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Rejestracja 

Strona główna 
W celu rejestracji w systemie, w pasku adresu przeglądarki należy wpisać adres 

https://wyborykomitetow2019.pan.pl, następnie wybrać polecenie „Zarejestruj nowe konto”. 

 

To polecenie aktywne będzie jedynie do zakończenia procesu rejestracji określonego w harmonogramie 

wyborów do komitetów PAN. 

Rejestracja 
Należy wypełnić danymi pola wskazane w karcie rejestracji. 

 

Email – adres email, który będzie wykorzystywany do przesyłania informacji związanych z wyborami. 

Afiliacja – w przypadku pracowników emerytowanych należy wybrać opcję „bez afiliacji” (należy zacząć 

wprowadzać tekst w oknie, system będzie podpowiadał dane). 

https://wyborykomitetow2019.pan.pl/
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Komitet – określenie komitetu w ramach, którego będzie można oddać głos oraz kandydować (należy 

zacząć wprowadzać tekst w oknie, system będzie podpowiadał dane). 

 

ORCID – w przypadku pracowników emerytowanych należy wybrać opcję „nie posiadam ORCID”. 

Kandydowanie – wskazanie swojej kandydatury w ramach wybranego powyżej komitetu (chęć 

kandydowania określa opcja „chcę kandydować” oznaczona kolorem zielonym). 

 

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy wybrać polecenie „Zarejestruj się”. 

Jeżeli wszystkie dane zostały poprawnie uzupełnione, w oknie przeglądarki pojawi się poniższa 

informacja: 

 

UWAGA! 

To nie jest koniec procesu rejestracji. 
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Weryfikacja konta 
Konieczne jest zweryfikowanie adresu mailowego podanego podczas rejestracji. Aby to zrobić należy 

sprawdzić skrzynkę email i potwierdzić adres mailowy poprzez kliknięcie w link znajdujący  

się w wiadomości. 

 

Link aktywny będzie przez 48h. Po tym czasie konieczna będzie ponowna rejestracja w systemie. 

W przypadku braku potwierdzenia maila, oddanie głosu w wyborach do komitetów PAN będzie 

niemożliwe. 

Po potwierdzeniu adresu mailowego, w przeglądarce otwarte zostanie okno systemu z poniższym 

komunikatem. 

 

Proces rejestracji pomyślnie zakończono. Logowanie do systemu jest możliwe. 

 

 

 

 



System wyborczy komitetów PAN - Instrukcja 
5 

Dostęp do systemu 
Logowanie 
W celu zalogowania do systemu należy podać dane określone podczas rejestracji konta. 

 

Komunikat na stronie logowania oznacza, że wciąż jest aktywny etap rejestracji użytkowników.  

Po tym etapie nastąpi weryfikacja zarejestrowanych kont. Po etapie weryfikacji możliwe będzie 

korzystanie z pełnej funkcjonalności systemu.  

Zmiana hasła 
Do zmiany hasła służy opcja „nie pamiętasz hasła?”. Po skorzystaniu z tej funkcjonalności, na adres 

mailowy wysłana zostanie wiadomość umożliwiająca ustawienie nowego hasła. 

 

Link do zmiany hasła aktywny będzie przez 2h. Po tym czasie należy ponownie skorzystać z opcji „nie 

pamiętasz hasła”? 

 



System wyborczy komitetów PAN - Instrukcja 
6 

Po kliknięciu linku „ustaw hasło”, w przeglądarce otwarte zostanie okno systemu, w którym należy 

określić nowe hasło. 

 

 

Logowanie do systemu z użyciem nowego hasła jest już możliwe. 

Okno główne systemu 

 
 

Okno komunikatów (1) 
Prezentacja informacji dla użytkowników, w tym oknie udostępniane będą dodatkowe funkcjonalności 

zależne od etapu wyborów np. (listy wyborcze, dostęp do głosowania). Aktywacją poszczególnych 

etapów zarządza administrator. 
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Przykładowe komunikaty: 

- etap „weryfikacja użytkowników”,  

 

 

 

 

 

 

- etap „ogłoszenie list wyborczych”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

- etap „Wybory”, 

 

- etap „Obliczanie wyników wyborów”, 

 

- etap „Wybory uzupełniające”. 
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Zmiana  danych (2) 
Pod poleceniem „Moje dane” dostępne są informacje, które zostały określone podczas rejestracji  

w systemie. Dane można edytować do momentu zakończenia etapu rejestracji użytkowników 

określonego w harmonogramie wyborów do komitetów PAN.  

