Załącznik do Uchwały Nr 106/2017 Senatu UKSW
z dnia 21 września 2017 r.

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 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym , zwanej dalej „Ustawą”, wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych
w Uniwersytecie

Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego

w

Warszawie,

zwanym

dalej

„Uniwersytetem”. Samorząd działa na podstawie Ustawy, Statutu Uniwersytetu oraz
niniejszego Regulaminu.
2. 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. Samorząd działa poprzez swoje organy.
2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Uniwersytetu.
3. Głównym celem Samorządu jest reprezentowanie społeczności doktorantów Uniwersytetu
oraz organizowanie wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej.
4. Samorząd organizuje na terenie Uniwersytetu działalność w zakresie spraw doktorantów,
w tym socjalno-bytowych i życia kulturalnego.
5. 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;
3) współpracę z organami i administracją Uniwersytetu, w tym na wydziałach, w
realizacji zadań zmierzających do poprawy systemu kształcenia oraz spraw socjalnobytowych i życia kulturalnego doktorantów Uniwersytetu;
4) współdecydowanie, w porozumieniu z właściwymi organami Uniwersytetu, w
zakresie podziału środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie;
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5) wspieranie doktoranckiej działalności naukowej i kulturalnej oraz aktywizację
i integrację środowiska doktorantów Uniwersytetu;
6) podejmowanie innych zadań określonych w przepisach.

Rozdział III: Prawa i obowiązki członków Samorządu
§3
1. 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 jawnych obradach organów Samorządu;
4) prawo do korzystania z urządzeń i środków finansowych przyznanych organom
Samorządu na zasadach określonych przez właściwy organ Samorządu.
2. Członkowie Samorządu mają obowiązek przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego,
Statutu Uniwersytetu i innych aktów prawa wewnętrznego Uniwersytetu, uchwał organów
Samorządu oraz Kodeksu etyki doktoranta.

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) Sąd Koleżeński drugiej instancji;
7) Komisja Wyborcza.
2. Kadencja organów Samorządu wymienionych w ust. 1 pkt 1-7 trwa rok i rozpoczyna się w
dniu wyboru określonego organu, a kończy w dniu rozpoczęcia nowej kadencji określonego
organu, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.
3. Zasady i tryb wyborów do Wydziałowych Rad Doktorantów określa Załącznik do Regulaminu
„Ordynacja Wyborcza Samorządu Doktorantów UKSW”.

§5
1. Organy Samorządu podejmują decyzje i wyrażają opinie w formie uchwał.
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2. Organy Samorządu podejmują uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.
3. Głosowania w organach Samorządu są jawne.
4. Głosowania tajne w organach Samorządu zarządza się:
1) w sprawach osobowych, z wyjątkiem wyboru komisji skrutacyjnej;
2) gdy przepis szczególny tak stanowi;
3) na wniosek jego członka, za zgodą danego organu Samorządu podjętą w głosowaniu
jawnym.
5. Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Wyborcza mogą przyjmować uchwały w trybie
obiegowym, poza posiedzeniem, w sposób przyjęty przez dany organ. Głosowania w trybie
obiegowym są jawne wyłącznie dla członków tego organu.
6. Uchwały organów Samorządu wchodzą w życie z dniem podjęcia, chyba że w uchwale
postanowiono inaczej.
7. Uchwały organów Samorządu publikowane są na stronie internetowej Samorządu nie później
niż w terminie 30 dni od dnia ich podjęcia.
8. Uchwały organów Samorządu są przekazywane w formie elektronicznej Zarządowi, Komisji
Rewizyjnej oraz osobom, których je dotyczą, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich
podjęcia.
9. Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu niezgodną z przepisami prawa, Statutem
Uniwersytetu, Regulaminem Studiów Doktoranckich lub niniejszym Regulaminem.

