
 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 88/2015/2016 

 

z dnia 31 maja 2016 r. 

 

 

 
w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UKW 

Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 

 Na podstawie art. 202 ust. 4 w zw. z art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Stwierdza się zgodność treści Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 

ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz 

Statutem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego uchwalonego Uchwałą Nr 125/2014/2015 Senatu UKW z 

dnia 29 czerwca 2015 r.  

 

 

§ 2 

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego o treści określonej w załączniku 

nr 1 do niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały. 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła        prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 

 

 
 

Egzemplarz nr …/8/2015/2016 

 



REGULAMIN 
 

SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 
 

UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO 
 

W BYDGOSZCZY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
1. Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zwany dalej 

Samorządem, jest jedyną organizacją ogółu doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy, zwanego dalej Uczelnią.  
2. Samorząd Doktorantów tworzą wszyscy studenci studiów doktoranckich, prowadzonych przez 

Uczelnię. 
 

§ 2 

 

1. Samorząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, Statutu 
Uczelni z dnia 1 września 2015 roku, oraz niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zwanego dalej Regulaminem. 

2. Zebrania organów Samorządu są jawne. 

 

§ 3 

 

Samorząd działając poprzez swoje organy:  
1) broni praw doktorantów, 

2) reprezentuje interesy doktorantów na Uczelni i na zewnątrz, 

3) wyraża opinię społeczności doktorantów dotyczącą projektów i decyzji organów Uczelni w 

sprawach wskazanych w Ustawie i Statucie, 

4) występuje z wnioskami do władz Uczelni,  
5) uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu 

decyzji w sprawach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  
6) prowadzi działalność socjalno-bytową, społeczną, kulturalną, oświatową i naukową,  
7) porozumiewa się z odpowiednimi organami Uczelni i współdecyduje w zakresie podziału 

środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie. 

 

§ 4 

 
1. Członkiem Samorządu staje się każda osoba mająca status uczestnika studium doktoranckiego 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  
2. Członkowie Samorządu mają prawo do: 

1) zgłaszania opinii i wniosków do organów Samorządu,  
2) prowadzenia na terenie uczelni działalności naukowej (organizowanie konferencji, 

seminariów naukowych, szkoleń, obozów metodycznych, spotkań z ludźmi nauki),  
3) prowadzenia na terenie uczelni działalności w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-

bytowych i kulturalnych doktorantów,  
4) uczestnictwa w pracach organów Samorządu.  

3. Członkowie Samorządu mają obowiązek przestrzegania Statutu UKW i uchwał organów 
Samorządu. 

 

§ 5 

 

1. Utrata członkostwa w Samorządzie następuje w razie: 

1) ukończenia studiów doktoranckich,  
2) zrezygnowania ze studiów doktoranckich, 

3) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. 

4) orzeczenia kary dyscyplinarnej 
 



§ 6 

 

1. Samorząd działa poprzez swoje organy. 

2. Organami Samorządu są: 

1) Przewodniczący Samorządu, 

2) Zarząd Samorządu, 

3) Uczelniana Rada Doktorantów, 

4) Komisja Rewizyjna 

5) Sąd Koleżeński  
3. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu uczestników studiów doktoranckich 

prowadzonych w Uczelni. 

 

§ 7 

 

1. Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania Samorządu doktorantów.  
2. Samorząd do realizacji swoich zadań ma prawo do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i 

środków materialnych Uczelni. 

 

Rozdział II  
Uczelniana Rada Doktorantów 

 

§ 8 

 
1. Uczelniana Rada Doktorantów, zwana dalej Radą, jest najwyższym organem uchwałodawczym 

Samorządu.  
2. Rada reprezentuje Samorząd. 

3. Rada jest organem kierującym całokształtem działalności Samorządu. 

 

§ 9 

 

1. W skład Rady wchodzą reprezentanci poszczególnych Wydziałów, na których prowadzone są 
studia doktoranckie.  

2. Liczbę delegatów przysługujących każdemu ze studiów oblicza się dzieląc liczbę uczestników 
danego studium przez dziesięć i zaokrąglając otrzymany wynik w górę.  

3. Kadencja Rady trwa 2 lata, rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia. 

 

§ 10 

 

1. Wybory do Rady ogłasza ustępująca Rada.  
2. Do przeprowadzenia wyborów Rada powołuje Komisję Wyborczą spośród członków 

Samorządu.  
3. Komisja Wyborcza liczy co najmniej 3 osoby, lecz nie więcej niż 5.  
4. Komisja Wyborcza rozstrzyga protesty i wątpliwości związane z przebiegiem wyborów.  
5. Wyboru delegatów do Rady dokonują członkowie Samorządu będący uczestnikami studiów 

doktoranckich zgromadzeni na zebraniu wyborczym.  
6. Zebranie jest ważne, jeśli uczestniczy w nim, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.  
7. Termin zebrania wyborczego oraz liczbę mandatów do obsadzenia, osobno dla każdego 

studium doktoranckiego, ustala Komisja Wyborcza. Termin podaje się do publicznej 
wiadomości nie później niż na 14 dni przed zebraniem wyborczym. 

