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1. Przygotowanie zbioru elektorów w systemie USOS 

a) Wybieramy formularz: Pracownicy -> Komisje, wyszukujemy odpowiednią komisję typu OKU 

(Organy Kolegialne Uczelni), np.  Elektorzy do wyboru prorektora ds studenckich. 

b) Jeśli wyszukiwana komisja nie istnieje, to zgłaszamy do UCI wniosek o jej dodanie, w którym 

podajemy: 

i) nazwę w języku polskim i angielskim,  

ii) daty funkcjonowania organu od - do, 

iii) jednostkę organizacyjną, do której dany organ/komisja jest przypisana. 

c) Do istniejącej komisji wpisujemy osoby z prawem głosowania, daty od i do przypisania do 

komisji (jeśli są inne niż dla całej komisji), pełnione funkcje w komisji. 

 

Dla wybranej komisji, użycie przycisku Posiedzenia przenosi nas do formularza, w którym można 

rejestrować daty i tematy wszystkich posiedzeń komisji, a także wydrukować następujące raporty 

lokalne: 

 Lista obecności – będąca alfabetycznym wykazem wszystkich osób wpisanych do komisji z 

podaniem pełnionej funkcji oraz adresem email (kontem) do logowania (przed wydrukiem 

raportu można wybrać osoby, które nie mają wpisanego do systemu konta logowania). 

 Protokół z posiedzenia komisji. 
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2. Przygotowanie głosowania w ankieter.umk.pl 

a) Na podstawie składu osobowego komisji UCI tworzy grupę docelową, która jest migrowana 

do ankietera (migracja odbywa się codziennie o godzinie 5:50 oraz 17:50). 

b) Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie głosowania tworzy w systemie: 

i) ankietę podając jej nazwę, typ (anonimowa, nieanonimowa), proponujemy umieszczanie 

w nazwie: kodu organu, daty posiedzenia, numeru głosowania (np. 

SENAT_2020_04_28_Głos_pkt_01, RD_HISTORIA_2020_04_29_GLOS_3). 

ii) formularz karty do głosowania w menu Edycja, 
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Przykład 1. Karta do głosowania z jednym kandydatem

 

Schemat w ankietrze 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<questionnaire xsi:noNamespaceSchemaLocation="questionnaire.xsd" 
               xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
    <title> 
        <header>KARTA DO GŁOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO</header> 
    </title> 
    <page id="WYBOR_DZIEK"> 
        <header>Zebranie wyborcze w celu wyboru kandydata na dziekana wydziału ......... w dniu ......... 2020 r. 
        </header> 
        <questions> 
            <information id="Info1" showID = "false"> 
                <header>KANDYDAT NA DZIEKANA WYDZIAŁU ......... 
                </header> 
            </information>     
            <single id="GLOS" showID = "false" required = "true"> 
                <header>imiona i nazwisko kandydata 
                </header> 
                <answers> 
                    <textitem code="1" value="TAK" /> 
                    <textitem code="2" value="NIE"/> 
                    <textitem code="3" value="WSTRZYMUJĘ SIĘ"/> 
                </answers> 
            </single> 
            <information id="Info2" showID = "false"> 
                <header> 
                    <![CDATA[ <i>Informacja:<br> 
Głosuje się zaznaczając pole „o” .</i> 
]]> 
                </header> 
            </information>     
        </questions> 
    </page> 
</questionnaire> 



 

 

Mariusz Czerniak Wersja 1.2 

Przeprowadzenie wyborów/głosowań z 
wykorzystaniem systemu ankieter.umk.pl 

Ostatnia 
modyfikacja 

2020-05-08 

 

- 5 - 
 

Przykład 2. Karta do głosowania z więcej niż jednym kandydatem 

 