§6
1. Posiedzenia zwyczajne organu Samorządu zwołuje jego Przewodniczący albo pisemnie
upoważniony przez niego członek organu, informując o terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad wszystkich członków danego organu, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
2. Posiedzenia nadzwyczajne organu Samorządu zwołuje jego Przewodniczący albo pisemnie
upoważniony przez niego członek organu, informując o terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad wszystkich członków danego organu, z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.
3. Posiedzenia organu Samorządu prowadzi jego Przewodniczący, bądź pod jego nieobecność,
Wiceprzewodniczący, a w dalszej kolejności Sekretarz. W przypadku niemożliwości
prowadzenia obrad przez ww. osoby, posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek
organu, który jest obecny na posiedzeniu.
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4. Parlament i WRD mogą dokonywać wyboru członków Samorządu do określonych organów
Uniwersytetu, powołania na określoną funkcję oraz wyboru do innych organów Samorządu,
tylko na posiedzeniach zwyczajnych.
5. Miejsce, termin i proponowany porządek obrad zwołanego posiedzenia Parlamentu i WRD
musi zostać podany do wiadomości społeczności doktorantów odpowiednio Uniwersytetu
i Wydziału w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Informacja o zwołanym posiedzeniu Parlamentu, WRD, Sądu Koleżeńskiego oraz Sądu
Koleżeńskiego drugiej instancji jest przesyłana do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej przez
osobę, która je zwołuje.
7. Po zakończeniu posiedzenia Parlamentu, WRD, Sądu Koleżeńskiego oraz Sądu Koleżeńskiego
drugiej instancji prowadzący obrady niezwłocznie przesyła Komisji Rewizyjnej listę obecności
osób uczestniczących w posiedzeniu.

§7
1. Członkowie organów Samorządu pełnią funkcje społecznie.
2. Każdy doktorant, który zasiada w organach Samorządu, jest zobowiązany do obecności
na posiedzeniach i realizowania obowiązków wiążących się z określoną funkcją.
3. Biernego prawa wyborczego do organów Samorządu pozbawiony jest doktorant zawieszony
w prawach doktoranta.
4. Członkostwo w organach Samorządu ustaje w wyniku:
1) śmierci;
2) pisemnej rezygnacji;
3) odwołania;
4) 4 nieobecnościach na posiedzeniach zwyczajnych danego organu;
5) zawieszenia w prawach doktoranta;
6) utraty statusu doktoranta;
7) utraty statusu doktoranta na Wydziale, z którego mandat się uzyskało – w odniesieniu
do członkostwa w Parlamencie i WRD;
8) unieważnienia wyboru.
5. W stosunku do utraty członkostwa w Zarządzie nie stosuje się ust. 4 pkt 4.
6. Utrata członkostwa następuje z dniem zaistnienia jednej z przesłanek wymienionych w ust. 4.
7. Nie później niż w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanki
wymienionej w ust. 4 utratę członkostwa potwierdza Komisja Rewizyjna, niezwłocznie
powiadamiając o tym Zarząd, Prezydium Parlamentu, doktoranta oraz organ, do którego
należał doktorant.
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8. Pisemną rezygnację składa się do Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V: Parlament Doktorantów
§8
1. Parlament

jest

organem

uchwałodawczym

Samorządu

obradującym

na

jawnych

posiedzeniach.
2. Parlament składa się z doktorantów wybranych przez Wydziałowe Rady Doktorantów,
po 3 przedstawicieli z każdego Wydziału.
3. Parlament spośród swoich członków wybiera Marszałka, Wicemarszałka i Sekretarza
Parlamentu, którzy tworzą Prezydium Parlamentu.
4. W przypadku braku wyboru poszczególnych osób do Prezydium Parlamentu, ich obowiązki
pełnią trzy najstarsze osoby obecne na posiedzeniu, podczas którego miał nastąpić wybór
członków Prezydium Parlamentu. Osoby te pełnią obowiązki do czasu wyboru członków
Prezydium Parlamentu.
5. Parlament rozpoczyna kadencję w dniu pierwszego posiedzenia nowej kadencji.
6. Pierwsze posiedzenie Parlamentu nowej kadencji odbywa się pomiędzy 15 a 25 dniem od
daty

ogłoszenia

wyników

wyborów.

Pierwsze

posiedzenie

Parlamentu

zwołuje

Przewodniczący Komisji Wyborczej lub pisemnie upoważniona przez niego osoba spośród
członków Komisji Wyborczej, Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej.
7. Pierwsze posiedzenie Parlamentu nowej kadencji do czasu przeprowadzenia wyborów
na funkcję Marszałka Parlamentu prowadzi Przewodniczący Komisji Wyborczej lub osoba
przez niego pisemnie upoważniona spośród członków Komisji Wyborczej, Zarządu bądź
Komisji Rewizyjnej. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.
8. Posiedzenia Parlamentu odbywają się co najmniej raz na 4 miesiące.
9. Prezydium Parlamentu ustala porządek obrad, miejsce i termin posiedzenia, o których
informuje członków Parlamentu, co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.
10. Zarząd przedstawia sprawozdanie z bieżącej działalności na posiedzeniach Parlamentu.
Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu podlega przyjęciu przez Parlament.