8. Jedna osoba może posiadać tylko jeden mandat członka Rady Doktorantów.  
9. Zebranie wyborcze powinno odbyć się nie później niż na 14 dni przed upływem bieżącej 

kadencji Rady.  
10. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie Samorządu będący uczestnikami 

studium doktoranckiego obecni na zebraniu wyborczym.  
11. Uprawnionym do głosowania przysługuje prawo zgłaszania kandydatów spośród siebie. 

 



12. Wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie.  
13. Wyboru delegatów do Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym na poszczególnych 

kandydatów. Każdy głosujący może wskazać jednego kandydata.  
14. Jeżeli po zamknięciu zebrania wyborczego pozostał co najmniej jeden nieobsadzony mandat 

delegata, wówczas w terminie nieprzekraczającym 21 dni przeprowadza się wybory 

uzupełniające w celu obsadzenia wolnego mandatu lub mandatów. 

 

§ 11 

 

1. Mandat delegata do Rady wygasa: 

1) w razie jego odwołania, 

2) w razie zrzeczenia się mandatu, 

3) w razie orzeczenia kary dyscyplinarnej,  

4) w razie ustania jego członkostwa w Samorządzie.  
2. W razie wygaśnięcia mandatu nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji Rady, 

przeprowadza się wybory uzupełniające w obrębie odpowiedniego studium doktoranckiego w 

trybie określonym wyżej.  
3. Podczas wyborów, o których mowa w ust. 2, obsadza się również pozostałe wolne mandaty 

delegatów do Rady odpowiedniego studium doktoranckiego. 

 

§ 12 

 

W zakresie pełnienia swego mandatu delegat do Rady zobowiązany jest brać czynny udział w jej 
pracach. 

§ 13 

1. Rada obraduje na zgromadzeniach 

2. Zgromadzenia przebiegają według porządku ustalonego przez Radę 

3. Zgromadzenia odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku akademickim 

 

 

§ 14 

 

1. Zgromadzenie Rady zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,  
3) na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczb y delegatów do Rady lub co najmniej 

20 % ogólnej liczby członków Samorządu.  
2. Przewodniczący Samorządu może zwołać Zgromadzenie Rady z własnej inicjatywy.  
3. Zarząd zwołuje pierwsze Zgromadzenie nowo wybranej Rady w terminie nie później niż 28 dni 

licząc od terminu pierwszego zebrania.  
4. Porządek obrad pierwszego Zgromadzenia Rady powinien obejmować wybór 

Przewodniczącego Samorządu oraz Zarządu.  
5. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3, Zarząd jest zobowiązany zwołać Zgromadzenie 

Rady w ciągu 21 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku. 

6. Zarząd  zobowiązany jest  powiadomić wszystkich  delegatów  do  Rady  o  terminie,  miejscu 

i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 10 dni przed datą Zgromadzenia. 

 

§ 15 

 

1. Zgromadzenia Rady odbywają się jawnie. 

2. Głos stanowiący przysługuje delegatom Rady.  
3. Oprócz delegatów do Rady w obradach maj ą prawo brać udział, z głosem doradczym, inni 

członkowie Samorządu oraz zaproszeni przez delegatów goście. 

 



§ 16 

 

1. Zgromadzenie Rady prowadzi Przewodniczący Samorządu. 

2. Protokół podlega zatwierdzeniu przez członków Rady na następnym Zgromadzeniu 

  
§ 17 

 

1. Uchwały Rady zapadają w glosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy delegatów. 
2. Na wniosek każdego z delegatów prowadzący obrady zarządza głosowanie tajne w określonej 

sprawie. 

 

§ 18 

 

1. Do kompetencji Rady należy: 

1) określenie kierunków działania Samorządu, 

2) wybór i odwołanie Przewodniczącego Samorządu oraz członków Zarządu, 

3) wybór Komisji Rewizyjnej, 

4) wybór i odwołanie komisji doradczych oraz ich poszczególnych członków, 

5) zatwierdzenie regulaminu organów i komisji programowych Samorządu, 

6) uchwalenie regulaminu oraz jego zmiany Regulaminu.  
2. Rada podejmuje swoje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwał.  
3. Uchwały Rady są wiążące dla wszystkich organów Samorządu, chyba, że z treści uchwały 

wynika inaczej. 
4. Uchwały Rady mogą zostać uchylone decyzją Senatu Uczelni. 

