
 

UCHWAŁA Nr 108/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 
 

w sprawie stwierdzenia zgodności regulaminu Samorządu Doktorantów  
z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
Na podstawie art. 202 ust. 4, w związku 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.) oraz § 125 ust. 5 
Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego stwierdza zgodność regulaminu Samorządu 
Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, z 
ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 § 2. Traci moc uchwała Nr 80/2009 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
23 września 2009 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów 
UWr z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 108/2013  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 czerwca 2013 r. 
 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW  

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, zwany dalej Samorządem, tworzą 

wszyscy doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego (zwani dalej doktorantami). 

2. Samorząd jest jedyną reprezentacją ogółu doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, 

zwanego dalej Uczelnią. 

3. Samorząd może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, stowarzyszeń 

o tych samych lub podobnych celach. 

 

§ 2 

1. Samorząd Doktorantów działa na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(zwanej dalej Ustawą), Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanego dalej Statutem) 

i niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanego 

dalej Regulaminem). 

2. Zebrania organów Samorządu są jawne.  

3. Wszelkie zawiadomienia o wyborach, zebraniach organów czy innych wydarzeniach 

organizowanych przez Samorząd są podawane drogą mailową do członków poszczególnych 

organów, ponadto poprzez strony wydziałowe, jak i poprzez informacje przesyłane do 

dziekanatów poszczególnych Wydziałów. 

 

§ 3 

Samorząd działając przez swoje organy reprezentuje interesy wszystkich doktorantów na 

Uczelni i poza  nią, w tym: 

1) broni praw doktorantów, 

2) wyraża pisemną opinię doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawach, którymi 

społeczność ta jest zainteresowana, 

3) uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu 

decyzji w sprawach Uniwersytetu Wrocławskiego, a w szczególności: 
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a) opiniuje projekty decyzji organów Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawach dotyczących 

doktorantów w tym związanych z organizacją i Regulaminem studiów doktoranckich, 

b) współpracuje z władzami Uczelni i Wydziałów w działaniach zmierzających do poprawy 

systemu kształcenia, 

c) porozumiewa się z odpowiednimi organami Uczelni i współdecyduje w zakresie podziału 

środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie, 

4) realizuje swoje cele poprzez działalność oświatową, kulturalną, wydawniczą, turystyczną, 

sportową, naukową, 

5) organizuje wzajemną pomoc i współpracę koleżeńską, 

6) integruje środowisko doktorantów. 

 

Rozdział II 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 4 

Członkiem Samorządu jest każda osoba mająca status doktoranta Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

 

§ 5 

Doktorant ma m.in.: 

a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu, 

b) prawo do zgłaszania opinii i wniosków do organów Samorządu, 

c) prawo do uczestnictwa w obradach Rady Doktorantów z głosem doradczym, 

d) prawo do uczestnictwa w działalności Samorządu, 

e) prawo do korzystania z urządzeń i środków finansowych Samorządu na zasadach 

określonych przez Radę Doktorantów, 

f) korzystania z innych przywilejów ustanowionych przez Radę Doktorantów. 

 

§ 6 

Doktoranci mają obowiązek przestrzegania Statutu, Regulaminu i uchwał organów 

Samorządu. 

 

§ 7 

Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek: 

a) rezygnacji ze studiów doktoranckich, 

b) skreślenia z listy doktorantów. 
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§ 8 

Nie można łączyć ze sobą funkcji w kilku różnych organach Samorządu Doktorantów, 

z wyjątkiem łączenia mandatu delegata na Sejmik z funkcją członka innego organu 

Samorządu Doktorantów. 

 

Rozdział III 

Organy Samorządu Doktorantów 

 

§ 9 

1. Do uczelnianych organów Samorządu należą: 

a) Sejmik Doktorantów, 

b) Rada Doktorantów, zwana dalej Radą, 

c) Komisja Rewizyjna, 

d) Rzecznik Dyscyplinarny ds. Doktorantów, 

e) Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów, powoływana na okres wyborów, 

f) Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński. 

2. Wydziałowym organem Samorządu jest Wydziałowa Rada Doktorantów i delegat do Rady 

Wydziału. 

 

§ 10 

1. Wszystkie organy Samorządu pochodzą z wyborów. 

2. Wszystkie organy wybierane są na 2-letną kadencję. 

3. Wybory przeprowadza się w okresie od 3 do 31 maja po uprzednim publicznym o nim 

zawiadomieniu. Rozpoczęcie kadencji następuje we wrześniu w roku wyborów.  

4. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów określa Ordynacja Wyborcza Samorządu 

Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. Mandat członka organu Samorządu wygasa na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji z mandatu, 

b) utraty statusu doktoranta, 

c) trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności w obradach organu, którego jest członkiem. 

6. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Sejmik na wniosek Rady. 

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu dokonuje się wyboru uzupełniającego w terminie nie 

dłuższym niż miesiąc od wygaśnięcia mandatu. W przypadku, gdy do końca kadencji organu 

pozostało mniej niż 6 miesięcy wyborów uzupełniających można nie przeprowadzać. 
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§ 11 

Sejmik Doktorantów 

1. Sejmik Doktorantów, zwany dalej Sejmikiem, jako organ uchwałodawczy jest najwyższą 

władzą Samorządu. 

2. W obradach Sejmiku biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – delegaci poszczególnych studiów doktoranckich na Sejmik, 

b) z głosem doradczym – pozostali doktoranci nie będący delegatami na Sejmik. 

