Systemu i Uczelniana Komisja 

Wyborcza.  

8. W przypadku braku obsadzenia wszystkich mandatów w głosowaniu podstawowym, 

przeprowadza się głosowanie uzupełniające. Przepisy pkt 1-7 stosuje się odpowiednio.  
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w związku z przeprowadzaniem zdalnych głosowań elektronicznych  

z wykorzystaniem systemu informatycznego w PWSZ w Koninie  

(aplikacja ANKIETER w USOS – Uczelnianym Systemie Obsługi Studiów) 

 
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO*:  

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Koninie z siedzibą przy ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin.  

 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@konin.edu.pl. 

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe (imię i nazwisko, płeć, pesel, adres e-mail) będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia zdalnych głosowań elektronicznych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), 

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

czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 ze zm.), statutu PWSZ w Koninie, stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 325/VI/IV/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 16 kwietnia  

2019 r. (Obwieszczenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie) oraz regulaminu Samorządu Studentów PWSZ  

w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 01/2020 Parlamentu Studentów PWSZ 

w Koninie z dnia 27 stycznia 2020 r. (ze zm.).  

 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, do którego 

są zbierane, a następnie usunięte z bazy systemu USOS. 

 

5. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora na podstawie upoważnienia lub zawartej umowy. 

 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skorzystać –  

na warunkach określonych w RODO – z przysługujących praw: prawa żądania  

od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawa do przeniesienia danych 

osobowych. 
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7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych 

Obowiązek podania danych wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. Niepodanie  

danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w prowadzonym głosowaniu 

elektronicznym.  

 

8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  

z przepisami RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 


