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Regulamin Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rozdział I: Postanowienia ogólne i definicje
§1
1. Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwany
dalej „Samorządem”, tworzą na mocy art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.‐ Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej
„Ustawą”, wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwanym dalej „Uniwersytetem”.
2. Samorząd działa poprzez swoje organy.
3. Samorząd działa na podstawie Ustawy, Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
4. Samorząd może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych
lub podobnych celach.

Rozdział II: Zasady organizacji, cele i tryb działania Samorządu
§2
1. Organy Samorządu są wyłącznymi reprezentantami ogółu doktorantów Uniwersytetu.
2. Głównym celem Samorządu jest reprezentowanie społeczności doktorantów Uniwersytetu
oraz organizowanie wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej.
3. Samorząd organizuje na terenie Uniwersytetu działalność w zakresie spraw doktorantów,
w tym socjalno‐bytowych i życia kulturalnego.
4. Samorząd realizuje swoje cele w szczególności poprzez
1) reprezentowanie interesów i obronę praw doktorantów Uniwersytetu wewnątrz
i poza Uniwersytetem;
2) wyrażanie opinii w imieniu społeczności doktorantów Uniwersytetu na temat
wszystkich decyzji organów Uniwersytetu dotyczących doktorantów, w tym
związanych z organizacją, programem i regulaminem studiów doktoranckich
na Uniwersytecie;
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3) współpracę z organami i administracją Uniwersytetu, w tym na wydziałach,
w realizacji zadań zmierzających do poprawy systemu kształcenia oraz spraw
socjalno‐bytowych i życia kulturalnego doktorantów Uniwersytetu;
4) współdecydowanie, w porozumieniu z właściwymi organami Uniwersytetu,
w zakresie podziału środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie;
5) wspieranie doktoranckiej działalności naukowej i kulturalnej oraz aktywizację
i integrację środowiska doktorantów Uniwersytetu;
6) podejmowanie innych zadań określonych Ustawą i aktami wykonawczymi
oraz Statutem.

Rozdział III: Prawa i obowiązki członków Samorządu
§3
1. Członkiem Samorządu jest każdy uczestnik studiów doktoranckich prowadzonych
na Uniwersytecie.
2. Członkowi Samorządu przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie;
2) prawo zgłaszania opinii i wniosków do organów Samorządu;
3) prawo uczestniczenia w obradach organów Samorządu, chyba, że niniejszy Regulamin
stanowi inaczej
4) prawo do korzystania z urządzeń i środków finansowych przyznanych organom
Samorządu na zasadach określonych przez Parlament Doktorantów.
3. Członkowie Samorządu mają obowiązek przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego,
Statutu Uniwersytetu i innych aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w Uniwersytecie,
uchwał organów Samorządu oraz Kodeksu etyki doktorantów
4. Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek:
1) utraty statusu doktoranta.
2) rezygnacji ze studiów doktoranckich;
3) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich;
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Rozdział IV: Organy Samorządu Doktorantów
§4
1. Organami Samorządu Doktorantów są:
1) Parlament Doktorantów (zwany dalej „Parlamentem”);
2) Zarząd Samorządu Doktorantów (zwany dalej „Zarządem”);
3) Wydziałowe Rady Doktorantów (zwane dalej „WRD”);
4) Komisja Rewizyjna;
5) Sąd Koleżeński;
6) Komisja Wyborcza;
7) Walne Zebranie Samorządu Doktorantów.
2. Kadencja organów Samorządu wymienionych w §4 ust. 1 pkt 1‐6 trwa rok i rozpoczyna
się po uprawomocnieniu wyników wyborów do określonego organu, a kończy w dniu
rozpoczęcia nowej kadencji określonego organu.
3. Zasady i tryb wyborów do organów Samorządu Doktorantów określa Załącznik do Regulaminu
„Ordynacja Wyborcza Samorządu Doktorantów UKSW”.
§5
1. Organy Samorządu podejmują decyzje i wyrażają opinie w formie uchwał.
2. Uchwały organów Samorządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile Regulamin
nie stanowi inaczej.
3. Uchwały organów Samorządu stają się prawomocne z chwilą ich podjęcia, o ile w uchwale
nie postanowiono inaczej.
4. Uchwały organów Samorządu sporządzane są w formie pisemnej. Do ważności podjętego
aktu konieczne jest złożenie podpisu przez przewodniczącego organu lub osobę przez niego
upoważnioną a także sekretarza organu lub osobę przez niego upoważnioną.
5. Uchwały organów Samorządu publikowane są w Monitorze Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego oraz na stronie internetowej Samorządu nie później niż w terminie 14 dni od
ich uprawomocnienia.
6. Głosowania w sprawach osobowych są tajne. Głosowanie może zostać odtajnione na wniosek
członka organu, poprzez uchwałę podjętą za zgodą wszystkich członków danego organu
biorących udział w głosowaniu, z wyłączeniem głosowań, o których mowa w §8, §10, §13
i §18.
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7. Na wniosek członka organu dopuszcza się głosowanie tajne w innych sprawach. Decyzję w tej
sprawie podejmuje się w formie uchwały.
8. Treść uchwał dotyczących spraw osobowych przekazuje się niezwłocznie osobom, których
te uchwały dotyczą, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
9. Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu niezgodną z przepisami prawa, Statutem
Uniwersytetu, Regulaminem Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie lub niniejszym
Regulaminem.
§6
1. Członkowie organów Samorządu pełnią funkcje społecznie.
2. Członkowie wybrani do organów Samorządu mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez
dwie kolejne kadencje.
3. Każdy doktorant, który zasiada w organach Samorządu, jest zobowiązany do obecności
na posiedzeniach i realizowania obowiązków wiążących się z określoną funkcją.
4. Biernego prawa wyborczego do organów Samorządu pozbawiony jest doktorant:
1) zawieszony w prawach doktoranta;
2) pozbawiony praw publicznych lub praw wyborczych na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądu;
3) skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub wykroczenie;
4) skazany prawomocnym orzeczeniem sądu na karę pozbawienia wolności lub karę
ograniczenia wolności;
5) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu został orzeczony jakikolwiek zakaz
zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu
lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
5. Mandat członka organu Samorządu wygasa na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu;
2) śmierci;
3) odwołania, na zasadach określonych w Regulaminie;
4) nieusprawiedliwionej nieobecności na więcej niż 3 posiedzeniach danego organu;
5) 4 usprawiedliwionych nieobecnościach na posiedzeniach danego organu;
6) niemożności uczestniczenia w posiedzeniach danego organu przez czas dłuższy niż
3 miesiące;
7) zawieszenia w prawach doktoranta;
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8) utraty statusu doktoranta;
9) unieważnienia wyboru;
10) uprawomocnienia się orzeczenia o pozbawieniu praw publicznych, praw wyborczych
lub orzekającego karę bezwzględnego pozbawienia wolności.
6. W sytuacjach wymienionych w §3, ust. 4, doktorant pełniący funkcję w organach Samorządu,
jest zobowiązany powiadomić Komisję Rewizyjną i Zarząd o ustaniu jego członkostwa
w Samorządzie, a tym samym o automatycznym wygaśnięciu określonej funkcji w organie
Samorządu.
7. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Komisja Rewizyjna, która niezwłocznie powiadamia
Przewodniczącego Zarządu lub Sekretarza Zarządu, a także Prezydium Parlamentu.
8. Członek organów Samorządu zrzeka się urzędu poprzez przedłożenie pisemnej deklaracji
do przewodniczącego organu, którego był członkiem lub jeśli organ ten wakuje, do organu
wyższej rangi zgodnie z wyliczeniem w §4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

