Uchwała Nr 14/2020
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia zasad przeprowadzania zebrań wyborczych
w wyborach do Kolegium Elektorów i Senatu na kadencję 2020-2024
__________________________________________________________________________
Na podstawie § 15 pkt 3 Ordynacji wyborczej, stanowiącej załącznik Nr 2 do Statutu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz § 1 ust. 1 uchwały nr 84/2019/2020 Senatu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zasad
przeprowadzania zebrań wyborczych oraz posiedzeń kolegium elektorów z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość,
Uczelniana Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§1
1. Ze względu na specyfikę trybu i harmonogramu nauczania zdalnego, zebrania wyborcze
w wyborach do Kolegium Elektorów i Senatu w grupie nauczycieli akademickich odbędą
się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających
porozumiewanie się na odległość.
2. Uczelniana Komisja Wyborcza, zwana dalej „UKW”, przesyła osobom uprawnionym do
głosowania, co najmniej 24 godziny przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zebrania,
zaproszenie do udziału w zebraniu wyborczym.
§2
1. Potwierdzenie obecności na zebraniu wyborczym następuje za pośrednictwem
elektronicznego systemu do głosowania.
2. Potwierdzenie obecności jest możliwe w określonym podczas zebrania wyborczego przez
Przewodniczącego UKW przedziale czasowym. Brak potwierdzenia obecności na zebraniu
wyborczym we wskazanym terminie oznacza rezygnację z realizacji czynnego prawa
wyborczego w wyborach będących przedmiotem zebrania wyborczego.
§3
1. Głosowanie na zebraniu wyborczym prowadzonym z wykorzystaniem środków, o których
mowa w § 1, odbywa się za pomocą elektronicznego systemu do głosowania.
2. Osoby uprawnione do głosowania, które potwierdziły obecność na zebraniu wyborczym,
otrzymują z systemu, na adres poczty elektronicznej w domenie @uekat.pl, unikalne linki
umożliwiające udział w głosowaniach.
3. Oddanie głosu możliwe jest wyłącznie w przedziale czasowym określonym przez
przewodniczącego zebrania wyborczego.
4. Głos można oddać tylko raz, nie ma możliwość zmiany lub cofnięcia raz oddanego głosu.
§4
1. Wyborca zapewnia we własnym zakresie odpowiedni sprzęt wraz z oprogramowaniem
i dostępem do stałego łącza internetowego, umożliwiający wzięcie udziału w wyborach
przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji zdalnej.
2. W przypadku braku możliwości zapewnienia sprzętu, o którym mowa w ust. 1, wyborca
może skorzystać ze stanowisk komputerowych znajdujących na terenie Uniwersytetu.
3. Potrzebę skorzystania ze stanowisk, o których mowa w ust. 2, należy zgłaszać do UKW
na adres poczty elektronicznej ukw2020-2024@ue.katowice.pl, nie później niż na dwa dni
robocze przed wyznaczoną datą zebrania wyborczego.
§5
1. Ze względu na charakter pracy, lokalizację miejsca pracy oraz znoszenie obostrzeń
epidemicznych, zebrania wyborcze w wyborach do Kolegium Elektorów i Senatu w grupie

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędą się na terenie
Uniwersytetu (stacjonarnie).
2. Uczestnicy zebrania wyborczego obowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnoepidemiologicznych, w szczególności zachowania odległości co najmniej 1,5 m między
sobą, oraz podporządkowania się do poleceń członków UKW oraz innych osób
zapewniających obsługę zebrania.
§6
1. Wyborca obowiązany jest stawić się na zebraniu wyborczym o godzinie wskazanej
w harmonogramie określonym w komunikacie UKW.
2. Potwierdzenie obecności na zebraniu wyborczym następuje poprzez złożenie
własnoręcznego podpisu w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.
3. Złożenie podpisu, o który mowa w ust. 1, stanowi potwierdzenie otrzymania karty
do głosowania. Wyborca może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.
4. Karty do głosowania są wydawane wyborcom, którzy stawili się na zebraniu wyborczym
nie później niż o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia zebrania wyborczego.
§7
Wyborca wrzuca kartę do głosowania do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym
miejscu, w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
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