§9
1. Do zadań Parlamentu Doktorantów należy:
1) określanie kierunków działalności Samorządu;
2) decydowanie o polityce Samorządu we wszelkich sprawach, poprzez działalność
uchwałodawczą;
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3) wydawanie opinii na temat projektów decyzji organów kolegialnych Uniwersytetu
w sprawach

dotyczących

ogółu

doktorantów,

w

szczególności

związanych

z regulaminem studiów doktoranckich na Uniwersytecie;
4) uchwalanie Regulaminu oraz zmian w Regulaminie;
5) powoływanie i odwoływanie członków Prezydium Parlamentu;
6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
7) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
8) powoływanie i odwoływanie członków Sądu Koleżeńskiego i Sądu Koleżeńskiego
drugiej instancji;
9) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Wyborczej;
10) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium
ustępującym członkom Zarządu;
11) udzielanie absolutorium członkom Prezydium Parlamentu;
12) uzgadnianie z organami Uniwersytetu przyjęcia lub zmiany Regulaminu studiów
doktoranckich;
13) wybór przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów;
14) wybór i odwołanie delegatów do Kolegium Elektorów spośród członków Zarządu.
2. Odwołanie wybranych członków organów Samorządu oraz innych organów następuje
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Parlamentu.
3. Z posiedzenia Parlamentu sporządza się protokół, który jest publikowany na stronie
internetowej Samorządu w terminie 7 dni od daty jego przyjęcia.
4. Nabór kandydatów wybieranych przez Parlament do organów organizuje Prezydium
Parlamentu. Nabór do organów, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 8 i 13, który odbywa się
na pierwszym posiedzeniu Parlamentu nowej kadencji, przeprowadza Zarząd.
5. Członkowie Prezydium Parlamentu przedstawiają sprawozdanie z rocznej działalności.
Ustępującym członkom Prezydium Parlamentu, absolutorium udziela Parlament, każdemu
członkowi osobno. Posiedzenie Parlamentu w tej sprawie odbywa się w październiku.
6. Parlamentarzyści głosują za udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium członkom
Prezydium. Na tym samym posiedzeniu głosowane jest również absolutorium w stosunku
do osób, które utraciły funkcję w Prezydium Parlamentu na podstawie § 7 ust. 4 pkt 2-8 oraz
pełniły obowiązki członków Prezydium Parlamentu w trakcie kadencji Parlamentu. Podjęcie
uchwały odmawiającej udzielenia absolutorium oznacza utratę członkostwa we wszystkich
organach Samorządu oraz skutkuje niemożliwością kandydowania do organów Samorządu
przez 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały.
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§10
1. Parlament, podczas swojego posiedzenia, wybiera spośród swoich członków co najmniej
2 osoby do komisji skrutacyjnej.
2. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach, które ta komisja prowadzi.

Rozdział VI: Zarząd Samorządu Doktorantów
§11
1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 9 członków, wybieranych spośród wszystkich doktorantów,
w tym:
1) Przewodniczący;
2) Wiceprzewodniczący;
3) Sekretarz.
2. W Zarządzie może zasiadać nie więcej niż dwóch Wiceprzewodniczących.
3. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu.
4. Wyłączną kompetencją Przewodniczącego jest zapraszanie gości na posiedzenia Zarządu.
Przewodniczący Zarządu może zwołać posiedzenie jawne Zarządu, informując o tym
społeczność doktorantów Uniwersytetu.
5. Zarząd kieruje pracą Samorządu i reprezentuje go w relacjach z podmiotami zewnętrznymi.
6. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego, jego obowiązku pełni najstarszy
wiekiem Wiceprzewodniczący.
7. W przypadku, gdy w Zarządzie pozostała jedna osoba, traci ona swoje członkostwo w nim,
a obowiązki Zarządu pełni Prezydium Parlamentu.

§12
1. Przewodniczący Zarządu jest wybierany przez Parlament bezwzględną większością głosów
przy obecności co najmniej połowy jego członków.
2. Przewodniczący Zarządu określa liczbę członków Zarządu. Członkowie Zarządu są wybierani
w oddzielnych głosowaniach. Kandydatów na członków Zarządu przedstawia Przewodniczący
Zarządu.
3. Jeżeli kandydat na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu, przedstawiony przez
Przewodniczącego Zarządu, nie uzyska wymaganej większości głosów, to w kolejnej turze
kandydatury na te funkcje są zgłaszane spośród wszystkich chętnych doktorantów.
W przypadku pozostałych członków Zarządu przedstawionych przez Przewodniczącego
Zarządu, którzy nie uzyskali wymaganej większości głosów, wyborów nie powtarza się.
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4. W przypadku braku wyboru Zarządu, jego obowiązki pełni Prezydium Parlamentu.
5. Wybory Zarządu odbywają się podczas pierwszego posiedzenia Parlamentu nowej kadencji.
6. 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.

