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Dział I.  

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. doktorant – doktorantka lub doktorant Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; 

2. dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy; 

3. dyscyplina – dyscyplina naukowa zgodna z klasyfikacją dyscyplin i dziedzin 
naukowych oraz dyscyplin artystycznych określoną przez Ministra właściwego  
ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

4. dziedzina – dziedzina naukowa zgodna z klasyfikacją dyscyplin i dziedzin naukowych 
oraz dyscyplin artystycznych określoną przez Ministra właściwego ds. Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego; 

5. jednostka – jednostka prowadząca studia doktoranckie na Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego; 

6. kształcenie doktoranta – kształcenie doktoranta w ramach prowadzonych studiów 
doktoranckich przez jednostkę lub w ramach danej szkoły doktorskiej; 

7. Komisja Rewizyjna – Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego; 

8. Komisja Wyborcza – Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego; 

9. Przewodniczący – Przewodnicząca lub Przewodniczący Samorządu Doktorantów 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; 

10. Rada – Uczelniana Rada Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; 

11. Regulamin – Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego; 

12. Sekretarz – Sekretarz Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego; 

13. Samorząd – Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; 

14. Statut – Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; 

15. Uniwersytet – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; 

16. Ustawa – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.); 

17. Zarząd – Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 
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§ 2 

1. Samorząd tworzą wszystkie osoby posiadające status doktoranta Uniwersytetu. 

2. Samorząd działa na podstawie Ustawy, Statutu i Regulaminu. 

3. Regulamin określa organizację i tryb działania Samorządu, w tym określa organy 
jednoosobowe i kolegialne Samorządu, sposób ich powoływania oraz kompetencje,  
a także tryb wyboru przedstawicieli doktorantów do organów Uniwersytetu i jego 
jednostek organizacyjnych. 

 
§ 3 

Do zadań Samorządu należą w szczególności: 

1. reprezentowanie ogółu doktorantek i doktorantów Uniwersytetu przez swoje organy; 

2. obrona praw doktorantów Uniwersytetu; 

3. wspieranie i realizacja naukowych oraz prorozwojowych inicjatyw doktorantów 
Uniwersytetu; 

4. integracja środowiska doktorantów; 

5. uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w zakresie spraw i realizacji zadań 
Uniwersytetu na zasadach określonych Ustawą, Statutem oraz innymi przepisami; 

6. współpraca z organami Uniwersytetu w sprawach socjalno-bytowych doktorantów,  
w szczególności w sprawach świadczeń dla doktorantów; 

7. opiniowanie wysokości opłat uiszczanych przez doktorantów, uczestników studiów 
trzeciego stopnia, w toku kształcenia; 

8. opiniowanie projektów decyzji organów Uniwersytetu; 

9. wybieranie przedstawicieli doktorantów do kolegialnych organów Uniwersytetu; 

10. wyrażanie opinii doktorantów w sprawach związanych z procesem kształcenia 
doktorantów na Uniwersytecie; 

11. uczestnictwo w realizacji zadań Uniwersytetu. 

 
Dział II. 

Organy Samorządu i przedstawiciele doktorantów w innych organach 
 

§ 4 

1. Samorząd działa przez swoje organy. 

2. Organem jednoosobowym Samorządu jest Przewodniczący. 

3. Organami kolegialnymi Samorządu są: 

1) Rada; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna; 

4) Komisja Wyborcza. 
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4. Organami wykonawczymi Samorządu są Przewodniczący i Zarząd. 

5. Organem uchwałodawczym Samorządu jest Rada. 

6. Organem kontrolującym Samorząd jest Komisja Rewizyjna. 

7. Organem wyborczym Samorządu jest Komisja Wyborcza. 

 
§ 5 

1. Samorządu jest reprezentowany przez organy Samorządu. 

2. Organy Samorządu nie podlegają żadnym organom bądź strukturom, o ile przepisy 
Ustawy bądź Statutu nie stanowią inaczej. W szczególności organy Samorządu nie 
podlegają żadnym międzyuczelnianym ani ponaduczelnianym strukturom. 

3. Członkowie Samorządu w swoim działaniu kierują się zasadami etyki 
obowiązującymi w Uniwersytecie, w tym zasadami wynikającymi z Europejskiej 
Karty Naukowca. 

