
Uchwała nr 245 

Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 23 listopada 2020 r. 

zmieniająca Statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W Ordynacji wyborczej, stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (uchwała nr 75 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r., 

z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. 

1. Głosowanie na kandydatów jest tajne. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wyborcy biorą udział w głosowaniu poprzez umieszczenie karty 

do głosowania w urnie w lokalu wyborczym określonym przez właściwą komisję wyborczą.  

3. Uczelniana komisja wyborcza może zarządzić przeprowadzenie głosowania przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w przypadku wystąpienia na obszarze obejmującym 

siedzibę Uczelni, ogłoszonego przez właściwe organy, na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo stanu 

nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji RP, o ile przepisy prawa 

lub decyzje wydane na ich podstawie nie sprzeciwiają się przeprowadzeniu głosowania 

zgodnie z postanowieniami niniejszej ordynacji, w szczególności dotyczącymi tajności 

głosowania.”; 

2) w § 2: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje numerację ustępu 1 w brzmieniu: 

1. „Z zastrzeżeniem ust. 2, wybory Rektora oraz przedstawicieli do Senatu i uczelnianej 

komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich oraz członków rady uczelni 

i kolegium elektorów odbywają się z zachowaniem następujących zasad:”, 



b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

2. „W przypadku zarządzenia przez uczelnianą komisję wyborczą głosowania przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej: 

1) wszystkie głosowania wyborcze są tajne i odbywają się za pośrednictwem systemu 

informatycznego, do którego dostęp uzyskiwany jest poprzez użycie jednorazowego 

linku (zwanego dalej tokenem), wysyłanego w dniu głosowania przez komisję wyborczą 

przeprowadzającą dane wybory, z adresu poczty elektronicznej wskazanej przez 

uczelnianą komisję wyborczą, na służbowy adres poczty elektronicznej osoby 

uprawnionej do głosowania; 

2) każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, który może być oddany wyłącznie osobiście 

w czasie głosowania przy użyciu systemu informatycznego i elektronicznej karty 

do głosowania przygotowanej przez komisje wyborcze w systemie informatycznym; 

3) nazwiska kandydatów umieszcza się na elektronicznej karcie do głosowania 

alfabetycznie. W przypadku jednego kandydata karta do głosowania musi zawierać 

pola (przyciski) na TAK oraz na NIE; 

4) głosowanie w przypadku dokonywania wyboru więcej niż jednego kandydata polega na 

wybraniu w systemie informatycznym nazwiska kandydata poprzez naciśnięcie 

odpowiedniego kafelka/ przycisku z nazwiskiem kandydata, na którego oddaje się głos, 

a głosowanie w przypadku wyboru jedynego kandydata polega na naciśnięciu przycisku 

„TAK” albo „NIE”; 

5) głos jest ważny, jeżeli w elektronicznej karcie do głosowania, na której znajduje się: 

a) więcej niż jeden kandydat – wyborca dokona wyboru poprzez naciśnięcie 

przycisków z nazwiskami kandydatów, na których oddaje głos, w liczbie 

nie mniejszej niż jeden i nie większej niż liczba miejsc mandatowych (informacja 

o liczbie miejsc mandatowych, tj. maksymalnej liczbie kandydatów, na których 

można oddać głos, zamieszczana jest w elektronicznej karcie do głosowania), 

b) jeden kandydat – wyborca naciśnie jeden z przycisków: TAK albo NIE; 

6) konfiguracja głosowania w ramach systemu informatycznego uniemożliwia oddanie 

głosu nieważnego; 



7) nienaciśnięcie przez wyborcę co najmniej jednego przycisku z nazwiskiem kandydata, 

na którego oddaje głos, lub naciśnięcie przycisków w liczbie większej niż określona 

liczba miejsc mandatowych, w przypadku gdy na elektronicznej karcie do głosowania 

znajduje się więcej niż jeden kandydat, a także naciśnięcie przez wyborcę obu 

przycisków: TAK i NIE lub nienaciśnięcie żadnego z nich, w przypadku gdy na 

elektronicznej karcie do głosowania znajduje jeden kandydat, uniemożliwia przesłanie 

głosu w systemie informatycznym i będzie uznawane za nieoddanie głosu.”; 

3) w § 3 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

2. „Informacje o czasie i miejscu przeprowadzenia wyborów oraz sposobie przeprowadzenia 

głosowania podaje się do wiadomości nie później niż 7 dni przed wyborami.”; 

4) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

5. „W przypadku zarządzenia przez uczelnianą komisję wyborczą głosowania przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej wsparcie techniczne komisji wyborczych zapewnia 

Uczelniane Centrum Informatyki.”; 