Rozdział V: Parlament Doktorantów
§7
1. Parlament jest organem uchwałodawczym Samorządu Doktorantów.
2. Parlament składa się z członków Wydziałowych Rad Doktorantów danej kadencji.
3. Parlament spośród swoich członków wybiera Marszałka i Sekretarza Parlamentu,
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4. Marszałek i Sekretarz tworzą Prezydium Parlamentu.
5. Parlament rozpoczyna kadencję z chwilą uprawomocnienia się wyników wyborów
na wszystkich wydziałach prowadzących studia doktoranckie.
6. Pierwsze posiedzenie Parlamentu nowej kadencji odbywa się najpóźniej 10 dni od daty
rozpoczęcia kadencji.
7. Posiedzenia Parlamentu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
8. Prezydium Parlamentu ustala porządek obrad, miejsce i termin posiedzenia, o czym informuje
członków Parlamentu co najmniej 7 dni wcześniej, z tym, że musi włączyć do porządku obrad
wszelkie punkty zgłaszane przez członków Parlamentu.
9. Zarząd Samorządu ma prawo zgłaszać własne wnioski i propozycje do porządku obrad
Parlamentu co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia Parlamentu.
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10. Marszałek kieruje pracami Parlamentu, jednakże może przekazać swoje obowiązki
Sekretarzowi, bądź, w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach, innemu członkowi
Parlamentu.
11. Na każdym posiedzeniu Parlamentu przedstawiciele Zarządu muszą być gotowi zdać relację
z działalności Zarządu, szczególnie z wydawanych i planowanych uchwał. Relację składa się na
wniosek członka Parlamentu i Zarząd nie może zwolnić się z tego obowiązku. Wniosek
ten powinien być złożony do Zarządu w formie pisemnej nie później niż 3 dni przed
wyznaczonym dniem obrad Parlamentu.
§8
1. Do zadań Parlamentu Doktorantów należy w szczególności:
1) określenie kierunków działalności Samorządu;
2) decydowanie o polityce Samorządu we wszelkich sprawach, poprzez działalność
uchwałodawczą;
3) reprezentacja interesów doktorantów przed organami Uniwersytetu, w tym
wydawanie opinii na temat projektów decyzji organów Uniwersytetu w sprawach
dotyczących ogółu doktorantów, w tym związanych z organizacją, programem
i regulaminem studiów doktoranckich na Uniwersytecie;
4) uchwalanie Regulaminu oraz zmian w Regulaminie;
5)

powoływanie i odwoływanie w drodze wyboru Marszałka Parlamentu i Sekretarza
Parlamentu;