 
§ 6 

Sposób podejmowania decyzji i wyrażania stanowisk organów Samorządu: 

1. organy kolegialne podejmują decyzje i wyrażają stanowiska w drodze uchwał; 

2. uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; 

3. uchwały wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia; 

4. głosowania w sprawach osobowych są tajne, o ile przepis szczególny nie stanowi 
inaczej; 

5. uchwały są sporządzane w formie pisemnej i są podpisywane przez przewodniczącego 
odpowiedniego organu, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej; 

6. uchwały podejmowane przez Radę, Komisję Rewizyjną i Komisję Wyborczą, a także 
stanowiska oraz opinie Przewodniczącego, Rady i Zarządu są niezwłocznie, ale nie 
później niż w terminie siedmiu dni, publikowane na stronie internetowej Samorządu, 
za co odpowiedzialny jest przewodniczący danego organu; 

7. jeśli uchwała zawiera rozstrzygnięcie w sprawie indywidualnej, jej treść jest 
przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku nie później niż następnego dnia 
roboczego osobie, której rozstrzygnięcie to dotyczy; 

8. rozstrzygnięcia i opinie/zgody są przekazywane osobom lub podmiotom 
zainteresowanym na adres e-mail osoby, grupy osób lub jednostki, której dotyczy. 
Wiadomość uznaje się za doręczoną po upływie dwóch dni roboczych; 

9. terminy, o których mowa w niniejszych Regulaminie, w tym rozumienie dostarczenia 
dokumentów organom Samorządu, określa się poprzez pisemne potwierdzenie daty 
wpłynięcia dokumentów w przypadku ich osobistego złożenia lub w przypadku 
dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, za dzień wpłynięcia dokumentów 
uznaje pierwszy dzień roboczy. 
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§ 7 

1. Organy Samorządu są wybierane w drodze wyborów. 

2. Wyniki wyborów uznaje się za ważne, jeżeli w terminie trzech dni od daty 
przeprowadzenia wyborów nie wpłynął protest wyborczy, chyba że przepis szczególny 
stanowi inaczej. 

3. Kadencja organów rozpoczyna się z chwilą uznania wyników wyborów za ważne do 
danego organu, a kończy się w dniu rozpoczęcia się nowej kadencji danego organu, 
chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej. 

4. W przypadku wakatu w organie Samorządu, którego liczba członków jest niższa niż 
liczba członków wymaganych do podejmowania uchwał przez ten organ, 
przeprowadza się wybory uzupełniające. 

 
§ 8 

1. Wybory członków organów Samorządu odbywają się co roku w okresie od 1 do 15 
czerwca. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu przysługuje każdemu 
doktorantowi w jego jednostce lub szkole doktorskiej, chyba że przepisy Regulaminu 
stanowią inaczej. 

3. Biernego prawa wyborczego do organów Samorządu pozbawiony jest doktorant: 

1) zawieszony w prawach doktoranta na podstawie prawomocnego orzeczenia 
Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów; 

2) pozbawiony praw publicznych lub praw wyborczych na podstawie prawomocnego 
orzeczenia sądu; 

3) pozbawiony wolności na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

4. Mandat członka organu Samorządu wygasa na skutek: 

1) zrzeczenia mandatu; 

2) śmierci; 

3) utraty statusu doktoranta; 

4) odwołania w przypadkach przewidzianych przez Regulamin; 

5) stwierdzenia nieważności wyboru; 

6) uprawomocnienia się orzeczenia o pozbawieniu praw publicznych, praw 
wyborczych lub orzekającego karę bezwzględnego pozbawienia wolności; 

7) ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w Ustawie. 

5. Utrata statusu doktoranta skutkuje wygaśnięciem mandatu lub mandatów doktoranta  
w organach Samorządu oraz mandatu lub mandatów reprezentanta Samorządu w 
innych organach, komisjach lub zespołach uczelnianych, do których został 
oddelegowany przez organ Samorządu. 

6. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach, o których mowa w ust. 4-5, stwierdza: 

1) w przypadku Przewodniczącego – Rada; 

2) w przypadku Sekretarza – Rada; 
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3) w przypadku innych osób wybieranych lub delegowanych przez Radę – Rada, o ile 
przepis szczególny nie stanowi inaczej; 

4) w przypadku osób wybieranych lub delegowanych przez Zarząd – Zarząd. 

 
§ 9 

1. Ograniczenia dotyczące możliwości zasiadania w różnych organach Samorządu: 

1) członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Wyborczej ani Komisji 
Rewizyjnej; 

2) członek Komisji Wyborczej nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej; 

3) Sekretarz nie może być członkiem Zarządu, Komisji Wyborczej ani Komisji 
Rewizyjnej. 

2. Ograniczenia z ust. 1 nie stanowią przeszkody do kandydowania w wyborach do 
danego organu. W przypadku uznania wyników wyborów za ważne jest to 
równoznaczne ze zrzeczeniem się wcześniej pełnionej funkcji. 