5) w § 6 ust. 1: 

a) dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

5a) „podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu głosowania przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w przypadkach, o których mowa w § 1a ust. 3, i zarządzanie głosowania 

w takiej formie;”, 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

8) „rozstrzyganie wątpliwości związanych z przebiegiem wyborów, w tym głosowań także 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, podanie wytycznych innym komisjom;”, 

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

10) „ustalanie wzorów formularzy, protokołów, sprawozdań, kart do głosowania, w tym 

elektronicznych, pieczęci komisji wyborczych przeprowadzających wybory w Uczelni 

oraz innych dokumentów związanych z czynnościami wyborczymi;”; 

6) w § 7 ust. 6 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:  

„Rektor zapewnia warunki przeprowadzania zebrań w obiektach Uczelni, może też umożliwić 

zaprezentowanie programu wyborczego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”; 

7) w § 14: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje numerację ustępu 1 w brzmieniu: 

1. „Z zastrzeżeniem ust. 2, zebranie wyborcze poświęcone wyborowi Rektora odbywa się 

w szczególności według następujących zasad:”, 



b) w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

13) „w przypadku niewyłonienia organu jednoosobowego zastosowanie mają odpowiednie 

postanowienia § 2 ust. 1 pkt 10–14.”, 

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

2. „Zebranie wyborcze poświęcone wyborowi Rektora przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej odbywa się w szczególności według następujących zasad: 

1) w zebraniu wyborczym uczestniczą członkowie uczelnianego kolegium elektorów 

oraz członkowie uczelnianej komisji wyborczej; 

2) zebraniu przewodniczy przewodniczący lub zastępca przewodniczącego uczelnianej 

komisji wyborczej; 

3) przewodniczący komisji wyborczej lub jego zastępca, o ile przewodniczy zebraniu, 

powołuje sekretarza zebrania, którym zostaje jeden z członków komisji wyborczej 

przeprowadzającej głosowanie; 

4) transmisja zebrania wyborczego odbywa się w czasie rzeczywistym między jego 

uczestnikami i umożliwia wielostronną komunikację, w ramach której uczestnicy 

zebrania mogą wypowiadać się w jego toku; 

5) obecność podczas zebrania wyborczego potwierdzana jest przez uczestnika zebrania 

w module „Spotkania” systemu panel2.zut.edu.pl; 

6) przewodniczący zebrania informuje uczestników zebrania wyborczego o zasadach 

przeprowadzenia głosowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

w tym o godzinie jego rozpoczęcia i zakończenia, a następnie zarządza przesłanie, 

na służbowy adres poczty elektronicznej, tokenów do głosowania osobom, 

które uczestniczą w zebraniu i potwierdziły obecność w module „Spotkania” w ramach 

panel2.zut.edu.pl. Po upewnieniu się, że osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały 

tokeny, o których mowa w zdaniu poprzednim, przewodniczący zarządza głosowanie. 

Komisja wyborcza przeprowadzająca wybory może zarządzić wcześniejsze zakończenie 

głosowania, jeżeli wszyscy wyborcy, którzy uczestniczą w zebraniu i potwierdzili 

obecność w module „Spotkania” w ramach panel2.zut.edu.pl, oddali swe głosy;  

7) niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja ustala wyniki głosowania. Komisja 

wyborcza przeprowadzająca głosowanie ustala na podstawie spisu wyborców liczbę 

osób uprawnionych do głosowania, liczbę osób, którym wysłano token zgodnie 

z treścią pkt 6, liczbę wyborców, którzy oddali głos; 



8) komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach, opatrzony pieczęcią komisji 

wyborczej przeprowadzającej wybory lub odpowiadającym jej zestawieniem danych 

dotyczących komisji wyborczej przeprowadzającej wybory, protokół głosowania, 

w którym zamieszcza dane wymienione m.in. w pkt 7 oraz liczbę głosów oddanych 

na poszczególnych kandydatów. W protokole podaje się także czas i sposób głosowania 

oraz istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania. Protokół podpisują, 

z zastosowaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznego lub cyfrowych podpisów 

zaufanych wszyscy członkowie komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie. 

Protokół przekazuje się przewodniczącemu zebrania, który protokół odczytuje, podając 

tym samym wynik głosowania. Jeden egzemplarz protokołu głosowania oraz wydruk 

raportu z systemu informatycznego przewodniczący zebrania przekazuje niezwłocznie 

uczelnianej komisji wyborczej; 

9) w przypadku niewyłonienia organu jednoosobowego zastosowanie mają odpowiednie 

postanowienia § 2 ust. 1 pkt 10–14.”; 

8) w § 15:  

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje numerację ustępu 1 w brzmieniu: 