6) powołanie i odwołanie przewodniczącego Zarządu;
7) powołanie i odwołanie członków Zarządu;
8) uchwalanie prowizorium budżetowego i planu rzeczowo – finansowego Samorządu;
9) zatwierdzanie lub odrzucanie sprawozdania Zarządu z działalności za dany rok, oraz
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
10) zatwierdzanie Regulaminów działania WRD;
11) uzgadnianie z organami Uniwersytetu przyjęcia lub zmiany Regulaminu studiów
doktoranckich w trybie art. 161 ust 1, 2 i4 w zw. z art. 196 ust. 6 Ustawy;
12) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu;
13) wybór przedstawicieli do Komisji Senackich, Rady Bibliotecznej i innych organów
o zasięgu ogólnouczelnianym, których zasady funkcjonowania na to pozwalają,
spośród członków Parlamentu, a w przypadku braku kandydatów spośród ogółu
doktorantów;
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14) wybór przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów oraz Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów;
15) wybór i odwołanie delegatów Samorządu do Senatu UKSW, Rady Rektorskiej oraz
Kolegium Elektorów spośród członków Zarządu po wyrażeniu zgodny
na kandydowanie;
2. Wszelkie decyzje dotyczące zakresu działalności tego organu, Parlament podejmuje w formie
uchwał poprzez głosowanie zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy
członków Parlamentu. Przy odwołaniu członków organów Samorządu lub delegatów
do organów ogólnouczelnianych wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów
wszystkich obecnych Parlamentarzystów. Od głosowania można odstąpić w przypadku
jednomyślności, oraz gdy żaden z członków Parlamentu nie zgłasza sprzeciwu.
3. Z posiedzenia Parlamentu sporządza się protokół, publikowany niezwłocznie przez Sekretarza
Parlamentu w Monitorze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na stronie
internetowej Samorządu, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia
Parlamentu. Protokół, o którym mowa w ust. 11, zawiera: datę posiedzenia, listę obecnych
członków Parlamentu, wykaz rozpatrzonych spraw, wykaz podjętych uchwał oraz podpisy
członków Prezydium Parlamentu.
4. Ilekroć Parlament wybiera przedstawicieli do organów ogólnouczelnianych, nabór
kandydatów organizuje Prezydium Parlamentu.
§9
1. Podczas każdorazowego posiedzenia Parlamentu, wybiera się spośród swoich członków
komisję skrutacyjną, która prowadzi głosowania, o których mowa w § 10 ust. 3 i §11 ust. 1.
2. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi co najmniej dwóch członków Parlamentu. Wybór
do komisji skrutacyjnej wymaga ustnej zgody kandydata.
3. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach, które ta komisja prowadzi.

Rozdział VI: Zarząd Samorządu Doktorantów
§10
1. Zarząd Samorządu Doktorantów składa się z 5 członków. W skład Zarządu wchodzą:
1) Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów;
2) Dwóch Wiceprzewodniczących Zarządu;
3) Sekretarz Zarządu;
4) Skarbnik Zarządu.
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2. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu.
3. Zarząd kieruje pracą Samorządu i reprezentuje go w relacjach z podmiotami zewnętrznymi.
§11
1. Zarząd jest wybierany przez Parlament spośród swoich członków, w trybie głosowania
tajnego, bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy liczby członków
Parlamentu, w taki sposób, że odbywają się oddzielne głosowania kolejno na poszczególne
funkcje wymienione w §7 ust. 1. W głosowaniu na funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu
zostają wybrane kolejno dwie osoby, na które zostanie oddanych najwięcej głosów.
2. Wybory Zarządu odbywają się podczas pierwszego posiedzenia Parlamentu nowej kadencji.
3. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Parlamentu obecne są osoby zasiadające
w Zarządzie kadencji poprzedniej. Składają one raport z działalności oraz przekazują
dokumentację nowemu Zarządowi.
4. Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu nie później niż 7 dni
od wyboru.
§12
1. Zarząd podejmuje uchwały większością bezwzględną przy obecności przynajmniej 3 członków
Zarządu uczestniczących w głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów, głosowanie nad
przedmiotową uchwałą jest przeniesione na następne posiedzenie Zarządu.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Parlamentu;
2) reprezentowanie doktorantów
administracji Uniwersytetu;