Schemat z ankieterze: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<questionnaire xsi:noNamespaceSchemaLocation="questionnaire.xsd" 
               xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
    <title> 
        <header>KARTA DO GŁOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO</header> 
    </title> 
        <page id="WYBOR_DZIEK2"> 
        <header>Zebranie wyborcze w celu wyboru kandydata na dziekana wydziału ......... w dniu ......... 2020 r.</header> 
        <questions> 
            <information id="Info2" showID = "false"> 
                <header>KANDYDACI NA DZIEKANA WYDZIAŁU .........</header> 
            </information>     
            <single id="GLOS2" showID = "false" required = "true"> 
                <header>Liczba mandatów: 1 
                </header> 
                <answers> 
                    <textitem code="1" value="Imiona i nazwisko kandydata 1" /> 
                    <textitem code="2" value="Imiona i nazwisko kandydata 2"/> 
                    <textitem code="3" value="Imiona i nazwisko kandydata 3"/> 
                </answers> 
            </single> 
            <information id="Info2a" showID = "false"> 
                <header> 
                    <![CDATA[ <i>Informacja:<br> 
Głosuje się zaznaczając pole „o” obok imienia i nazwiska popieranego kandydata. 
Można zagłosować maksymalnie na tylu kandydatów, ile jest mandatów do obsadzenia.</i> 
]]> 
                </header>                     
            </information>     
        </questions> 
    </page> 
</questionnaire> 
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iii) testuje działanie formularza  

 za pomocą przycisku Podgląd,  

 dodając testerów i uruchamiając testowo ankietę w menu Testy (należy zwrócić 

uwagę, że w ankiecie testowej można wielokrotnie udzielać odpowiedzi),  

iv) dodaje grupę docelową w menu Publikacja -> Grupa docelowa, 

 

v) (opcjonalnie) jeśli nie została zdefiniowana grupa docelowa, to istnieje możliwość 

dodania ręcznie osób biorących udział w głosowaniu za pomocą tokenów (Publikacja -> 

Tokeny) 

 dodaje potrzebną liczbę tokenów, 

 wpisuje dane i adresy email osób, 
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vi) wprowadza w menu Publikacja -> Ustawienia:  

 terminy przeprowadzenia głosowania, 

 krótki opis ankiety, 

 jeśli ankieta składa się z kilku kart, to flagę „Pokaż stan wypełnienia” pozostawia 

oznaczoną, 

 NIE zaznacza flagi „Dostęp otwarty”, 

 

vii) uruchamia głosowanie za pomocą przycisku „Publikuj” dostępnym na formularzu 

Publikacja -> Podsumowanie. 



 

 

Mariusz Czerniak Wersja 1.2 

Przeprowadzenie wyborów/głosowań z 
wykorzystaniem systemu ankieter.umk.pl 

Ostatnia 
modyfikacja 

2020-05-08 

 

- 8 - 
 

 

3. Przeprowadzenie głosowania 

a) Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie głosowania: 

i) przekazuje link do karty do głosowania osobom uprawnionym do głosowania (wpisanym 

do grupy docelowej) (link jest dostępny np. na formularzu Publikacja -> Podsumowanie), 

 

ii) dla tokenowych uczestników głosowania należy wysłać powiadomienie emailowe 

(Respondenci -> Powiadomienia), system podpowiada treść wiadomości, 
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iii) w trakcie głosowania sprawdza czy osoby uprawnione głosują (Menu Respondenci), 

iv) jeśli wszyscy uprawnieni oddali głos lub po otrzymaniu decyzji o zakończeniu głosowania 

przed upływem terminu naciska przycisk „Zakończ ankietę”, 

v) podaje wyniki głosowania do wiadomości (Menu Wyniki -> Zestawienie), 

 

vi) eksportuje wyniki głosownia do pliku CSV (Menu Wyniki -> Pobieranie). 
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b) Osoba głosująca: 

i) łączy się z ankieterem za pomocą otrzymanego linku i loguje się do systemu 

ankieter.umk.pl w Centralnym Punkcie Logowania, 

ii) na karcie do głosowania zaznacza wybraną przez siebie osobę i naciska przycisk „Dalej”, 

iii) zatwierdza wybór przyciskiem „Prześlij”. 

 

 