 
§ 10 

1. Przedstawiciele Samorządu funkcjonują w następujących organach i innych 
podmiotach kolegialnych Uniwersytetu lub jednostek, zgodnie ze Statutem  
i odrębnymi przepisami tych jednostek: 

1) Senat Uniwersytetu; 

2) Rada naukowa podstawowej jednostki organizacyjnej; 

3) Rada Szkoły Doktorskiej; 

4) Komisja rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej; 

5) Komisje ds. studiów doktoranckich; 

6) Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów; 

7) Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów; 

8) Uczelniana Komisja Dyscyplinarna; 

9) Kolegium Elektorów Uniwersytetu; 

10) Komisja Stypendialna dla Doktorantów; 

11) Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów. 

2. Przedstawiciele Samorządu są również wybierani do organów, jednostek, zespołów, 
grup roboczych lub innych struktur, zgodnie innymi przepisami. 

3. Wybory i delegacje przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 i 2, są prowadzone przez 
organy Samorządu według przepisów szczególnych tych organów. 
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Dział III. 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego 
 

§ 11 

1. Do kompetencji Rady należą: 

1) określanie kierunków pracy Samorządu; 

2) uchwalanie regulaminu Samorządu oraz zmian w regulaminie; 

3) określanie liczby członków Komisji Wyborczej i Komisji Rewizyjnej; 

4) zatwierdzanie lub odrzucanie sprawozdania Zarządu z działalności; 

5) wybór przedstawicieli doktorantów do kolegium elektorów Uniwersytetu; 

6) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych jej przez organ Samorządu, organ 
Uniwersytetu. 

2. W sprawach naglących, na wniosek Przewodniczącego, Rada może poza 
posiedzeniem podejmować uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia 
stanowisk, dalej zwanego trybem „obiegowym”, w tym przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. 

3. Uchwałę skierowaną do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za podjętą, jeżeli 
w wyznaczonym przez Przewodniczącego terminie, nie krótszym niż trzy dni od 
przedstawienia członkom Rady projektu uchwały wraz z materiałami, przynajmniej 
połowa uprawnionych do głosowania odda głos, decyduje zwykła większość głosów. 
Osoby oddające głos w sprawie uchwały o ustalonej treści powinny głosować: za lub 
przeciw lub wstrzymuję się. 

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, może być krótszy niż trzy dni, jeżeli wszyscy 
członkowie Rady oddali głos, wówczas uchwała może zostać podjęta z datą oddania 
ostatniego głosu. 

5. Przewodniczący dokumentuje przebieg trybu obiegowego. 

6. W skład Rady wchodzą: 

1) reprezentanci poszczególnych jednostek Uniwersytetu prowadzących kształcenie na 
studiach doktoranckich; 

2) reprezentanci doktorantów ze szkół doktorskich prowadzonych na Uniwersytecie. 

7. Maksymalna liczba przedstawicieli doktorantów z poszczególnych jednostek i szkół 
doktorskich nie przekracza 10% liczby kształconych w nich doktorantów (stan na 31 
grudnia roku poprzedzającego wybory do Rady), z zastrzeżeniem, że każda jednostka 
powinna mieć w Radzie przynajmniej jednego reprezentanta.  

 

§ 12 

1. Rada wybiera spośród swoich członków: 

1) Przewodniczącego; 

2) członków Zarządu; 
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3) Sekretarza 

2. Rada wybiera spośród doktorantów: 

1) członków Komisji Rewizyjnej; 

2) członków Komisji Wyborczej; 

3) kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów; 

4) kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów; 

5) przedstawicieli doktorantów w Radach Naukowych Dyscyplin; 

6) elektorów doktoranckich – członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu; 

7) innych przedstawicieli doktorantów reprezentujących Samorząd w gremiach 
Uniwersytetu. 

3. Rada może powołać dodatkowe stanowiska funkcyjne, komisje lub zespoły robocze, 
dalej określane jako organy tymczasowe. Podczas powołania Rada określa ich skład  
i zakres obowiązków. 

4. Działalność organów tymczasowych kończy się wraz z końcem kadencji Rady, która 
je powołała, o ile: 

1) nie zostały wcześniej rozwiązane przez Radę, lub 

2) Rada na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji nie podejmie uchwały  
o przedłużeniu działalności. 

5. Bierne prawo wyborcze na przedstawicieli doktorantów, o których mowa w ust. 2  
pkt 5, mają doktoranci reprezentujący daną dyscyplinę naukową. 