wobec

władz

Uniwersytetu

oraz

jednostek

3) zajmowanie stanowiska w sprawach nierespektowania praw doktorantów;
4) ustalanie podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 7 Ustawy;
5) uzgadnianie z organami Uniwersytetu zasad przyznawania świadczeń ze środków
Funduszu Pomocy Materialnej oraz z innych środków finansowych w dyspozycji
Uniwersytetu, które są przeznaczone dla doktorantów;
6) rozstrzyganie w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu;
7) tworzenie zespołów zadaniowych złożonych z członków Parlamentu i ewentualnie
innych członków Samorządu;
8) reprezentowanie doktorantów wobec podmiotów i organizacji zewnętrznych,
krajowych i międzynarodowych organizacji doktoranckich, jednostek administracji
rządowej i samorządowej oraz mediów;
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9) powoływanie delegata i obserwatorów na Krajowy Zjazd Doktorantów oraz do innych
doktoranckich gremiów międzyuczelnianych;
10) wnioskowanie o wprowadzenie zmian do programu lub planu studiów doktoranckich
na określonych wydziałach, po uprzednich konsultacjach z kierownikami studiów
i WRD;
11) informowanie doktorantów Uniwersytetu o swojej działalności oraz działalności
Parlamentu, jak również reagowanie na wnioski i postulaty składane przez
doktorantów.
3. Ustępującym członkom Zarządu absolutorium udziela Parlament, każdemu członkowi Zarządu
osobno. Udzielenie absolutorium przez Parlament konieczne jest do możliwości ubiegania
się o reelekcję na kolejną kadencję na dane stanowisko.

Rozdział VII: Wydziałowe Rady Doktorantów
§13
1. Wydziałowa Rada Doktorantów jest organem Samorządu będącym reprezentantem
doktorantów danego wydziału, realizuje zadania z zakresu ochrony interesów
tych doktorantów, niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu.
2. WRD składa się z przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich danego wydziału,
na którym prowadzone są studia doktoranckie.
3. Doktorant może być członkiem tylko jednej WRD.
4. W skład WRD wchodzi od 3 do 5 osób, wybieranych w wyborach na zasadach określonych
w Regulaminie i załączniku do Regulaminu „Ordynacja Wyborcza Samorządu Doktorantów
UKSW”.
5. Członkowie WRD wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
oraz sekretarza podczas pierwszego posiedzenia, które odbywa się nie później niż 3 dni
robocze po uprawomocnieniu się wyników wyborów. Na posiedzeniu jest obecny poprzedni
przewodniczący WRD, który przekazuje dokumentację nowo wybranej WRD.
6. Pierwsze posiedzenie WRD zwołuje Przewodniczący ustępującej kadencji, który przekazuje
dokumentację nowo wybranemu Przewodniczącemu. W przypadku niemożności zwołania
posiedzenia i przekazania dokumentów przez ustępującego Przewodniczącego, obowiązek
ten wykonuje ustępujący Sekretarz.
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7. Przewodniczący WRD staje się przedstawicielem doktorantów w Radzie Wydziału.
Przewodniczący ma prawo zrzec się przedstawicielstwa w Radzie Wydziału, wówczas
przedstawiciel wybierany jest z pozostałych członków WRD.
8. Posiedzenia WRD odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, z zaznaczeniem, że w trakcie
trwania kadencji należy odbyć co najmniej 5 posiedzeń.
§14
1. Do kompetencji WRD należy w szczególności:
1) reprezentowanie doktorantów wydziału wobec władz wydziału;
2) wybór przedstawicieli doktorantów wydziału do rad instytutów, komisji wydziałowych
oraz Rad Wydziału, w przypadku większej niż 1 liczby mandatów przypadających
dla doktorantów w danej Radzie Wydziału;
3) wybór elektorów do kolegium elektorów wydziału;
4) zgłaszanie Dziekanowi propozycji kandydatów na członków wydziałowych komisji
stypendialnych dla doktorantów;
5) wsparcie i pomoc udzielane Parlamentowi Doktorantów oraz Zarządowi Samorządu
Doktorantów w realizacji zadań w sprawach dotyczących danego wydziału;
6) wsparcie i pomoc udzielane Dziekanowi oraz Kierownikowi Studiów Doktoranckich
w realizacji zadań zleconych dotyczących studiów doktoranckich danego wydziału;
7) przygotowanie opinii dotyczących projektów decyzji organów danego wydziału
i przeprowadzenie konsultacji z Zarządem Samorządu Doktorantów;
8) wyrażanie zgody, w trybie przepisu art. 76 ust.6 Ustawy, na kandydaturę zastępcy
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, właściwego
do spraw doktoranckich;
9) informowanie Parlamentu Doktorantów o bieżących i planowanych wydarzeniach
dotyczących społeczności doktoranckiej oraz projektach decyzji władz danego
wydziału dotyczących doktorantów.