§13
1.

Do kompetencji Zarządu należy, w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Parlamentu;
2) reprezentowanie

doktorantów

wobec

władz

Uniwersytetu

oraz

jednostek

administracji Uniwersytetu;
3) zajmowanie stanowiska w sprawach praw doktorantów;
4) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli doktorantów do Senatu, Komisji
Senackich i Rady Rektorskiej;
5) współdecydowanie o podziale funduszy pomocy materialnej oraz uzgadnianie treści
regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów z Rektorem;
6) uchwalanie prowizorium budżetowego i planu rzeczowo-finansowego Samorządu;
7) wydawanie opinii na temat projektów decyzji organów Uniwersytetu w sprawach
dotyczących ogółu doktorantów, niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu;
8) wnioskowanie do Rektora o powołanie Odwoławczej Komisji Stypendialnej
i delegowanie w jej skład określonych doktorantów;
9) rozstrzyganie w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu;
10) tworzenie zespołów zadaniowych złożonych z członków Samorządu;
11) wybór przedstawicieli do organów kolegialnych Uniwersytetu, których zasady
funkcjonowania na to pozwalają;
12) powoływanie delegata i obserwatorów na Krajowy Zjazd Doktorantów oraz do innych
doktoranckich gremiów międzyuczelnianych.
7. Ustępującym członkom Zarządu, absolutorium udziela Parlament, każdemu członkowi
Zarządu osobno. Posiedzenie Parlamentu w tej sprawie odbywa się w październiku.
8. Parlamentarzyści głosują za udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium członkom
Zarządu. Na tym samym posiedzeniu głosowane jest również absolutorium w stosunku do
osób, które utraciły członkostwo w Zarządzie na podstawie § 7 ust. 4 pkt 2-3 i 5-8 oraz pełniły
obowiązki członków Zarządu w trakcie kadencji Zarządu. Podjęcie uchwały odmawiającej
udzielenia absolutorium oznacza niemożliwość sprawowania członkostwa w organach
Samorządu przez okres 6 miesięcy.
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Rozdział VII: Wydziałowe Rady Doktorantów
§14
1. WRD jest organem Samorządu będącym reprezentantem doktorantów danego wydziału,
który realizuje zadania z zakresu ochrony interesów doktorantów danego wydziału,
niezastrzeżone dla innych organów Samorządu.
2. WRD składa się z przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich danego wydziału.
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. W przypadku braku wyboru Przewodniczącego
jego obowiązki pełni najstarszy wiekiem członek WRD obecny na pierwszym posiedzeniu.
6. Na pierwszym posiedzeniu powinien być obecny poprzedni przewodniczący WRD lub
upoważniony przez niego członek ustępującej WRD, który przekazuje dokumentację nowo
wybranej WRD.
7. Podczas pierwszego posiedzenia, WRD wybiera przedstawicieli do Parlamentu spośród
doktorantów danego wydziału. Uzupełnianie wakatów do Parlamentu następuje na kolejnych
posiedzeniach.
8. Informacja o powołaniu przedstawicieli Wydziału do Parlamentu na pierwszym posiedzeniu
WRD jest przesyłana w dniu podjęcia uchwały przez WRD do Komisji Wyborczej, Zarządu oraz
Komisji Rewizyjnej przez osobę prowadzącą obrady WRD. Informacja o odwołaniu i
powołaniu przedstawicieli Wydziału do Parlamentu na kolejnych posiedzeniach WRD jest
przesyłana w dniu podjęcia uchwały przez WRD do Zarządu, Prezydium Parlamentu oraz
Komisji Rewizyjnej przez osobę prowadzącą obrady WRD. Informacja powinna zawierać imię i
nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz datę urodzenia wybranego Parlamentarzysty.
9. Pierwsze posiedzenie WRD zwołuje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów w
wyborach, w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów na dzień przypadający
pomiędzy 7 a 14 dniem od daty ogłoszenia wyników wyborów. W przypadku równej liczby
głosów, posiedzenie zwołuje osoba najstarsza wiekiem.
10. Posiedzenia WRD odbywają co najmniej raz na 3 miesiące.
11. W przypadku braku WRD na danym Wydziale, jego obowiązki pełni Zarząd.
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§15
Do kompetencji WRD należy w szczególności:
1) reprezentowanie doktorantów wydziału wobec władz wydziału;
2) wybór przedstawicieli doktorantów wydziału do rad instytutów, komisji wydziałowych
oraz Rady Wydziału;
3) wybór elektorów do kolegium elektorów wydziału;
4) wnioskowanie do Dziekana o powołanie wydziałowej komisji stypendialnej
i delegowanie w jej skład określonych doktorantów;
5) wsparcie i pomoc udzielane Parlamentowi oraz Zarządowi 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;
8) opiniowanie programu studiów doktoranckich;
9) wnioskowanie o wprowadzenie zmian do programu lub planu studiów doktoranckich;
10) informowanie Parlamentu Doktorantów o bieżących i planowanych wydarzeniach
dotyczących społeczności doktoranckiej oraz projektach decyzji władz danego
wydziału dotyczących doktorantów.

