
Zasady funkcjonowania systemu elektronicznego głosowania w wyborach 

Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, Komisji Skrutacyjnej 

Kolegium Elektorów 

 

§ 1 

Wstęp i zasady ogólne 

1. Mając na uwadze rozwój 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, postanawia o 

wprowadzeniu częściowego zdalnego głosowania elektronicznego, które pozwoli na 

uzyskanie maksymalnej możliwej frekwencji wyborczej zważywszy na zagrożenie 

epidemiologiczne i ewentualne obawy wyborców.  

2. Niniejsze zasady dotyczą głosowania w wyborach Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego, Sekretarza, Komisji Skrutacyjnej Kolegium Elektorów oraz w 

wyborach Rektora. 

3. Głosowania, o których mowa w ust. 2, przeprowadzane będą elektronicznie z użyciem 

systemu informatycznego umożliwiającego oddanie głosu na odległość (dalej 

„System”) wyborcom będącym członkami Kolegium Elektorów. 

4. Szczegółowy porządek głosowania – zgodny z przepisami i niniejszymi zasadami – 

ustala Przewodniczący UKW i podaje niezwłocznie do wiadomości wyborców w 

formie komunikatu.  

 

§ 2 

Instrukcja głosowania 

1. Głosowanie w Systemie jest tajne. 

2. Wyborcy otrzymują na swój adres uczelnianej poczty elektronicznej informację o 

możliwości oddania głosu w sposób określony w § 1 ust. 3. 

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

a. przesyłana jest w formie wiadomości elektronicznej w terminie określonym 

przez Przewodniczącego UKW, nie później jednak, niż do momentu 

rozpoczęcia głosowania, 

b. zawiera odpowiedni link do Systemu, pod którym możliwe będzie oddanie 

głosu. 

4. Głosowanie możliwe jest po zalogowaniu się do Systemu za pośrednictwem Centralnej 

Usługi Uwierzytelniania (CAS), przy użyciu danych (adres e-mail i hasło) swojego 

uczelnianego elektronicznego konta pocztowego (odpowiednio 

pracownicze/studenckie/doktoranckie). 

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

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

Przewodniczący UKW i podaje go do wiadomości wyborców w komunikacie, 

najpóźniej w dniu poprzedzającym głosowanie. Czas ten powinien być zbieżny z 

czasem oddawania głosów w sposób tradycyjny. 

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

głosowania w Systemie ma administrator Systemu (CI), Przewodniczący UKW i 

członkowie komisji skrutacyjnej.  

7. Szczegółowa procedura głosowania zostanie udostępniona wyborcom, w terminie 

określonym przez Przewodniczącego UKW, najpóźniej w dniu poprzedzającym 

głosowanie. 

 



§ 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, w lokalu wyborczym zapewnia się co najmniej jedno stanowisko 

komputerowe umożliwiające głosowanie w Systemie w czasie przeznaczonym na 

oddawanie głosów, chyba, że nastąpią okoliczności uniemożliwiające takie działanie.  

 

§ 4 

Gwarancje i zabezpieczenia 
1. System działa wykorzystując moduł Sonda systemu portalowego Politechniki 

Rzeszowskiej. 

2. System był dotychczas wielokrotnie wykorzystywany w głosowaniach on-line Senatu 

(głosowania jawne) oraz Rad Wydziałów Politechniki Rzeszowskiej (głosowania tajne 

i jawne). 

3. Serwer WWW, na którym działa System loguje adresy IP oraz żądania, które z tych 

adresów przychodzą. System bazodanowy używa binlogów, w których zawarte są 

wszystkie operacje wykonane na bazie w taki sposób, iż można odtworzyć każde 

wykonane zapytanie.  

4. W głosowaniu tajnym głosy wyborców są anonimizowane tzn. po zalogowaniu do 

Systemu i oddaniu głosu przez uprawnionego wyborcę, System wykonuje następujące 

operacje: 

a. zwiększa licznik głosów przy danym kandydacie, 

b. dodatkowo, każdy oddany głos jest zapisywany w postaci zanonimizowanej w 

osobnym rekordzie bazy danych; we wpisie tym pominięta jest informacja o 

wyborcy oraz wyzerowany jest czas oddania głosu, aby zminimalizować 

możliwość połączenia informacji o czasie logowania wyborcy do systemu z 

czasem oddania głosu, 

c. odbiera danemu wyborcy uprawnienia do głosowania, odbywa się to poprzez 

usunięcie wyborcy z grupy osób uprawnionych do głosowania; jeżeli któryś z 

wyborców nie odda głosu w czasie trwania głosowania, jego dane będą dostępne 

w podglądzie ww. grupy po zakończeniu głosowania,  

d. opcjonalnie wysyła na wybraną skrzynkę pocztową zanonimizowaną 

wiadomość o oddanym głosie. 

5. Dane z formularza głosowania wysyłane są za pomocą metody POST – adresy URL, 

które są logowane przez serwer WWW, nie zawierają informacji pozwalających 

odtajnić głosowanie. 

6. Administrator Systemu (CI), Przewodniczący UKW oraz członkowie komisji 

skrutacyjnej mają dostęp w Systemie tylko i wyłącznie do liczby głosów oddanych na 

poszczególnych kandydatów, informacji o frekwencji (głosowanie tajne) oraz listy osób 

uprawnionych do głosowania – na podstawie tych danych, po zakończeniu głosowania, 

sporządzony zostanie protokół z wyborów. 

7. Za konfigurację głosowania oraz nadanie odpowiednich uprawnień wyborcom, na 

podstawie informacji dostarczonych przez Przewodniczącego UKW, odpowiedzialny 

jest administrator Systemu (CI) . 

8. Na czas głosowania odpowiedni dostęp do systemu będą miały tylko uprawnione osoby. 



 