1. „Z zastrzeżeniem ust. 2, zebranie wyborcze poświęcone wyborowi do Senatu, uczelnianej 

komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich oraz do uczelnianego kolegium 

elektorów odbywa się w szczególności według następujących zasad:”, 

b) w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

12) „w sytuacji niewyłonienia organu kolegialnego, uczelnianego kolegium elektorów bądź 

uczelnianej komisji dyscyplinarnej zastosowanie mają odpowiednie postanowienia § 2 

ust. 1 pkt 10–14.”, 

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

2. „Zebranie wyborcze poświęcone wyborowi do Senatu, uczelnianej komisji dyscyplinarnej 

do spraw nauczycieli akademickich oraz do uczelnianego kolegium elektorów przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej odbywa się w szczególności według następujących 

zasad: 

1) w zebraniu wyborczym poświęconym wyborowi członków Senatu, członków 

uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich 

oraz uczelnianego kolegium elektorów uczestniczą wyborcy poszczególnych grup 

wyborczych oraz członkowie właściwej komisji wyborczej; 

2) zebraniu przewodniczy przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji 

wyborczej; 



3) przewodniczący komisji wyborczej lub jego zastępca, o ile przewodniczy zebraniu, 

powołuje sekretarza zebrania, którym zostaje jeden z członków komisji wyborczej 

przeprowadzającej głosowanie; 

4) transmisja zebrania wyborczego odbywa się w czasie rzeczywistym między jego 

uczestnikami i umożliwia wielostronną komunikację, w ramach której uczestnicy 

zebrania mogą wypowiadać się w jego toku; 

5) obecność podczas zebrania wyborczego potwierdzana jest przez uczestnika zebrania 

w module „Spotkania” systemu panel2.zut.edu.pl; 

6) przewodniczący zebrania informuje uczestników zebrania wyborczego o zasadach 

przeprowadzenia głosowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

w tym o godzinie jego rozpoczęcia i zakończenia, a następnie zarządza przesłanie, 

na służbowy adres poczty elektronicznej, tokenów do głosowania osobom, 

które uczestniczą w zebraniu i potwierdziły obecność w module „Spotkania” w ramach 

panel2.zut.edu.pl. Po upewnieniu się, że osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały 

tokeny, o których mowa w zdaniu poprzednim, przewodniczący zarządza głosowanie. 

Komisja wyborcza przeprowadzająca wybory może zarządzić wcześniejsze zakończenie 

głosowania, jeżeli wszyscy wyborcy, którzy uczestniczą w zebraniu i potwierdzili 

obecność w module „Spotkania” w ramach panel2.zut.edu.pl, oddali swe głosy; 

7) niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja ustala wyniki głosowania. 

Komisja wyborcza przeprowadzająca głosowanie ustala na podstawie spisu wyborców 

liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę osób, którym wysłano token zgodnie 

z treścią pkt 6, liczbę wyborców, którzy oddali głos;  

8) komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach, opatrzony pieczęcią komisji 

wyborczej przeprowadzającej wybory lub odpowiadającym jej zestawieniem danych 

dotyczących komisji wyborczej przeprowadzającej wybory, protokół głosowania, 

w którym zamieszcza dane wymienione m.in. w pkt 7 oraz liczbę głosów oddanych 

na poszczególnych kandydatów. W protokole podaje się także czas i sposób głosowania 

oraz istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania. Protokół podpisują, 

z zastosowaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub cyfrowych podpisów 

zaufanych wszyscy członkowie komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie. 

Protokół przekazuje się przewodniczącemu zebrania, który protokół odczytuje, 

podając tym samym wynik głosowania. Jeden egzemplarz protokołu głosowania 

oraz wydruk raportu z systemu informatycznego przewodniczący zebrania przekazuje 

niezwłocznie uczelnianej komisji wyborczej; 



9) w sytuacji niewyłonienia organu kolegialnego, uczelnianego kolegium elektorów bądź 

uczelnianej komisji dyscyplinarnej zastosowanie mają odpowiednie postanowienia § 2 

ust. 1 pkt 10–14.”; 

9) w § 16: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje numerację ustępu 1 w brzmieniu: 

1. „Z zastrzeżeniem ust. 2, wyboru delegatów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1, § 11 ust. 2 

pkt 1 oraz § 13 ust. 2 pkt a, dokonuje się w szczególności według następujących zasad:”, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

2. „Wyboru delegatów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1, § 11 ust.2 pkt 1 oraz § 13 ust. 2 

pkt a, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dokonuje się w szczególności 

według następujących zasad: 

1) głosowanie na kandydatów odbywa się w dniach wyznaczonych przez komisję 

wyborczą właściwą do przeprowadzenia wyborów; 

2) uprawnieni do głosowania wyborcy mogą oddać swój głos na wybranego kandydata 

w godzinach wskazanych w ogłoszeniu wyborczym pomiędzy 700 a 1500. 