Rozdział VIII: Komisja Rewizyjna
§16
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym prace organów Samorządu.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 doktorantów wybieranych przez Parlament.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej zostaje pięć osób z największą liczbą głosów spośród osób,
które otrzymały zwykłą większość głosów. W przypadku równej liczby głosów, przeprowadza
się ponowne głosowanie pomiędzy tymi osobami.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu, Parlamentu, WRD oraz Komisji
Wyborczej.
5. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej w nowej kadencji zwołuje Marszałek Parlamentu lub
pisemnie upoważniona przez niego osoba wchodząca w skład Zarządu lub Parlamentu, nie
później niż w ciągu 7 dni od momentu wybrania członków Komisji Rewizyjnej. Na pierwszym
posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza.
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6. W przypadku wakatu w Komisji Rewizyjnej, wybory uzupełniające przeprowadza się
na najbliższym posiedzeniu Parlamentu.

§17
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności organów Samorządu;
2) występowanie do organów z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3) zwoływanie posiedzenia Parlamentu i WRD w razie stwierdzenia rażących zaniedbań
i notorycznego niewywiązywania się przez przewodniczących tych organów
z obowiązków na nich ciążących;
4) wnioskowanie do Parlamentu o odwołanie członków Zarządu;
5) zabieranie stanowiska w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium
członkom Prezydium Parlamentu i Zarządu, w tym również w stosunku do osób, które
utraciły w nim funkcję z przyczyn określonych w § 7 ust. 4 pkt 2-9 oraz pełniły w nich
obowiązki w trakcie trwania danej kadencji.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków pozostałych organów Samorządu złożenia
wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. W przypadku odmowy złożenia wyjaśnień,
bądź uporczywego unikania stawienia się przed Komisją Rewizyjną, jest ona uprawniona do
złożenia wniosku do Sądu Koleżeńskiego.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę wszystkich organów Samorządu co najmniej raz
w roku. Obowiązkowa kontrola wszystkich organów przez Komisję Rewizyjną odbywa się
pomiędzy 20 a 30 września. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana poinformować
Przewodniczącego organu o planowanej kontroli co najmniej 3 dni wcześniej.
4. Sprawozdania Kontroli Rewizyjnej są publikowane na stronie internetowej Samorządu
Doktorantów.

Rozdział IX: Sąd Koleżeński i Sąd Koleżeński Drugiej Instancji
§18
1. Sąd Koleżeński jest organem Samorządu powołanym do wydawania orzeczeń w sprawach
naruszenia przepisów obowiązujących w Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające godności
doktoranta.
2. Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego i dwóch członków, którzy są wybierani przez
Parlament.
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3. Członkami Sądu Koleżeńskiego zostają trzy osoby z największą liczbą głosów „za” spośród
osób, które otrzymały zwykłą większość głosów. W przypadku równej liczby głosów,
przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy tymi osobami.
4. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów
„za”. W przypadku równej liczby osób, przeprowadza się głosowanie pomiędzy osobami, którą
otrzymały tyle samo głosów „za”.
5. Sąd Koleżeński drugiej instancji jest organem odwoławczym dla Sądu Koleżeńskiego.
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 oraz Prezydium Parlamentu.
7. Do Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu
Koleżeńskiego.