 

Rozdział III  
Przewodniczący Samorządu i Zarząd 

 

§ 19 

 

W skład Zarządu wchodzą: 

1) Przewodniczący Samorządu, 

2) Wiceprzewodniczący Samorządu, 

3) Sekretarz, 

4) Skarbnik. 

 

§ 20 

 

1. Zarząd Samorządu, zwany dalej Zarządem, jest organem wykonawczym Samorządu. 

2. Zarząd kieruje działalnością Samorządu zgodnie z uchwałami Rady. 

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Radą oraz podlega kontroli przez Komisję Rewizyjną. 

 

§ 21 

 

1. Nowowybrany Przewodniczący Samorządu tworzy Zarząd, przedstawia Radzie kandydatury na 
stanowiska pozostałych członków Zarządu.  

2. Wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie.  
3. Rada zatwierdza skład Zarządu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

§ 22 

 

1. Wniosek o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków może złożyć: 

1) grupa co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów do Rady, 
 



2) Komisja Rewizyjna, 

3) Przewodniczący Samorządu.  
2. Decyzję o odwołaniu Zarządu lub poszczególnych jego członków podejmuje Rada w 

głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy 

członków.  
3. Po odwołaniu jednego lub kilku członków Zarządu, Rada przystępuje niezwłocznie do wyboru 

nowych członków.  
4. Rada na kolejnym posiedzeniu przeprowadza wybory uzupełniające na wakujące stanowiska na 

okres do końca bieżącej kadencji. 

 

§ 23 

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu, oprócz przewidzianych w Uczelni przerw 
wakacyjnych. 

 

§ 24 

 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu należy: 

1) kierowanie pracami Rady i Zarządu, 

2) reprezentowanie  społeczności  doktorantów  wobec  władz  Uczelni  i  innych  podmiot ów  
społeczności akademickiej, a także wobec władz samorządowych i państwowych oraz 
organów administracji,  

3) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego 
Regulaminu i innych przepisów prawa,  

4) nadzorowanie wykonywania uchwał Rady,  
5) dysponowanie środkami finansowymi Samorządu, podejmowanie decyzji w sprawach 

rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy Uczelni na cele studenckie, 
6) przedstawianie organom Uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i 

rozliczanie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim 
7) powoływanie przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziałów. 

2. Przewodniczący Samorządu działa zgodnie z uchwałami Rady podjętymi w zakresie jego 
kompetencji   

3. Przewodniczący Samorządu posiada pełną autonomię w działaniach podejmowanych zgodnie z 
zakresem zadań.  

4. Przewodniczący odpowiada przed Radą za wykonywanie obowiązków oraz podlega kontroli 
przez Komisję Rewizyjną.  

5. Prawo do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Samorządu przysługuje wszystkim 
delegatom do Rady obecnym na posiedzeniu.  

6. Na kandydowanie wymagana jest zgoda kandydata.  
7. Wybory Przewodniczącego Samorządu odbywają się w tajnym głosowaniu na poszczególnych 

kandydatów. 

 

§ 25 

 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) realizacja uchwał Rady, 

2) organizacja prac Samorządu, 

3) zwoływanie posiedzeń Rady, 

4) współpraca z organami Uczelni w sprawach należących do zakresu działania Samorządu,  
5) współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących członków Samorządu, w zakresie 

i na zasadach określonych przez Rektora i Senat,  
6) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów i rozwojowi 

współpracy koleżeńskiej,  
7) organizowanie współpracy ze  środowiskami innych Uczelni, 

8) występowanie z wnioskami do innych organów Uczelni w sprawach o dofinansowanie lub 

przeznaczanie środków finansowych lub prowadzonych inicjatyw lub działań 
 



oraz przedstawienie władzom Uczelni sprawozdań i rozliczeń z otrzymanych środków. 

 

§ 26 

 

Rada może odwołać Przewodniczącego Samorządu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością 
głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków. 

 

§ 27 

 
1. W przypadku ustania członkostwa Przewodniczącego Samorządu w Samorządzie, zostanie on 

odwołany lub złoży rezygnację.  
2. Rada ma obowiązek niezwłocznie powołać nowego Przewodniczącego.  
3. Przewodniczący z racji pełnionej funkcji jest równie ż przedstawicielem doktorantów w 

Senacie UKW. 

 

Rozdział IV  
Komisja Rewizyjna 

 

§ 28 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Samorządu. 

2. Komisja Rewizyjna ponosi odpowiedzialność przed Radą. 

 

§ 29 

 

W razie upływu kadencji Rady Komisja Rewizyjna pełni swoją funkcję do czasu powołania nowej 
Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 30 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego. 

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie.  
3. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć ze sprawowaniem innych funkcji w 

Samorządzie. 

 

§ 31 

 
1. Wybory członków Komisji Rewizyjnej na nową kadencję powinny odbyć się na pierwszym 

posiedzeniu Rady.  
2. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada spośród zgłoszonych kandydatów, będących 

członkami Samorządu.  
3. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największa ilość głosów. 