Rozdział VIII: Komisja Rewizyjna
§15
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym prace Zarządu, WRD oraz Komisji Wyborczej.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 lub 5 doktorantów, wybieranych przez Parlament
spośród wszystkich członków Samorządu podczas głosowania zwykłą większością głosów,
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w obecności co najmniej połowy członków Parlamentu. Każdorazowo Parlament określa
liczbę członków Komisji Rewizyjnej.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu, WRD oraz Komisji Wyborczej.
4. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej w nowej kadencji zwołuje Marszałek Parlamentu lub
w przypadku niemożliwości Sekretarz Parlamentu, nie później niż 7 dni od momentu
wybrania członków Komisji. Na tym posiedzeniu członkowie Komisji dokonują wyboru
Przewodniczącego w obecności Przewodniczącego Komisji poprzedniej kadencji, który
przekazuje dokumentację nowemu przewodniczącemu.
§16
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu, Wydziałowych Rad Doktorantów
i Komisji Wyborczej;
2) występowanie do wskazanych w ust. 1 pkt 1 organów z wnioskami wynikającymi
z przeprowadzonych kontroli;
3) zwoływanie posiedzenia Parlamentu w razie stwierdzenia rażących zaniedbań
i notorycznego niewywiązywania się przez wskazane w ust. 1 ust. 1 organy z ich
regulaminowych obowiązków.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków pozostałych organów Samorządu złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. W przypadku odmowy
złożenia wyjaśnień, bądź uporczywego unikania stawienia się przed Komisją Rewizyjną,
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana wnioskować o zwołanie posiedzenia Sądu Koleżeńskiego
w danej sprawie.

Rozdział IX: Sąd Koleżeński i Sąd Koleżeński Drugiej Instancji
§17
1. Sąd Koleżeński jest organem Samorządu powołanym do wydawania orzeczeń w sprawach:
1) naruszenia Regulaminu Samorządu Doktorantów oraz Kodeksu Etyki Doktoranta;
2) rozstrzygania sporów między doktorantami;
3) między doktorantami a organami Samorządu;
4) sporów między członkami organów Samorządu.
2. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego i czterech członków, którzy są wybierani przez
Walne Zebranie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu spośród członków Samorządu
w głosowaniu tajnym.
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3. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów
podczas głosowania, Członkami Sądu zostają osoby następne pod względem ilości głosów.
4. Sąd Koleżeński Drugiej Instancji jest organem odwoławczym dla Sądu Koleżeńskiego.
5. Do Sądu Koleżeńskiego Drugiej Instancji stosuje się przepisy odpowiednio dotyczące Sądu
Koleżeńskiego zawarte w rozdziale IX.
6. Członkostwa w Sądzie Koleżeńskim nie można łączyć z członkostwem w Sądzie Koleżeńskim
Drugiej Instancji, Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
dla doktorantów a także z członkostwem w Zarządzie Samorządu, Prezydium Parlamentu oraz
Komisji Rewizyjnej.
§18
1. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w czasie posiedzeń mających charakter jawny, które mogą
być zwołane jedynie na pisemny wniosek:
1) Rektora lub Prorektora Uniwersytetu;
2) Dziekana wydziału prowadzącego studia doktoranckie;
3) Kierownika studiów doktoranckich;
4) Zarządu;
5) Komisji Rewizyjnej;
6) 5 członków Parlamentu;
7) 20 członków Samorządu;
8) Wydziałowej Rady Doktorantów.
2. Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego zwołuje jego Przewodniczący, niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez jeden z uprawnionych podmiotów.
O zwołaniu posiedzenia niezwłocznie informowany jest obwiniony i jego obrońca, którym
może być inny uczestnik studiów doktoranckich.
3. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wysłuchuje
świadków, obwinionego i jego obrońcę, a także wnioskodawcę.
4. Sąd Koleżeński w ciągu 30 dni winien wydać orzeczenie w formie pisemnej, które
przekazywane jest do wiadomości zainteresowanych stron, Zarządu, Prorektora
ds. studenckich i kształcenia oraz kierownika studiów doktoranckich właściwego
dla obwinionego, a w przypadku rażącego naruszenia Statutu Uniwersytetu i Kodeksu Etyki
Doktoranta również do wiadomości Rektora i Dziekana Wydziału, którego doktorantem jest
obwiniony.
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5. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzy lub pięcioosobowym pod kierownictwem
przewodniczącego albo osoby przez niego wyznaczonej. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego
zapada kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
6. Sąd Koleżeński nie może ukarać doktoranta za ten sam czyn, za który został on ukarany przez
Komisję Dyscyplinarną.
§19
1. Sąd Koleżeński ma prawo do udzielania upomnień, nagan, nagan z ostrzeżeniem w formie
ustnej lub pisemnej, z zastrzeżeniem sporządzenia protokołu z udzielenia upomnienia
i nagany ustnej.
2. W razie powtarzających się przypadków naruszania niniejszego Regulaminu, Statutu
Uniwersytetu lub Kodeksu Etyki Doktoranta i braku reakcji na pisemną naganę podaną
do wiadomości Rektora, Prorektora do spraw studenckich i kształcenia, dziekana i kierownika
studiów doktoranckich wydziału, którego doktorantem jest obwiniony, Sąd Koleżeński
ma prawo odwołać doktoranta ze stanowiska zajmowanego w organach Samorządu (zarówno
wydziałowych jak i ogólnouczelnianych), bądź ze sprawowania funkcji przedstawiciela
do instytucji uczelnianej. Taka decyzja musi zostać podjęta przez Sąd jednogłośnie w czasie
posiedzenia zwołanego na zasadach wymienionych w § 19.
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego
Drugiej Instancji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie do Sądu
Koleżeńskiego Drugiej Instancji wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie.
4. Sąd Koleżeński Drugiej Instancji ma prawo:
1) utrzymać w mocy orzeczenie Sądu Koleżeńskiego;
2) uchylić orzeczenie Sądu Koleżeńskiego i w tym zakresie orzec, co do istoty sprawy;
3) uchylić orzeczenie Sądu Koleżeńskiego i umorzyć postępowanie przeprowadzane
przed Sądem Koleżeńskim;
4) uchylić orzeczenie, od którego wniesiono odwołanie i przekazać sprawę
do ponownego rozpatrzenia Sądowi Koleżeńskiemu;
5) umorzyć postępowanie odwoławcze.
5. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje z mocy prawa po upływie trzech lat od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego karę.
6. Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może na pisemny wniosek ukaranego orzec
o jej zatarciu. Wniosek taki może być złożony nie wcześniej niż po upływie roku
od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.
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Rozdział X: Komisja Wyborcza
§20
1. Komisja Wyborcza jest organem wyborczym Samorządu.
2. W zakres kompetencji Komisji
do Wydziałowych Rad Doktorantów.

