Załącznik nr 10

Regulamin głosowania
za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie § 61 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie przyjętego Uchwałą Nr 60/2019 Senatu UJD z dnia 17.04.2019 r.
w sprawie Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie, stanowi się:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Regulamin określa sposób głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
zwany dalej głosowaniem elektronicznym w sytuacjach nadzwyczajnych w szczególności
związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego.
2. Wybory Rektora, Senatu, Kolegium Elektorów, Rady Uczelni, Komisji dyscyplinarnej dla
nauczycieli akademickich, Kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeprowadza się na podstawie Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im.
Jana Długosza w Częstochowie oraz Regulaminu wyborczego zatwierdzonego przez Senat w
dniu 18 grudnia 2019 r., oraz niniejszego regulaminu stanowiącego załącznik do regulaminu
wyborczego.
3. O przeprowadzeniu wyborów w trybie elektronicznym w sytuacjach wskazanych w ustępie
1 postanawia Uczelniana Komisja Wyborcza w drodze uchwały z inicjatywy własnej lub na
wniosek Senatu.
§ 2.
Głosowanie elektroniczne przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza wraz z
kompetentnym personelem Działu infrastruktury informatycznej.
§ 3.
Do przeprowadzenia wyborów w trybie głosowania elektronicznego uruchomiony zostaje z
wykorzystaniem sieci Internet program wyborczy, który:
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1) gwarantuje oddanie głosu każdemu uprawnionemu wyborcy w sposób osobisty, tajny
i równy,
2) pozwala stwierdzić wymagane kworum w głosowaniach,
3) zapewnia możliwość ustalenia wyników głosowania oraz na ich podstawie wyników
wyborów.
§ 4.
1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej zarządza datę i godzinę głosowań
elektronicznych z zachowaniem terminów określonych w § 25 i 47 ust.1 Regulaminu
wyborczego.
§ 5.
Przed rozpoczęciem każdego głosowania elektronicznego prezentowany jest instruktaż
obsługi programu wyborczego według jednej z dwóch metod:
1) szkolenia przeprowadzanego online przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.
2) filmu instruktażowego dostępnego na stronie Uczelni w zakładce Wybory 2020.

Rozdział 2
Przeprowadzanie głosowania

§ 6.
Każdy uprawniony do głosowania otrzymuje na wskazany lub służbowy adres poczty
elektronicznej od Uczelnianej Komisji Wyborczej:
1) login i hasło oraz instrukcję umożliwiającą dostęp do programu wyborczego.
2) informację o sposobie głosowania elektronicznego z dowolnego miejsca wyposażonego
w narzędzia do łączenia się za pomocą sieci Internet
§ 7.
Każdy uprawniony do głosowania zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu,
hasła i niepodawania nikomu ich treści.
§ 8.
1. W dniu głosowania w wyznaczonym czasie głosowania, wyborca loguje się w programie
wyborczym online i dokonuje głosowania elektronicznego zgodnie z podaną informacją
o sposobie głosowania.
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2. Program głosowania elektronicznego zapewnia możliwość jednokrotnego oddania głosu
w przeprowadzanych wyborach. Po akcie głosowania program odnotowuje oddanie głosu, nie
wiążąc go z osobą, która jest zalogowana w portalu wyborczym, zapewniając tajność
głosowania.
§ 9.
Głos oddaje się poprzez wskazanie jednego z wybranych pól: „za”, „przeciw”, „wstrzymuje
się” przy nazwisku kandydata w odpowiednich wyborach. Głos, w którym zaznaczono więcej
niż jedno z podanych pól przy jednym nazwisku jest nieważny.

§ 10.
1. Każdy wyborca ma prawo zawiadomić na adres e-mailowy lub telefonicznie Uczelnianą
Komisję Wyborczą o przypadkach niepoprawnego funkcjonowania programu wyborczego,
uniemożliwiających prawidłowe oddanie głosu. Powyższe dane kontaktowe zostaną podane w
instrukcji, o której mowa w § 6 pkt 1.
2. Złożenie protestu wyborczego z powodu nieprawidłowego funkcjonowania programu
wyborczego uniemożliwiającego poprawne głosowanie bez zawiadomienia określonego
w ust. 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej jest nieskuteczne.
§ 11.
W przypadku wystąpienia problemów technicznych w głosowaniu elektronicznym albo
zaistnienia problemów innej natury niż techniczne, przewodniczący UKW po konsultacjach z
Uczelnianą Komisją Wyborczą zarządza odpowiednio przerwę albo odracza głosowanie na
czas niezbędny do usunięcia zaistniałej przeszkody.
§ 12.
Wyniki głosowania ustalają przeprowadzający głosowanie elektroniczne trzej członkowie
Uczelnianej Komisji Wyborczej, działający jako komisja skrutacyjna, z wyłączeniem
przewodniczącego UKW, na podstawie danych wygenerowanych z portalu wyborczego.
§ 13.
Komisja skrutacyjna sporządza protokół z głosowania, który przekazuje przewodniczącemu
Uczelnianej Komisji Wyborczej.
§ 14.
1. Ogłoszenia wyników wyborów dokonuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji
Wyborczej, chyba że postanowienia Regulaminu wyborczego stanowią inaczej.
2. Stwierdzenia ważności wyborów dokonuje Uczelniana Komisja Wyborcza, chyba że
postanowienia Regulaminu wyborczego stanowią inaczej.
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Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 15.
W odniesieniu do organów i ciał wybieranych na kadencje w latach 2020-2024 r głosowania w
trybie elektronicznym w 2020 r. dotyczą wyłącznie tych etapów procedur wyborczych, które
jeszcze nie zostały zakończone tj.:

1. Wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z wyłączeniem wyboru w grupie
profesorów i profesorów Uczelni,
2.

Wyborów do Senatu

3.

Wyborów Rektora
§ 16.

1. Uczelniana Komisja Wyborcza organizuje online zebranie informacyjne Kolegium
Elektorów ustalając termin i sposób przeprowadzenia zebrania.
2. Przepisy § 45 ust.2 i § 46 Regulaminu wyborczego stosuje się odpowiednio do organizacji
on line zabrania informacyjnego.
§ 17.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie oraz Regulaminu wyborczego zatwierdzonego przez Senat w dniu
18 grudnia 2019 r.
§ 18.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat.
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