6. Do obowiązków delegatów, o których mowa w ust. 2 pkt 3-7, należy przesłanie do 
Rady elektronicznego sprawozdania z odbytego posiedzenia organu, do którego 
zostali oddelegowani, nie później niż w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia. 

7. Rada może odwołać delegata, o którym mowa w ust. 2 pkt 3-7 w przypadku kiedy 
delegat: 

1) dwukrotne nie wywiązał się z obowiązku, o którym mowa w ust. 5 

2) jest trwale niezdolny do pełnienia funkcji ze względu na stan zdrowia; 

3) rażąco narusza Regulamin; 

4) wypełnia obowiązki wynikające z pełnionych funkcji w sposób naruszający dobre 
imię Samorządu. 

8. Odwołanie wymaga pisemnego, wniosku co najmniej 1/5 liczby członków Rady, 
zawierającego uzasadnienie, złożonego co najmniej na siedem dni przed głosowaniem 
nad odwołaniem. 

9. Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy regulaminowej liczby członków. 

10. Rada, w przypadkach o których mowa w ust. 6, może odwołać członka organu 
Samorządu, w tym członka Zarządu oraz Sekretarza większością 2/3 głosów  
w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków Rady. 

11. W przypadku odwołania członka Zarządu lub Sekretarza, Rada może na tym samym 
posiedzeniu Rady powołać nowego członka Zarządu lub Sekretarza. 
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12. Rada może odwołać Przewodniczącego i Zarząd w przypadkach, o których mowa  
w ust. 6 pkt 2-4, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
regulaminowej liczby członków Rady, powołując jednocześnie nowego 
Przewodniczącego i Zarząd. 

 
§ 13 

1. Wybory, o których mowa w § 12 ust. 1 i ust. 2, prowadzi komisja skrutacyjna, 
powołana przez Radę na czas trwania danego posiedzenia. W jej skład wchodzi co 
najmniej dwóch członków Rady. Kandydowanie do komisji skrutacyjnej wymaga 
ustnej zgody kandydata. 

2. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach, które ta komisja 
prowadzi. 

3. Wybory, o których mowa w § 12 ust. 1, odbywają się na pierwszym posiedzeniu 
Rady, po zakończeniu wyborów, w każdym roku kalendarzowym. 

4. Rada dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym, chyba że przepis szczególny stanowi 
inaczej. 

5. Jeżeli liczba kandydatów nie przekracza liczby miejsc do obsadzenia, Rada może 
przeprowadzić głosowanie jawne nad powołaniem wszystkich zgłoszonych 
kandydatów. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów. 

6. Postanowień ust. 5 nie stosuje się w wypadku wyborów Przewodniczącego. 

7. Postanowienia § 33 Regulaminu nie dotyczą wyborów dokonywanych przez Radę. 
Ważność wyborów stwierdza się z chwilą ogłoszenia ich wyników. 

 
§ 14 

Wybór Przewodniczącego oraz członków Zarządu 

1. Przewodniczącego oraz członków Zarządu wybiera Rada spośród członków Rady na 
pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji. 

2. Kandydata na Przewodniczącego może zgłosić każdy doktorant Uniwersytetu. 

3. W skład Zarządu wchodzi 3 członków, w tym Przewodniczący. 

4. Przewodniczący jest wybierany przez Radę bezwzględną większością głosów  
w obecności przynajmniej połowy regulaminowej liczby członków Rady. 

5. Przewodniczący-elekt przedstawia Radzie proponowany skład Zarządu. Rada  
w drodze głosowania, przyjmuje albo odrzuca cały zaproponowany skład Zarządu 
zwykłą większością głosów. 

6. W przypadku niewybrania składu Zarządu w trybie z ust. 5, Przewodniczący 
ponownie wnioskuje o wybór składu Zarządu na posiedzeniu Rady, które zwoływane 
jest w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia, na którym skład Zarządu nie został wybrany. 
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§ 15 

Sekretarz 

1. Sekretarz ma następujące kompetencje: 

1) zwołuje posiedzenia Rady na pisemny wniosek Przewodniczącego, Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej, grupy nie mniej niż 1/4 delegatów; 

2) zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej nowej kadencji i przewodzi mu 
do momentu wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 

3) zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej nowej kadencji i przewodzi mu 
do momentu wyboru Przewodniczącego Komisji Wyborczej i Wiceprzewodniczącego 
Komisji Wyborczej; 

4) informuje członków Rady o zwołaniu posiedzenia za pośrednictwem poczty 
elektronicznej niezwłocznie, ale nie później niż na siedem dni przed terminem 
posiedzenia; 

5) realizuje postanowienia § 16 ust. 7 niniejszego Regulaminu. 