Wyborczej

wchodzi

przeprowadzenie

wyborów

3. W skład Komisji Wyborczej wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczący
Komisji Wyborczej oraz Sekretarz Komisji Wyborczej.
4. Przewodniczącego Komisji Wyborczej, Sekretarza Komisji Wyborczej oraz pozostałych
jej członków wybiera Parlament spośród doktorantów Uniwersytetu do dnia 7 października,
decydując każdorazowo o jej liczebności.
5. Uchwały Komisji Wyborczej podejmowane są w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby
członków Komisji. Do ważności uchwały konieczne jest jej sporządzenie na piśmie
i podpisanie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej lub osoby przez niego wyznaczonej
oraz Sekretarza lub osoby przez niego wyznaczonej. Uchwały dotyczące wyboru powinny być
przekazane wybranemu na stanowisko w terminie 7 dni od ich uprawomocnienia się, ponadto
uchwały Komisji Wyborczej publikuje się w Monitorze Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i na stronie internetowej Samorządu Doktorantów.
§21
1. Przewodniczący Komisji Wyborczej:
1) reprezentuje Komisję Wyborczą na zewnątrz;
2) kieruje pracami Komisji Wyborczej;
3) zwołuje posiedzenia Komisji Wyborczej i przewodniczy tym posiedzeniom.
1. W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Komisji Wyborczej, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Komisji Wyborczej i kieruje tym posiedzeniem w celu wyboru
Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 2, nowego przewodniczącego Komisji Wyborczej
wybiera Komisja Wyborcza spośród swoich członków.
§22
1. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory na zasadach określonych w Załączniku
do niniejszego Regulaminu („Ordynacja Wyborcza Samorządu Doktorantów UKSW”).
2. Przewodniczący Komisji ogłasza na stronie internetowej Samorządu obwieszczenia o miejscu
i dacie wyborów, na co najmniej siedem dni przed dniem głosowania.
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3. W imieniu Komisji Wyborczej wybory przeprowadza członek Komisji Wyborczej wskazany
przez Komisję Wyborczą.

Rozdział XI: Walne Zebranie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu

§23
1. Coroczne Walne Zebranie Samorządu jest zebraniem wszystkich doktorantów Uniwersytetu.
Walne Zebranie Samorządu poprzedza wybory do Wydziałowych Rad Doktorantów.
Informacja o Walnym Zebraniu Samorządu winna być ogłoszona co najmniej 14 dni przed
dniem obrad i przesłana drogą elektroniczną do doktorantów UKSW.
2. Walnemu Zebraniu Samorządu przewodniczy Przewodniczący Zarządu, w przypadku
niemożliwości przewodniczenia przez Przewodniczącego Zarządu wybrana obrady prowadzi
osoba przez niego wyznaczona spośród członków Zarządu.
3. Celem Corocznego Walnego Zebrania Samorządu w szczególności jest:
1) przyjęcie raportów z działalności Parlamentu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Wyborczej mijającej kadencji oraz udzielenie im absolutorium;
2) wybór członków Sądu Koleżeńskiego I i II instancji;
3) złożenie raportu z działalności Zarządu;
4) otwarta dyskusja nad potrzebami środowiska doktorantów oraz celami polityki
organów Samorządu nowej kadencji.
4. Walne Zebranie Samorządu podejmuje decyzje w formie uchwał poprzez głosowanie zwykłą
większością głosów obecnych na zebraniu członków. Od głosowania można odstąpić
w przypadku jednomyślności, a żaden z członków Walnego Zebrania Samorządu nie zgłosi
sprzeciwu.
5. Głosowania w sprawach personalnych są tajne. Głosowanie może zostać odtajnione
na wniosek członka organu, poprzez uchwałę podjętą za zgodą wszystkich członków Walnego
Zebranie Samorządu.
6. Podczas każdorazowego posiedzenia Walne Zebranie Samorządu wybiera spośród swoich
członków komisję skrutacyjną, w liczbie co najmniej dwóch osób.
§24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu może być zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu;
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
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3) na pisemny wniosek co najmniej 30 członków Samorządu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu winno być ogłoszone
co najmniej 14 dni przed dniem obrad. Posiedzenie niniejsze zwołuje się w przypadku spraw
niecierpiących zwłoki lub wynikających z zaistniałych okoliczności. Tryb zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Doktorantów Uniwersytetu jest tożsamy z trybem
zwołania Corocznego Walnego Zebrania Doktorantów.