 

Zmiana hasła (3) 
Polecenie „Hasło” umożliwia zmianę hasła dostępowego do systemu w dowolnym momencie.  

 

Instrukcja (4) 
Pod poleceniem „Instrukcja” dostępne są instrukcje do systemu wyborów do komitetów PAN. 

Harmonogram wyborów (5) 
Podgląd harmonogramu dla poszczególnych etapów wyborów określonych w Systemie Wyborczym 

Komitetów PAN.  

Głosowanie 
Listy wyborcze 
Po przejściu systemu do etapu „Ogłoszenie list wyborczych” po zalogowaniu, w oknie komunikatów 

dostępna będzie opcja „Lista wyborcza”. 



System wyborczy komitetów PAN - Instrukcja 
9 

 

Po wejściu w powyższą opcję dostępna będzie lista kandydatów w zakresie komitetu wybranego przez 

użytkownika podczas rejestracji.  

Numer ORCID jest linkiem, pozwala na wyświetlenie dodatkowych informacji o Kandydacie. 

 

Etap ogłoszenia list wyborczych nie musi wystąpić. Po etapie weryfikacji użytkowników może nastąpić 

etap wyborów. 

Głosowanie 
Po przejściu systemu do etapu „Wybory”, po zalogowaniu, w oknie komunikatów dostępna będzie opcja 

„Głosuj”. 

 

 

 

 

 

 

 

Po wejściu w powyższą opcję dostępna będzie lista Kandydatów w zakresie komitetu wybranego przez 

użytkownika podczas rejestracji.  
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Wybór kandydatów 
Z dostępnej listy należy wybrać maksymalnie 30 osób w tym 5 z identyczną afiliacją. 

W celu oznaczenia kandydata, na którego powinien zostać oddany głos należy zaznaczyć TAK przy 

nazwisku kandydata. 

 

Wyszukiwanie Kandydata na liście: 

- opcja szukaj. Po wpisaniu kilku liter nazwiska kandydata i zatwierdzeniu klawiszem szukaj, 

wyświetlona zostanie lista osób zawężona do kryteriów wyszukiwania, 

- opcja filtrowania po pierwszej literze nazwiska dostępna nad listą Kandydatów. 

 

- klawisz „wszystkie” pozwala na wyświetlenie pełnej listy bez żadnych kryteriów filtrowania. 

Ograniczenie ilości głosów: 

W oknie wyborów wykazywana jest informacja o ilości oddanych głosów (zaznaczonych TAK przy 

kandydaturach).  
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W momencie przekroczenia ilości możliwych do oddania głosów komunikat wyświetlony zostanie na 

czerwonym tle np. 

 

 

Wybór kandydatów podsumowanie 
Po oznaczeniu Kandydatów na których ma zostać oddany głos (TAK) należy wybrać opcję „Głosuj”. 

Wyświetlone zostanie okno z podsumowaniem dokonanego wyboru tj. lista osób z oznaczeniem TAK. 

 

Aby powrócić do okna głosowania w celu dokonania zmian w liście wybranych Kandydatów należy użyć 

opcji „Wróć do głosowania” . Po wprowadzeniu korekt, ponownie należy wybrać opcję” Głosuj”  

aby przejść do okna podsumowania. 

Oddanie głosu 
Aby ostatecznie oddać głos należy wybrać opcję „Zatwierdź głosowanie” (powrót do edycji nie będzie 

możliwy). Po zatwierdzeniu wyboru w systemie nie będzie aktywnej opcji głosowania. 

 

 

Wybory uzupełniające 
W przypadku konieczności przeprowadzenia kolejnej tury wyborów z zakresie danego Komitetu PAN, 

osoby które podczas rejestracji określiły chęć głosowania/kandydowania w zakresie tego Komitetu 
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otrzymają informację mailową o rozpoczęciu kolejnej tury wyborów. Po zalogowaniu do systemu 

aktywna będzie opcja „Głosuj”. 

 

Proces głosowania jest identyczny jak ten opisany w rozdziale „Głosowanie”.  