2. Osoba wnioskująca o zwołanie posiedzenia Rady przedstawia proponowany porządek 
obrad. Rada może dokonać zmian w zaproponowanym porządku. 

 
§ 16 

Posiedzenie Rady 

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji w każdym roku kalendarzowym odbywa  
w terminie od 10 do 30 czerwca. 

3. W posiedzeniu Rady mogą brać udział doktoranci w charakterze obserwatorów. 

4. Zarząd może zaprosić na posiedzenie Rady osoby niebędące doktorantami, o czym 
Sekretarz informuje nie później niż podczas przyjęcia porządku obrad. 

5. W wyjątkowych wypadkach, nie dotyczących spraw będących przedmiotem dostępu 
do informacji publicznej, Rada na wniosek Przewodniczącego lub Członka Rady może 
podjąć uchwałę większością 2/3 głosów o utajnieniu przebiegu całego posiedzenia lub 
jego części. Utajniona część posiedzenia nie podlega protokołowaniu. 

6. W wyjątkowych wypadkach Rada może podjąć decyzję o wykluczeniu z obrad 
Członka Rady na wniosek co najmniej 2/3 delegatów. Decyzja ta jest podejmowana 
bezwzględną większością głosów w drodze głosowania jawnego. Podstawą do 
wykluczenia z obrad jest: 

1) zakłócanie porządku obrad; 

2) utrudnianie prowadzenia obrad. 

7. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, publikowany przez Sekretarza na stronie 
internetowej Samorządu nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia posiedzenia 
Rady. 

8. Protokół, o którym mowa w ust. 10, zawiera: datę posiedzenia, listę obecnych 
członków Rady, wykaz rozpatrzonych spraw oraz wykaz podjętych uchwał. 
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9. Uchwały Rady są podejmowane w obecności co najmniej 1/3 jej członków zwykłą 
większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

 

Dział IV. 

Przewodniczący 
 

§ 17 

1. Przewodniczący jest organem wykonawczym Samorządu. 

2. Przewodniczący: 

1) reprezentuje doktorantów przed organami Uniwersytetu; 

2) kieruje pracami Zarządu; 

3) zwołuje posiedzenia Zarządu; 

4) przewodniczy posiedzeniom Zarządu; 

5) jest przedstawicielem doktorantów sprawującym funkcję senatora Uniwersytetu; 

6) występuje z wnioskami do organów Uniwersytetu w sprawach o dofinansowanie 
lub przeznaczenie środków materialnych dla prowadzonych inicjatyw i działań 
Samorządu; 

7) prowadzi gospodarkę finansową i lokalową Samorządu; 

8) dysponuje środkami materialnymi Samorząd. 

3. O posiedzeniach Zarządu, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Przewodniczący informuje 
członków Zarządu pocztą elektroniczną lub pisemnie co najmniej siedem dni przed 
planowanym posiedzeniem, a w wyjątkowych wypadkach na dwa dni przed 
planowanym posiedzeniem, przedkładając porządek obrad. 

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego przed organami Uniwersytetu  
w zakresie niesprzecznym z innymi przepisami zastępuje wiceprzewodniczący. 

 

Dział V. 

Zarząd 
 

§ 18 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu. 

2. Zarząd: 

1) reprezentuje doktorantów przed organami Uniwersytetu; 

2) wykonuje uchwały Rady; 

3) uzgadnia z władzami Uniwersytetu zasady przyznawania świadczeń ze środków 
Uniwersytetu w zakresie przeznaczonym dla doktorantów; 

4) opiniuje kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników  
i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej; 
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5) opiniuje tryb i zasady postępowania w indywidualnych sprawach doktorantów, 
które nie podlegają załatwieniu w drodze decyzji administracyjnej i są załatwiane  
w drodze rozstrzygnięcia; 

6) deleguje przedstawicieli doktorantów do Komisji Stypendialnej dla Doktorantów, 
Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz na Zjazd Delegatów 
Krajowej Reprezentacji Doktorantów i innych organizacji doktoranckich, których 
Samorząd jest członkiem; 

7) rozstrzyga w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu; 

8) powołuje do dwóch Wiceprzewodniczących, którzy zastępują Przewodniczącego, 
zgodnie ze wskazaną przez Zarząd kolejnością; 

9) może uchwalić Regulamin Prac Zarządu; 

10) wspiera Przewodniczącego w tworzeniu preliminarza budżetu Samorządu. 