§19
1. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w czasie posiedzeń mających charakter jawny, które
są zwoływane w przypadku wpłynięcia sprawy do organu. Na wniosek strony, Komisja może
utajnić posiedzenie.
2. Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego zwołuje jego Przewodniczący nie później niż w ciągu 30 dni
od daty złożenia wniosku przez podmiot. O zwołaniu posiedzenia niezwłocznie są
informowane strony postępowania.
3. Stronami postępowania są: wnioskodawca, rzecznik dyscyplinarny, obwiniony oraz jego
obrońca.
4. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wysłuchuje
rzecznika dyscyplinarnego, wnioskodawcę, świadków, obwinionego i jego obrońcę.
Nieusprawiedliwiona nieobecność stron na posiedzeniu, nie może być przyczyną do jego
odroczenia. Brak obecności strony na posiedzeniu, nie tamuje toku sprawy.
5. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy. Sąd Koleżeński może
odroczyć publikację orzeczenia na czas do 30 dni. Odpis orzeczenia jest doręczany Rektorowi
i Dziekanowi wydziału doktoranta.
6. Strony postępowania mogą złożyć wniosek o uzasadnienie orzeczenie w terminie 7 dni od
daty jego ogłoszenia.
7. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym pod kierownictwem Przewodniczącego.
8. Sąd Koleżeński nie może ukarać doktoranta za ten sam czyn, za który został on ukarany przez
Komisję Dyscyplinarną.
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§20
1. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzyć karę upomnienia, nagany lub nagany z ostrzeżeniem.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego drugiej
instancji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
Stronie, która nie złożyła wniosku o uzasadnienie, odwołanie nie przysługuje. Odwołanie do
Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji wnosi się za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.
3. 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.
4. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje z mocy prawa po upływie trzech lat od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego karę.
5. Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może na pisemny wniosek ukaranego orzec o jej
zatarciu na wniosek ukaranego, złożony nie wcześniej niż po upływie roku od
uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.

Rozdział X: Komisja Wyborcza
§21
1. Komisja Wyborcza jest organem wyborczym Samorządu.
2. W zakres kompetencji Komisji Wyborczej wchodzi przeprowadzenie wyborów do WRD.
3. W skład Komisji Wyborczej wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczący,
Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.
4. Członków Komisji Wyborczej wybiera Parlament do dnia 10 października, decydując
każdorazowo o jej liczebności.
5. Pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej jest zwoływane przez Marszałka Parlamentu lub
osobę przez niego upoważnioną wchodzącą w skład Zarządu, Parlamentu bądź Komisji
Rewizyjnej w terminie 3 dni od wyboru. O terminie posiedzenia Komisji Wyborczej

13

powiadamiany jest Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Członkowie Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Wyborczej z głosem doradczym.
6. Na

pierwszym

posiedzeniu

Komisja

Wyborcza

wybiera

Przewodniczącego,

Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza oraz ustala wstępny harmonogram wyborczy.
§22
1. Przewodniczący Komisji Wyborczej:
1. reprezentuje Komisję Wyborczą na zewnątrz;
2. kieruje pracami Komisji Wyborczej;
3. zwołuje posiedzenia Komisji Wyborczej i przewodniczy tym posiedzeniom.
2. W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Komisji Wyborczej, jego obowiązki pełni
Wiceprzewodniczący Komisji Wyborczej.
3. W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej zwołuje
posiedzenie Komisji Wyborczej i kieruje tym posiedzeniem do momentu wyboru
Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

§23
1. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory na zasadach określonych w Załączniku do
niniejszego Regulaminu („Ordynacja Wyborcza Samorządu Doktorantów UKSW”).
2. Harmonogram wyborczy jest przedstawiany do wiadomości doktorantów w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Rozdział XI: Przedstawiciele doktorantów w organach kolegialnych Uniwersytetu
§24
1. Przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych Uniwersytetu wybiera się z grona
wszystkich doktorantów, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.
2. Kadencja przedstawicieli doktorantów w organach kolegialnych Uniwersytetu kończy się
z chwilą upłynięcia kadencji organu powołującego delegata. Przedstawiciel doktorantów jest
członkiem organu do momentu wyboru kolejnego przedstawiciela.
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 odpowiednio §7 Regulaminu.
5. Organ powołujący może zobowiązać przedstawiciela doktorantów do złożenia sprawozdania
z posiedzenia danego organu kolegialnego w terminie 7 dni od dnia posiedzenia.
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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 organowi wybierającemu
delegata.
Rozdział XII: Finanse Samorządu
§25
1. Zarząd uchwala prowizorium budżetowe i plan rzeczowo-finansowy na rok budżetowy,
z zachowaniem terminów i procedur obowiązujących na Uniwersytecie.
2. 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 prawnymi dotyczącymi zasad
prowadzenia gospodarki finansowej Uniwersytetu.

