
 
Zarządzenie nr 6 

Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z dnia 26 maja 2019 r. 

w sprawie: wyborów uzupełniających do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2019–2021 

Na podstawie § 9 ust. 1 w zw. z § 5 ust. 1 w zw. z § 47 ust. 3 w zw. z § 47 ust. 4 Ordynacji wyborczej 
do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, stanowiącej załącznik nr 1 do 
Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2010 r. (z późn. 
zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 

1) Samorządzie Studentów – należy przez to rozumieć Samorząd Studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; 

2) WRSS – należy przez to rozumieć Wydziałową Radę Samorządu Studentów; 
3) UKW – należy przez to rozumieć Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studentów; 
4) WKW – należy przez to rozumieć Wydziałową Komisję Wyborczą Samorządu Studentów. 

§ 2. 
1. Wybory uzupełniające do WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2019–2021 wyznacza się 

na dzień 10 czerwca 2019 r. 
2. Zarządza się przeprowadzenie głosowania w całości za pośrednictwem systemu USOSweb. 

§ 3. 
Określa się następujące terminy wykonania czynności wyborczych (kalendarz wyborczy): 

1) 27 maja 2019 r. – termin końcowy powołania członków WKW przez właściwą WRSS; 
2) 3 czerwca 2019 r.  – termin końcowy zgłaszania kandydatów na członków WRSS oraz 

zgłaszania mężów zaufania do WKW; 
3) 4 czerwca 2019 r. – termin końcowy sporządzenia przez WKW listy kandydatów na członków 

WRSS i podania jej do publicznej wiadomości; 
4) 4 czerwca 2019 r. – termin końcowy podania przez UKW do publicznej wiadomości godzin 

głosowania; 
5) 7 czerwca 2019 r. – termin końcowy sporządzenia spisu wyborców. 

§ 4. 
Zarządzenie podlega niezwłocznemu, najpóźniej w dniu następującym po jego wydaniu, ogłoszeniu na 
wydziale, na którym mają być przeprowadzone wybory oraz opublikowaniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty, w szczególności na stronie internetowej Samorządu Studentów. 

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