 
§ 19 

1. Zarząd odbywa pierwsze posiedzenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
posiedzenia Rady, na którym skład Zarządu został przyjęty. Kolejne posiedzenia 
Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 60 dni. Dni liczone są od daty ostatniego 
posiedzenia. 

2. Okres pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Zarządu może zostać wydłużony do 90 dni, 
jeśli okres ten obejmuje miesiące lipiec i sierpień. 

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Wybór sekretarza posiedzenia Zarządu 
stanowi pierwszy punkt każdego posiedzenia Zarządu. 

4. Sekretarz danego posiedzenia Zarządu sporządza protokół. 

5. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. 

6. W sprawach naglących, na wniosek Przewodniczącego, Zarząd może poza 
posiedzeniem podejmować uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia 
stanowisk, dalej zwanego trybem „obiegowym”, w tym przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. 

7. Uchwałę skierowaną do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za podjętą, jeżeli 
w wyznaczonym przez Przewodniczącego terminie, nie krótszym niż trzy dni od 
przedstawienia członkom Zarządu projektu Uchwały wraz z materiałami, 
przynajmniej połowa uprawnionych do głosowania odda głos, decyduje zwykła 
większość głosów. Osoby oddające głos w sprawie uchwały o ustalonej treści powinny 
głosować: za lub przeciw lub wstrzymuję się. 

8. Termin, o którym mowa w ust. 7, może być krótszy niż trzy dni, jeżeli wszyscy 
członkowie Zarządu oddali głos. Wówczas uchwała może zostać podjęta w dniu 
ostatniego oddanego głosu członka Zarządu. 

9. Przewodniczący dokumentuje przebieg trybu obiegowego. 

 

 
 
 



13 
 

Dział VI. 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 20 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków, w tym 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

3. Wśród członków Komisji Rewizyjnej nie może być więcej niż dwóch doktorantów  
z jednej jednostki, którzy wykazują taką samą dyscyplinę lub z jednej szkoły 
doktorskiej. 

4. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada spośród wszystkich doktorantów 
Uniwersytetu. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w obecności większości jej członków, 
w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 21 

1. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej na posiedzeniu, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: 

1) reprezentuje Komisję Rewizyjną na zewnątrz; 

2) kieruje pracami Komisji Rewizyjnej; 

3) zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej i przewodniczy tym posiedzeniom. 

3. O posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej informuje członków Komisji Rewizyjnej pocztą elektroniczną lub 
pisemnie co najmniej trzy dni przed planowanym posiedzeniem, przedkładając 
porządek obrad. 

 
§ 22 

Komisja Rewizyjna: 

1. sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Zarządu i Komisji Wyborczej z punktu 
widzenia legalności i rzetelności; 

2. informuje o wynikach kontroli Radę oraz kontrolowany organ; 

3. co najmniej raz podczas kadencji przedstawia Radzie sprawozdanie ze swojej 
działalności oraz ocenę działalności organów Samorządu; 

4. rozpatruje protesty wyborcze. 
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Dział VII. 

Komisja Wyborcza 
 

§ 23 

1. Komisja Wyborcza jest organem wyborczym Samorządu. 

2. Komisja Wyborcza składa się z od trzech do pięciu członków, w tym 
Przewodniczącego Komisji Wyborczej oraz Wiceprzewodniczącego Komisji 
Wyborczej. 

3. Członków Komisji Wyborczej wybiera Rada spośród wszystkich doktorantów 
Uniwersytetu, decydując wcześniej o jej liczebności w głosowaniu jawnym. 

4. Uchwały Komisji Wyborczej podejmowane są w obecności co najmniej połowy jej 
członków, w tym Przewodniczącego Komisji Wyborczej lub upoważnionego na 
podstawie § 24 ust. 2 pkt 4 Wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Wyborczej. 

 
§ 24 

1. Komisja Wyborcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji 
Wyborczej i Wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej na posiedzeniu, o którym 
mowa w § 15 ust. 1 pkt 3. 

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej: 

1) reprezentuje Komisję Wyborczą na zewnątrz; 

2) kieruje pracami Komisji Wyborczej; 

3) zwołuje posiedzenia Komisji Wyborczej i przewodniczy tym posiedzeniom; 

4) może upoważnić pisemnie Wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej do 
wykonywania zadań Przewodniczącego Komisji Wyborczej w razie jego 
nieobecności. 

3. O posiedzeniach Komisji Wyborczej, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Przewodniczący 
Komisji Wyborczej informuje członków Komisji Wyborczej pocztą elektroniczną lub 
pisemnie co najmniej trzy dni przed planowanym posiedzeniem, przedkładając 
porządek obrad. 