Rozdział XII: Przedstawiciele doktorantów w organach kolegialnych Uniwersytetu
§25
1. Przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych Uniwersytetu wybiera się z grona
wszystkich doktorantów, chyba, że przepisy Regulaminu stanowią inaczej. Nabór
przedstawicieli ogłaszany jest na stronie internetowej Samorządu.
2. Kadencja przedstawicieli doktorantów w organach kolegialnych Uniwersytetu kończy
się z chwilą upłynięcia kadencji organu powołującego delegata.
3. Przedstawiciele powołani w trakcie trwania kadencji na stanowiska wakujące pełnią swoje
funkcje przez czas pozostały do końca kadencji.
4. Do przedstawicieli doktorantów stosuje się przepisy §6 Regulaminu, z wyjątkiem ust. 1 pkt. 1.
5. Organ powołujący może zobowiązać przedstawiciela doktorantów do złożenia sprawozdania
z posiedzenia danego organu kolegialnego w terminie 7 dni od dnia posiedzenia.
6. Przedstawiciele doktorantów, którzy nie wywiązują się z obowiązków wynikających
z powierzonej im funkcji, mogą zostać odwołani przez organ powołujący większością
2/3 głosów członków obecnych na posiedzeniu.
7. Rezygnacja z funkcji delegata musi zostać przedstawiona na piśmie odpowiednio: WRD
w przypadku gremiów wydziałowych lub Parlamentowi w przypadku gremiów
ogólnouczelnianych.
8. Mandat delegata doktorantów do gremiów wydziałowych lub ogólnouczelnianych wygasa
w przypadku:
1) śmierci;
2) utraty biernego prawa wyborczego;
3) skreślenia z listy doktorantów albo ukończenia przez niego studiów;
4) zrzeczenia się mandatu lub rezygnacji z funkcji;
5) odwołania.
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9. Mandat członka organu kolegialnego wygasa ponadto w przypadku trzykrotnej
nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu organu albo w przypadku niemożności
uczestniczenia w posiedzeniach przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Rozdział XIII: Finanse Samorządu
§26
1. Parlament uchwala prowizorium budżetowe i plan rzeczowo – finansowy na rok budżetowy
z zachowaniem terminów i procedur obowiązujących na Uniwersytecie.
2. Inicjatywa uchwałodawcza w zakresie projektu budżetu przysługuje Zarządowi.
3. Plan rzeczowo – finansowy Samorządu uchwalany jest przez Parlament w ciągu 14 dni
od uchwalenia planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu.
4. Środki materialne przyznane Samorządowi w ramach planu rzeczowo – finansowego
oraz środki pozyskane z innych źródeł, w tym dotacje celowe Rektora, wydawane i rozliczane
są zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie aktami prawa dotyczącymi zasad prowadzenia
gospodarki finansowej Uniwersytetu.
5. Za prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem i rozliczaniem środków materialnych
Samorządu odpowiedzialny jest skarbnik Zarządu.

Rozdział XIV: Postanowienia końcowe
§27
1. Regulamin Samorządu Doktorantów wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat
Uniwersytetu zgodności Regulaminu z Ustawą i Statutem Uniwersytetu.
2. Zmiany Regulaminu mogą być uchwalane przez Parlament, zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Parlamentu. Do zmiany Regulaminu stosuje
się odpowiednio postanowienie ust. 1.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy
Statutu Uniwersytetu, Ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

18

Rozdział XV: Przepisy przejściowe
§28
1. Pierwsze wybory do organów Samorządu Doktorantów po wejściu w życie niniejszego
Regulaminu organizuje ustępujący Zarząd. Zarząd Samorządu Doktorantów pełni na każdym
wydziale obowiązki, które w niniejszym Regulaminie oraz załączniku „Ordynacja Wyborcza
Samorządu Doktorantów UKSW” zostały przypisane Komisji Wyborczej.
2. Organy Samorządu, których kadencja rozpoczęła się przed wejściem w życie niniejszego
Regulaminu, pełnią swoje funkcje do czasu uprawomocnienia się wyników wyborów
do organów Samorządu przeprowadzonych w terminie i na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
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Załącznik do Regulaminu: Ordynacja wyborcza Samorządu Doktorantów UKSW
§1
1. Członek Komisji Wyborczej, jako jeden, spośród co najmniej dwóch obecnych podczas
wyborów, przeprowadzający wybory, przeprowadza na posiedzeniu wyborczym następujące
czynności z zachowaniem podanej kolejności:
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;
6) wydaje karty do głosowania;
7) przyjmuje karty do głosowania;
8) przeprowadza liczenie głosów;
9) ogłasza wyniki wyborów i wyniki głosowania.