Komisja wyborcza przeprowadzająca wybory może zarządzić wcześniejsze zakończenie 

głosowania, jeżeli wszyscy uprawnieni do głosowania wyborcy oddali swe głosy;  

3) niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja ustala wyniki głosowania. 

Komisja wyborcza przeprowadzająca głosowanie ustala na podstawie spisu wyborców 

liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę osób, którym wysłano token przed 

głosowaniem na służbowy adres poczty elektronicznej, liczbę wyborców, którzy oddali 

głos; 

4) komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach, opatrzony pieczęcią komisji 

wyborczej przeprowadzającej wybory lub odpowiadającym jej zestawieniem danych 

dotyczących komisji wyborczej przeprowadzającej wybory, protokół głosowania, 

w którym zamieszcza dane wymienione m.in. w pkt 3 oraz liczbę głosów oddanych 

na poszczególnych kandydatów. W protokole podaje się także czas i sposób głosowania 

oraz istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania. Protokół podpisują, 

z zastosowaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub cyfrowych podpisów 

zaufanych wszyscy członkowie komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie. 

Protokół przekazuje się przewodniczącemu zebrania, który protokół odczytuje, 

podając tym samym wynik głosowania. Jeden egzemplarz protokołu głosowania 

oraz wydruk raportu z systemu informatycznego przewodniczący zebrania przekazuje 

niezwłocznie uczelnianej komisji wyborczej.”; 



10) w § 17: 

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

2. „Z zastrzeżeniem ust. 3, wyboru członków Rady Uczelni dokonuje się w szczególności 

według następujących zasad:”, 

b) w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

11) „w sytuacji niewyłonienia Rady Uczelni zastosowanie mają odpowiednie postanowienia 

§ 2 ust. 1 pkt 10–14.”, 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

3. „Wyboru członków Rady Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

dokonuje się w szczególności według następujących zasad: 

1) transmisja zebrania wyborczego odbywa się w czasie rzeczywistym między jego 

uczestnikami i umożliwia wielostronną komunikację, w ramach której uczestnicy 

zebrania mogą wypowiadać się w jego toku; 

2) w zebraniu wyborczym poświęconym wyborowi członków Rady Uczelni uczestniczą 

członkowie Senatu oraz członkowie właściwej komisji wyborczej; 

3) zebraniu przewodniczy przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji 

wyborczej; 

4) obecność podczas zebrania wyborczego potwierdzana jest przez uczestnika zebrania 

w module „Spotkania” systemu panel2.zut.edu.pl; 

5) przewodniczący zebrania informuje uczestników zebrania wyborczego o zasadach 

przeprowadzenia głosowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

w tym o godzinie jego rozpoczęcia i zakończenia, a następnie zarządza przesłanie, 

na służbowy adres poczty elektronicznej, tokenów do głosowania osobom, 

które uczestniczą w zebraniu i potwierdziły obecność w module „Spotkania” w ramach 

panel2.zut.edu.pl. Po upewnieniu się, że osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały 

tokeny, o których mowa w zdaniu poprzednim, przewodniczący zarządza głosowanie. 

Komisja wyborcza przeprowadzająca wybory może zarządzić wcześniejsze zakończenie 

głosowania, jeżeli wszyscy wyborcy, którzy uczestniczą w zebraniu i potwierdzili 

obecność w module „Spotkania” w ramach panel2.zut.edu.pl, oddali swe głosy;  

6) niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja ustala wyniki głosowania. 

Komisja wyborcza przeprowadzająca głosowanie ustala na podstawie spisu wyborców 

liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę osób, którym wysłano token zgodnie 

z treścią pkt 5, liczbę wyborców, którzy oddali głos; 



7) komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach, opatrzony pieczęcią 

lub odpowiadającym jej zestawieniem danych dotyczących komisji wyborczej 

przeprowadzającej wybory, protokół głosowania, w którym zamieszcza dane 

wymienione m.in. w pkt 6 oraz liczbę głosów oddanych na poszczególnych 

kandydatów. W protokole podaje się także czas i sposób głosowania oraz istotne 

okoliczności związane z przebiegiem głosowania. Protokół podpisują, z zastosowaniem 

kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub cyfrowych podpisów zaufanych 

wszyscy członkowie komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie. 

Protokół przekazuje się przewodniczącemu zebrania, który protokół odczytuje, podając 

tym samym wynik głosowania. Jeden egzemplarz protokołu głosowania oraz wydruk 

raportu z systemu informatycznego przewodniczący zebrania przekazuje niezwłocznie 

uczelnianej komisji wyborczej; 

8) w sytuacji niewyłonienia Rady Uczelni zastosowanie mają odpowiednie postanowienia 

§ 2 ust.1 pkt 10–14.” 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 
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