 
§ 25 

1. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory do Rady. 

2. Bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady z poszczególnych jednostek 
organizacyjnych Uniwersytetu mają doktoranci realizujący badania w tych 
jednostkach. 

3. Doktorant korzysta z prawa wyborczego w konkretnych wyborach tylko w jednej 
jednostce organizacyjnej Uniwersytetu. 
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§ 26 

1. Komisja Wyborcza w terminie od 15 kwietnia do 15 maja, obwieszcza na stronie 
internetowej Samorządu oraz przesyła pocztą elektroniczną do wszystkich kierowników 
studiów doktoranckich oraz dyrektorów szkół doktorskich informację o planowanych 
wyborach, terminach ich przeprowadzenia, minimalnej frekwencji niezbędnej do ich 
ważności oraz trybie ich przeprowadzenia. 

2. Do obwieszczenia Komisja Wyborcza dołącza obowiązujący wzór zgody kandydata, 
który zawiera: 

1) pola na podstawowe dane o kandydacie, tj. imię lub imiona, nazwisko, numer 
indeksu, adres mailowy, numer telefonu kontaktowego, jednostkę, w której odbywa 
kształcenie, wiodącą dyscyplinę naukową; 

2) rubrykę z organami Samorządu, do których kandydat może wyrazić chęć 
kandydowania; 

3) pole na datę i własnoręczny podpis kandydata. 

3. Komisja Wyborcza ogłasza obwieszczenia na stronie internetowej Samorządu oraz 
przesyła pocztą elektroniczną do Kierowników studiów doktoranckich lub Dyrektorów 
szkół doktorskich informację o miejscu i dacie wyborów na co najmniej siedem dni przed 
dniem głosowania. 

 
§ 27 

Przynależność doktoranta do danej jednostki określa się w oparciu o wskazanie jednostki, 
w której jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej. 

 
§ 28 

W imieniu Komisji Wyborczej wybory przeprowadza minimum dwuosobowa Komisja 
Skrutacyjna powołana spośród doktorantów jednostki lub Szkoły Doktorskiej przez członka 
Komisji Wyborczej wskazanego przez Komisję Wyborczą. Członkowie Komisji Skrutacyjnej 
nie mogą brać udziału w wyborach, które przeprowadzają. Przepisy § 31 odnoszące się do 
członka Komisji Wyborczej stosuje się odpowiednio. 

 

§ 29 

W przypadku braku zgłoszeń do Komisji Skrutacyjnej w imieniu Komisji Wyborczej 
wybory przeprowadza członek Komisji Wyborczej wskazany przez Komisję Wyborczą. 
Komisja wyborcza w takim wypadku może wskazać więcej niż jednego członka Komisji 
Wyborczej do przeprowadzenia danych wyborów. 

 
§ 30 

Członek Komisji oddelegowany do przeprowadzenia wyborów, o których mowa w § 25 
ust. 1, w przypadku gdy na dany wakat liczba kandydatów, którzy otrzymali identyczną liczbę 
głosów jest większa niż liczba przypadających nań miejsc: 

1. pyta kandydatów, czy nadal podtrzymują chęć zajęcia wakatu, który jest przedmiotem 
głosowania. W przypadku rezygnacji kandydata lub kandydatów, którzy uzyskali tę 
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samą liczbę głosów, pozwalającą na obsadzenie dostępnego wakatu, kandydaci 
podtrzymujący chęć zajęcia wakatu zostają uznani za wybranych. Sytuacja ta jest 
opisana w protokole głosowania, a rezygnacja kandydatów zostaje potwierdzona ich 
pisemnym oświadczeniem. 

2. przeprowadza drugą turę głosowania na pozostałą liczbę mandatów do obsadzenia 
przedstawiając jako listę zainteresowanych kandydatów z identyczną liczbą głosów. 

 
Dział VIII. 

Przepisy wyborcze 
 

§ 31 

Członek Komisji Wyborczej przeprowadzający wybory kolejno przeprowadza następujące 
czynności: 

1) informuje o możliwości zgłaszania kandydatów; 

2) przyjmuje zgłoszenia kandydatów; 

3) zamyka listę kandydatów; 

4) ogłasza listę kandydatów; 

5) przeprowadza prezentację kandydatów w kolejności alfabetycznej. Prezentacja może 
zostać zastąpiona udostępnieniem jej w wersji elektronicznej; 

6) wydaje karty do głosowania; 

7) przyjmuje karty do głosowania; 

8) przeprowadza liczenie głosów; 

9) ogłasza wyniki wyborów i wyniki głosowania. 