§2
1. Każdy, kto ma czynne prawo wyborcze w danych wyborach, może zgłosić kandydata
lub kandydatów w tych wyborach.
2. W przypadku nieobecności kandydata, jego kandydowanie wymaga pisemnej zgody,
zawierającej imię i nazwisko, afiliację, adres e‐mail oraz numer telefonu kandydata.
§3
1. Liczbę członków WRD na danym wydziale ustala się w drodze głosowania jawnego,
po ogłoszeniu listy kandydatów. Liczba członków WRD musi znaleźć się w przedziale
określonym w Regulaminie Samorządu Doktorantów.
§4
1. Wybory są ważne, jeżeli weźmie w nich udział co najmniej trzech doktorantów danego
wydziału.
2. Wybory do Wydziałowych Rad Doktorantów stają się prawomocne po siedmiu dniach od dnia
ich ogłoszenia, o ile nie zostanie złożony w tym czasie protest wyborczy.
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§5
1. Członek Komisji Wyborczej przeprowadzający wybory, sporządza z przebiegu wyborów
protokół, który przekazuje Komisji Wyborczej.
2. Organ prowadzący wybory informuje o jego wynikach:
1) Przewodniczącego Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
2) Dziekana oraz Kierownika
przeprowadzone były wybory.

studiów

doktoranckich

wydziału,

na

którym

3. Przewodniczący Zarządu publikuje protokół z przebiegu wyborów na stronie internetowej
Samorządu niezwłocznie po jego otrzymaniu.
§6
1. Protest wyborczy może zgłosić każdy doktorant mający czynne prawo wyborcze w danych
wyborach.
2. Protest wyborczy wnosi się do Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej w terminie siedmiu
dni od ogłoszenia wyników wyborów.
3. Komisja Rewizyjna rozpatruje protest wyborczy w terminie siedmiu dni od jego otrzymania.
4. W razie stwierdzenia w przeprowadzeniu wyborów uchybień, mających wpływ na ich wynik,
Komisja Rewizyjna unieważnia wybory w całości albo w części.
5. Uchybienia, o których mowa w ust. 4 to:
1) naruszenie przepisów niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie przepisów
dotyczących wyborów;
2) naruszenie procedury ustalania wyników głosowania;
3) stwierdzenie fałszerstwa wyborczego.
6. O rozpatrzeniu protestu Komisja Rewizyjna informuje wnoszącego protest oraz Komisję
Wyborczą.
7. W razie unieważnienia wyborów, ustępująca WRD pełni swoje funkcje do czasu
uprawomocnienia się wyników nowych wyborów.
§7
1. Wybory do WRD odbywają się w trzeciej dekadzie października każdego roku.
2. Wybory są przeprowadzane w trakcie posiedzenia wyborczego, oddzielnie na poszczególnych
wydziałach prowadzących studia doktoranckie.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach na danym wydziale posiada każdy doktorant
tego wydziału.
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4. Głosowanie w ramach wyborów odbywa się w trybie tajnym, względną większością głosów.
§8
W przypadku powstania wakatu na funkcji (zwolnienia obsady funkcji) w organach
Samorządu, w miejsce osoby, która utraciła prawo sprawowania funkcji, zajmuje osoba, która
w wyborach do danego organu uzyskała kolejną, największą ilość głosów.

§9
1. Na wydziałach, na których do tej pory nie były prowadzone studia doktoranckie
przeprowadza się wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów, o ile chęć utworzenia WRD
zgłosi Zarządowi minimum 3 doktorantów tego wydziału.
2. Komisja Wyborcza przeprowadza Wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów na wydziale,
o którym mowa w ust. 1:
1) w najbliższych wyborach do organów Samorządu, jeśli informacja, o której mowa
w ust. 1, wpłynie do Zarządu przed 15 października danego roku akademickiego;
2) w następnych wyborach uzupełniających do organów Samorządu, które odbędą
się po pierwszym posiedzeniu Parlamentu, jeśli informacja, o której mowa w ust. 1
wpłynie do Zarządu po 15 października danego roku akademickiego.
3. Zarząd informuje wszystkich doktorantów danego Wydziału, na którym nie istnieje WRD
o procedurze powołania tego gremium najpóźniej 5 października danego roku akademickiego.
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