Instrukcja wyboru elektora
W celu dokonania wyboru elektora przez system głosuj24.pl należy wykonać następujące czynności
na komputerach, laptopach, tabletach lub telefonach (smartfon) z dostępem internetu:
Zalogować cię na swoje konto pocztowe w domenie usz.edu.pl np. ( arkadiusz.szajewski@usz.edu.pl)
wprowadzając w przeglądarce internetowej adres https://usz.edu.pl/poczta/

Następnie kliknąć na napis usz.edu.pl. W następnym okienku musimy wprowadzić adres
poczty elektronicznej (email).

Zatwierdzamy adres, klikając na przycisk dalej.

Wybieramy następnie konto służbowe, klikamy na przycisk konto służbowe, a następnie
pojawia się ekran.

Na tym ekranie trzeba będzie wprowadzić hasło do poczty elektronicznej. Po wprowadzeniu
hasła należy kliknąć na przycisk zaloguj.
Po zalogowaniu pojawi się ekran Offica 365, z którego trzeba będzie wybrać program do obsługi
poczty Outlook (poczta elektroniczna); klikamy w napis Outlook.

Następnie przechodzimy do poczty elektronicznej, w której będą widoczne wiadomości.

Wybory uczelnianego kolegium elektorskiego przeprowadzone będą za pomocą programu
głosuj24.pl, który będzie wysyłał powiadomienia o głosowaniu w systemie Głosuj24.pl, jak jest to
pokazane na następnym ekranie.

Na powyższym ekranie jest pokazane zaproszenie do głosowania, które każdy uprawniony wyborca
otrzyma na swojego emaila (pocztę elektroniczną ). Program głosuj 24.pl zostanie automatycznie
uruchomiony w przeglądarce internetowej (FireFox, Chrome, Edge) po kliknięciu na link strony
internatowej, który znajduję się w emailu (niebieska strzałka). Poniższy ekran przedstawia program
głosuj24.pl, na którym będziemy oddawać głosy (widok inny na smartfonach).

Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie na kafelek z nazwiskiem osoby ubiegającej się o mandat
elektora; kafelki wybranych osób zmienią kolor na zielony, tak jak na poniższym ekranie.

Po zaznaczeniu kandydatów, na których chcemy oddać swój głos, trzeba wysłać oddany głos lub
głosy, poprzez klikniecie w kafelek: wyślij oddany(e) głos(y).

Po zatwierdzeniu naszego wybory, czyli kliknięciu na kafelek: wyślij oddany(e) głos(y) – pojawi się
następujące okienko.

Komunikat, który pojawi się, informuje, że raz oddany głos nie może być zmieniony. Jeżeli
potwierdźmy nasz wybór, klikamy na przycisk OK. Zatwierdzone głosowanie zostaje wysłane do
systemu i otrzymujemy potwierdzenie oddanego przez nas głosu, tak jak pokazuje to poniższy ekran.

Głosowanie zostało zakończone. Jeżeli w danym okręgu wyborczym nie zostaną obsadzony wszystkie
mandaty, będzie kolejne głosowanie w oznaczonym czasie. Oddanie głosu przed oznaczonym czasem
lub po oznaczonym czasie nie będzie możliwe.
W dniu zebrania wyborczego prosimy o bieżące śledzenie wiadomości email. Pierwsze głosowania,
zgodnie z Obwieszczeniem nr 6/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 20 maja, odbywają się
w godzinach porannych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią Obwieszczenia, które zostało
już rozesłane pocztą elektroniczną w domenie usz.edu.pl (poniżej link):
https://wybory.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2013/04/Obwieszczenie_6_2020_UKW_US.pdf
Na stronie www.wybory.usz.edu.pl znajdą również Państwo zakładane harmonogramy ewentualnych
kolejnych głosowań, które mogą odbyć się pod warunkiem wymaganej liczby uczestników w
pierwszej albo drugiej turze głosowania:
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora albo profesora Uniwersytetu
Szczecińskiego (okręg I-IX):
https://wybory.usz.edu.pl/wpcontent/uploads/2013/04/Uchwa%C5%82a_29_2020_UKW_US_za%C5%82%C4%85cznik_1-1.pdf
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora albo profesora Uniwersytetu
Szczecińskiego (okręg X-XVIII):
https://wybory.usz.edu.pl/wpcontent/uploads/2013/04/Uchwa%C5%82a_29_2020_UKW_US_za%C5%82%C4%85cznik_2.pdf
Nauczyciele akademiccy niezatrudnieni na stanowisku profesora albo profesora Uniwersytetu
Szczecińskiego (okręg I-VII):
https://wybory.usz.edu.pl/wpcontent/uploads/2013/04/Uchwa%C5%82a_29_2020_UKW_US_za%C5%82%C4%85cznik_3.pdf
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (okręg I):
https://wybory.usz.edu.pl/wpcontent/uploads/2013/04/Uchwa%C5%82a_29_2020_UKW_US_za%C5%82%C4%85cznik_4.pdf
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (okręg II):
https://wybory.usz.edu.pl/wpcontent/uploads/2013/04/Uchwa%C5%82a_29_2020_UKW_US_za%C5%82%C4%85cznik_5.pdf
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (okręg III):
https://wybory.usz.edu.pl/wpcontent/uploads/2013/04/Uchwa%C5%82a_29_2020_UKW_US_za%C5%82%C4%85cznik_6.pdf

Uchwała o podziale mandatów w okręgach wyborczych [zakresy okręgów]:
https://wybory.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2013/04/Uchwa%C5%82a_UKW_US_5_2020.pdf
https://wybory.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2013/04/Komunikat_UKW_US__3_2020_p.pdf