 
§ 32 

1. Każdy, kto ma czynne prawo wyborcze w danych wyborach, może zgłosić kandydata 
lub kandydatów w tych wyborach. 

2. Kandydowanie wymaga pisemnej zgody, zawierającej imię i nazwisko, afiliację, 
realizowaną formę kształcenia, dyscyplinę wiodącą, adres e- mail, numer telefonu 
kandydata oraz własnoręczny podpis. 

3. Niekompletna zgoda kandydata jest nieważna. 

 
§ 33 

1. Wybory są ważne, jeżeli weźmie w nich udział co najmniej trzech doktorantów danej 
jednostki bądź szkoły doktorskiej. 

2. Wybory stają się ważne po trzech dniach od dnia ogłoszenia ich wyników, o ile nie 
zostanie złożony w tym czasie protest wyborczy. 

 
§ 34 
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1. Członek Komisji Wyborczej sporządza protokół z przebiegu wyborów, który 
przekazuje Komisji Wyborczej. 

2. Organ prowadzący wybory informuje o jego wynikach: 

1) Przewodniczącego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 

2) w przypadku wyborów Przewodniczącego – Rektora Uniwersytetu; 

 
§ 35 

1. Protest wyborczy może zgłosić każdy doktorant mający czynne prawo wyborcze  
w danych wyborach lub członek Komisji Wyborczej delegowany do przeprowadzenia 
danych wyborów. 

2. Protest wyborczy wnosi się do Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej w terminie 
trzech dni od ogłoszenia wyników wyborów. 

3. Komisja Rewizyjna informuje o wpłynięciu protestu wyborczego Kierownika studiów 
doktoranckich danej jednostki lub Dyrektora danej szkoły doktorskiej, w której 
przeprowadzono oprotestowane wybory. 

4. Komisja Rewizyjna rozpatruje protest wyborczy w terminie siedmiu dni od dnia jego 
otrzymania na posiedzeniu jawnym. O terminie i miejscu posiedzenia Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej informuje wnoszącego protest, Przewodniczącego Komisji 
Wyborczej oraz wszystkich kandydatów biorących udział w danych wyborach  
z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

5. W razie stwierdzenia w przeprowadzeniu wyborów uchybień mających wpływ na ich 
wynik, Komisja Rewizyjna unieważnia wybory w całości albo w części oraz 
szczegółowo określa dalsze kroki mające na celu przeprowadzenie wyborów 
ponownych. 

6. W przypadku nieuwzględnienia protestu przez Komisję Rewizyjną, w uchwale 
Komisji Rewizyjnej stwierdza się jednocześnie ważność wszystkich 
przeprowadzonych wyborów. 

7. Uchybienia, o których mowa w ust. 5, to: 

1) naruszenie przepisów niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie 
przepisów dotyczących wyborów; 

2) naruszenie procedury ustalania wyników głosowania; 

3) stwierdzenie fałszerstwa wyborczego. 

8. O rozpatrzeniu protestu wyborczego Komisja Rewizyjna informuje wnoszącego 
protest, Komisję Wyborczą, Kierownika studiów doktoranckich danej jednostki lub 
Dyrektora danej szkoły doktorskiej, w której przeprowadzono oprotestowane wybory 
oraz wszystkich kandydatów biorących udział w oprotestowanych wyborach. 

9. W razie unieważnienia wyborów funkcję organu, do którego wybory te były 
prowadzone, pełni organ poprzedniej kadencji do czasu stwierdzenia ważności 
wyników nowych wyborów. 
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Dział IX. 

Zmiana Regulaminu 
 

§ 36 

1. Zmiany w niniejszym Regulaminie uchwala Rada bezwzględną większością głosów  
w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby delegatów. 

2. Przyjęcie przez Radę zmian w niniejszym Regulaminie może odbyć się nie wcześniej 
niż siódmego dnia od dnia wniesienia projektu uchwały. 

3. Przewodniczący przedstawia Rektorowi Uniwersytetu uchwałę, o której mowa  
w ust. 1, celem stwierdzenia zgodności z Ustawą i Statutem. 

 
Dział X. 

Finanse Samorządu Doktorantów 
 

1. Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu budżetu Samorządu przysługuje 
Zarządowi. 

2. Zarząd sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych 
środków oraz przekazuje je osobom odpowiedzialnym za udostępnianie informacji  
w BIP na stronie podmiotowej Uniwersytetu do końca stycznia każdego roku. 

 