Rozdział XIII: Dokumentacja i siedziba Samorządu
§26
1. Dokumentacja Samorządu jest przechowywana w jego siedzibie.
2. Zarząd określa sposób przechowywania dokumentacji Samorządu oraz sposób korzystania
z siedziby przez członków organu Samorządu.

Rozdział XIV: Postanowienia końcowe
§27
1. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uniwersytetu jego zgodności z
Ustawą i Statutem Uniwersytetu.
2. Zmiany Regulaminu mogą być uchwalane przez Parlament, bezwzględną większością głosów
przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Parlamentu. Do zmiany Regulaminu stosuje
się odpowiednio ust. 1.
3. Wykładni niniejszego Regulaminu dokonuje Zarząd. Komisja Rewizyjna może zając stanowisko
w tym zakresie w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zarządu.

Rozdział XV: Przepisy przejściowe
§28
1. Organy Samorządu, których kadencja rozpoczęła się przed wejściem w życie niniejszego
Regulaminu, pełnią swoje funkcje do czasu rozpoczęcia następnej kadencji organów
Samorządu.
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2. Osoby, które były przedstawicielami doktorantów w Radzie Wydziału z mocy prawa jako
Przewodniczący WRD, pozostają członkami Rady Wydziału do czasu rozpoczęcia kolejnej
kadencji WRD.
3. W stosunku do osób, które zrezygnowały z funkcji w Prezydium Parlamentu lub członkostwa
w Zarządzie bądź pełniły w nich obowiązki, w kadencji rozpoczętej w roku akademickim
2016/17, stosuje się przepisy dotyczące udzielenia absolutorium.
4. Do czasu zakończenia kadencji rozpoczętej w roku akademickim 2016/17 nie wybiera się
Wiceprzewodniczącego Parlamentu.
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Załącznik do Regulaminu: Ordynacja wyborcza Samorządu Doktorantów UKSW
§1
1. Prawo wybierania członków WRD danego Wydziału mają doktoranci tego Wydziału, którzy nie
zostali ukarani karą dyscyplinarną w rozumieniu Ustawy (czynne prawo wyborcze).
2. Doktorant może zgłosić swoją kandydaturę do WRD tylko na jednym Wydziale.
3. Każdy doktorant może zagłosować maksymalnie na tylu kandydatów ile jest miejsc
do obsadzenia w WRD.
4. Stan liczby doktorantów na wydziale jest ustalany na dzień 10 października.

§2
W związku z wykonywaniem swoich obowiązków, Komisja Wyborcza ma prawo do:
1. uzyskiwania od sekretariatów studiów doktoranckich lub Działu Kształcenia planów zajęć
na poszczególnych kierunkach studiów doktoranckich;
2. uzyskiwania z Działu Kształcenia informacji o stanie liczby doktorantów;
3. uzyskiwania od dziekanatów lub Działu Kształcenia list doktorantów danego wydziału
z wyszczególnieniem kierunków, roczników i numerów albumów;
4. uzyskiwania wsparcia w przeprowadzeniu wyborów od Komisji Rewizyjnej i Zarządu.

§3
1. Liczba członków WRD jest zależna od liczby doktorantów na danym Wydziale.
2. Członkiem WRD zostają osoby, które otrzymają największą liczbę głosów.
3. W

przypadku

remisu pomiędzy

poszczególnymi

osobami,

Komisja Wyborcza

przeprowadza losowanie. Losowanie przeprowadza się w ostatnim dniu głosowania po
podliczeniu wszystkich oddanych głosów.
4. WRD składa się z:
1) 3 członków na wydziałach liczących do 15 doktorantów,
2) 4 członków na wydziałach liczących od 16 do 40 doktorantów,
3) 5 członków na wydziałach liczących powyżej 40 doktorantów.

§4
1. Kandydat do WRD ma prawo wyznaczyć spośród doktorantów Uniwersytetu jednego męża
zaufania, podając w formie pisemnej Przewodniczącemu, najpóźniej dzień przed pierwszym
dniem głosowania: imię, nazwisko, numer albumu oraz zgodę doktoranta na pełnienie
obowiązków męża zaufania. Mężem zaufania nie mogą być kandydaci do WRD oraz
członkowie Komisji Wyborczej.
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2. Mężowie zaufania mają prawo do:
1. obserwowania przebiegu głosowania;
2. obecności przy liczeniu głosów przez Komisję Wyborczą.