 

§ 32 

 

Jeżeli w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej członek Komisji utraci status członka Samorządu lub 
złoży rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, na kolejnym posiedzeniu Rady 

przeprowadza się wybory uzupełniające na wakujące stanowisko. 
 

 
 
 
 

 



§ 33 
 
1. Wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków może złożyć 

Przewodniczący lub grupa co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów do Rady.  
2. Decyzje o odwołaniu Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków Rada podejmuje 

w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów. 
 

§ 34 
 

Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów 
w obecności wszystkich jej członków. 
 

§ 35 

1. Komisja Rewizyjna ma prawo:  
1) żądać od członków Samorządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących 

kontrolowanych spraw,  
2) żądać informacji o bieżących pracach innych organów Samorządu,  
3) żądać od Przewodniczącego Samorządu okazania dokumentów dotyczących działalności 

Samorządu.  
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć, jako obserwatorzy w posiedzeniach 

innych organów Samorządu. 

 

§ 36 

 

Co najmniej raz w roku akademickim Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie ze 
swojej działalności oraz ocenę działalności organów Samorządu. 

 

§ 37 

 

Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności organów Samorządu, 

2) występowanie do Rady i Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

3) występowanie z żądaniem zwołania posiedzenia Rady lub Zarządu,  
4) zwołanie posiedzenia Rady w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie przewidzianym 

w Regulaminie,  
5) składanie wniosków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jej członków, 

6) składanie wniosków o odwołanie Rady lub poszczególnych jej delegatów. 

 

Rozdział V  
Przedstawiciele Doktorantów w organach kolegialnych Uczelni 

 

§ 38 

 

1. Przedstawiciele doktorantów w organach kolegialnych Uczelni reprezentują społeczność 
doktorantów i biorą aktywny udział w ich pracach.  

2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w organach kolegialnych określają Ustawa i Statut. 

 

Rozdział VI  
Wybory elektorów do kolegiów elektorskich 

 

§ 39 

 

1. Do przeprowadzenia wyborów Rada powołuje Komisję Wyborczą, spośród członków 
 
 



Samorządu. 

2. Komisja Wyborcza liczy, co najmniej trzy osoby, lecz nie więcej niż pięć. 

3. Komisja Wyborcza rozstrzyga protesty i wynikłe wątpliwości związane z przebiegiem 

wyborów. 

4. Wyboru elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów dokonuje się na ogólnym zebraniu 

doktorantów wszystkich studiów doktoranckich działających w Uczelni. 

5. Elektorem  do  wyboru  Rektora  i  Prorektorów  z  racji  pełnienia  swojej  funkcji  jest 

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Samorządu. 

6. Wyboru elektorów do wyboru Dziekanów i Prodziekanów dokonuje się na zebraniu 

doktorantów studiów doktoranckich danego wydziału. 

7. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie Samorządu będący 

uczestnikami studiów doktoranckich Uczelni/Wydziału. 

8. Kolegia elektorów działają do czasu wyborów nowych kolegiów elektorów. 

 

Rozdział VII  
Sąd Koleżeński 

 
§ 40 

1. Sąd Koleżeński jest organem posiadającym uprawnienia dyscyplinarne wobec doktorantów 

UKW. 

2. Członków Sądu Koleżeńskiego wybiera Rada. 

3. Sąd wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. 

4. Do zadań Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy organizowanie pracy Sądu, w 

szczególności wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczących, protokolantów 

oraz terminów rozpraw. 

5. Sąd Koleżeński orzeka: 

1) w pierwszej instancji w składzie 3-osobowym. 

2) w drugiej instancji w składzie 5-osobowym. 

6. Członek Sądu Koleżeńskiego, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji, nie może 

być członkiem składu orzekającego w tej sprawie w drugiej instancji. 

7. Sąd Koleżeński jest organem właściwym do orzekania o niezgodności postępowania 

członków Rady z zapisami niniejszego Regulaminu. 

8. W przypadku gdy Sąd Koleżeński stwierdzi, że członek Rady postępował niezgodnie z 

zapisami Regulaminu może wymierzyć mu karę upomnienia. 

 

Rozdział VII  
Postanowienia końcowe 

 

§ 41 

 
1. Regulamin może być zmieniony uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków. 
2. Zmiany w Regulaminie wymagają wyrażenia pozytywnej opinii przez Senat UKW, co do 

ich zgodności z Ustawą i Statutem UKW. 

 

§ 42 

 

1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Komisja Rewizyjna. 

2. W celu rozstrzygnięcia sprawy, Komisja Rewizyjna musi zasięgnąć opinii Zarządu. 

 

§ 43 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat UKW. 

 
 

 