§5
1. Kandydat do WRD jest zobowiązany do przekazania Komisji Wyborczej zgłoszenia, w którym
zawarte zostaną:
1) Imię, nazwisko i data urodzenia kandydata,
2) wydział, kierunek i numer albumu kandydata,
3) e-mail oraz numer telefonu kandydata.
2. Zgłoszenia, o którym stanowi ust. 1 dokonuje się drogą elektroniczną w sposób i terminie
ustalonym przez Komisję Wyborczą. Ustalony termin na zgłaszanie kandydatur do wyborów
nie powinien być krótszy niż dwa dni.
3. Po dokonaniu wszystkich zgłoszeń, Komisja Wyborcza przygotowuje karty do głosowania
oddzielnie dla każdego wydziału.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się kandydatów w kolejności alfabetycznej wraz
z podaniem ich roku i kierunku studiów doktoranckich.

§6
1. Wybory na każdym Wydziale odbywają się w ciągu 2 następujących po sobie dni.
2. Głosowanie każdego dnia trwa nie krócej niż 1 godzinę oraz nie dłużej niż 3 godziny. Godziny
głosowania powinny uwzględniać godziny, w których doktoranci mają zajęcia.
3. Wybory do WRD mogą być przeprowadzane na poszczególnych wydziałach łącznie bądź
oddzielnie, z tym zastrzeżeniem, że wybory do danego WRD przeprowadza się na kampusie,
na którym wydział ma siedzibę.
4. Po każdym dniu głosowania zlicza się wszystkie oddane głosy przez doktorantów
do poszczególnych WRD, bez liczenia głosów na poszczególnych kandydatów. Nie jest
dopuszczalne podawanie cząstkowych wyników wyborów. Oddane głosy pieczętuje się
i przechowuje w miejscu dostępnym wyłącznie dla członków Komisji Wyborczej.
5. Podczas głosowania musi być obecnych co najmniej dwóch członków Komisji Wyborczej.
6. Policzenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów odbywa się po zakończeniu
głosowania na ostatnim WRD.
7. Wyniki wyborów ogłasza się publicznie w dniu zakończenia wyborów. Komisja Wyborcza
powiadamia kandydatów, Komisję Rewizyjną oraz Zarząd o terminie ogłoszenia wyników.
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W trakcie liczenia głosów, wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Komisji
Wyborczej.
8. Komisja Wyborcza zatwierdza wyniki wyborów w formie uchwały.
9. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół obejmujący łączną liczbę oddanych
głosów na poszczególnych Wydziałach i kandydatów.

§7
Kadencja WRD rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyniku wyborów przez Komisję Wyborczą.

§8
1. Protest wyborczy może zgłosić każdy doktorant mający czynne prawo wyborcze w danych
wyborach.
2. Protest wyborczy wnosi się do rektora w formie pisemnej w terminie trzech dni od daty
ogłoszenia wyników wyborów.
3. Rektor rozpatruje protest wyborczy w terminie pięciu dni od daty jego otrzymania.
4. W razie stwierdzenia w przeprowadzeniu wyborów uchybień, mających wpływ na ich wynik,
rektor unieważnia wybory w całości albo w części.
5. W razie unieważnienia wyborów na danym wydziale, jego obowiązki pełni Zarząd.
6. W razie unieważnienia wyborów na całym Uniwersytecie, kadencja dotychczasowych
organów ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
7. 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.

§9
Wybory do WRD odbywają się pomiędzy 16 października a 16 listopada każdego roku.

§10
1. W przypadku powstania wakatu w WRD, w miejsce osoby, która utraciła w nim członkostwo,
wchodzi osoba, która w wyborach do WRD uzyskała kolejną, największą liczbę głosów.
W przypadku, gdy dwie lub więcej osób otrzymało ten sam wynik, Komisja Wyborcza
przeprowadza losowanie. O terminie losowania należy powiadomić kandydatów z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem.
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2. W przypadku niemożliwości obsadzenia WRD kolejną osobą, Komisja Wyborcza przeprowadza
wybory uzupełniające w styczniu oraz w kwietniu, stosując odpowiednio przepisy niniejszej
ordynacji. Wybory uzupełniające mogą trwać jeden dzień.
3. Uchwałę w zakresie uzupełnienia miejsca w WRD podejmuje Komisja Wyborcza.
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