3. Posiedzenia Sejmiku mogą być zwyczajne, sprawozdawcze lub nadzwyczajne. 

4. Sejmik zwyczajny zwołuje się przynajmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady jest 

zobowiązany na 14 dni przed terminem zebrania powiadomić o tym wszystkich delegatów na 

Sejmik podając: datę, miejsce i porządek zebrania. 

5. Sejmik sprawozdawczy zwołuje raz w roku akademickim Rada, która jest zobowiązana na 

14 dni przed terminem zebrania powiadomić o tym wszystkich delegatów na Sejmik podając: 

datę, miejsce i porządek zebrania. 

6. Sejmik obraduje według zaproponowanego przez Radę i przegłosowanego przez Sejmik 

porządku obrad. Przed przyjęciem porządku obrad członkowie Sejmiku mogą składać 

wnioski o rozszerzenie zaproponowanego porządku obrad. 

7. Obrady Sejmiku prowadzi przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden 

z wiceprzewodniczących Rady. 

8. Obrady Sejmiku są protokołowane. 

9. Sejmik powołuje podczas zebrania wyborczego komisję skrutacyjną. W razie zgłoszenia 

wniosku o zmianę Regulaminu powoływana jest komisja regulaminowa. Z chwilą 

zatwierdzenia wyników wyborów - komisja skrutacyjna, a także po rozpoznaniu wniosku 

o zmianę Regulaminu - komisja regulaminowa, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. 

10. Nadzwyczajny Sejmik zwołuje przewodniczący Rady, który jest zobowiązany na 14 dni 

przed terminem zebrania powiadomić o tym wszystkich delegatów na Sejmik podając: datę, 

miejsce i porządek zebrania. 

11. Nadzwyczajny Sejmik w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwołuje się na pisemny 

wniosek: 

a) Rady, 

b) Komisji Rewizyjnej, 

c) 1/3 delegatów na Sejmik. 

12. Uchwały Sejmiku zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 

13. Do kompetencji Sejmiku w szczególności należy: 

a) nadawanie kierunku działalności Samorządu, 

b) wybór i odwoływanie członków Rady, w głosowaniu tajnym, 
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c) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu tajnym, 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady i Komisji Rewizyjnej. 

14. Nadzwyczajny Sejmik obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany, 

zgodnie z porządkiem obrad. 

15. W zakresie pełnienia swego mandatu członek Sejmiku zobowiązany jest: 

a) brać czynny udział w jego pracach, 

b) działać zgodnie z jego uchwałami, w oparciu o niniejszy Regulamin. 

 

§ 12 

Rada Doktorantów 

1. Rada reprezentuje Samorząd. 

2. Rada składa się z 6 członków, w tym przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących, 

sekretarza oraz 2 członków Rady wybranych spośród delegatów do Sejmiku. 

3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Rady są przewodniczący 

i wiceprzewodniczący. 

4. Zasady działania Rady ustala regulamin uchwalony przez Radę Doktorantów 

i zatwierdzony przez Sejmik. 

5. Do zakresu działań Rady należy: 

a) realizacja uchwał Sejmiku, 

b) zwoływanie Sejmiku, 

c) składanie sprawozdań ze swej działalności na Sejmiku, 

d) organizowanie pracy Samorządu, 

e) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami, w zakresie działania 

Samorządu, 

f) obrona praw doktorantów, w tym do ubiegania się o miejsca w hotelach asystenckich 

i domach akademickich, 

g) podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji materialnej doktorantów, 

h) przeciwstawianie się nierespektowaniu praw doktorantów i podejmowaniu działań 

mających na celu uniknięcie łamania tychże praw, 

i) wnioskowanie o wprowadzenie zmian do programu studiów doktoranckich na określonych 

wydziałach po uprzednich konsultacjach z kierownikami studiów, 

j) informowanie doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego o swojej działalności, 

k) reagowanie na wnioski i postulaty składane przez doktorantów, 

l) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeżonych do jej wyłącznej kompetencji 

w niniejszym Regulaminie, jak i wszystkich innych, nie zastrzeżonych w niniejszym 

Regulaminie do wyłącznej kompetencji innych organów Samorządu, 
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m) reprezentowanie doktorantów wobec władz Uczelni i innych podmiotów społeczności 

akademickiej, a także wobec władz samorządowych i państwowych oraz organów 

administracji, 

n) podejmowanie działań na rzecz doktorantów oraz postrzegania ich praw, 

o) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska i rozwojowi współpracy 

koleżeńskiej. 

6. Przewodniczący Rady za swoją pracę odpowiada przed Sejmikiem Doktorantów i Komisją 

Rewizyjną. 

7. Po zakończeniu kadencji Rada sporządza pisemne sprawozdanie ze swojej dwuletniej 

działalności, ze wskazaniem projektów w toku i dalszych proponowanych kierunków 

rozwoju. Sprawozdanie jest przekazywane na ręce nowo wybranego przewodniczącego Rady. 

 

§ 13 

1. Wniosek o odwołanie Rady lub poszczególnych jej członków może złożyć: 

a) grupa co najmniej 1/4 ogólnej liczby delegatów do Sejmiku pisemnie, na ręce członka 

Rady lub na posiedzeniu Sejmiku, 

b) przewodniczący Rady na posiedzeniu Sejmiku, 

c) Komisja Rewizyjna pisemnie na ręce członka Rady lub na posiedzeniu Sejmiku. 

2. Uchwałę o odwołaniu Rady lub poszczególnych jej członków Sejmik podejmuje na 

następnym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, większością 1/2 głosów ważnych, w obecności 

co najmniej połowy delegatów. 

3. Odwołanie przewodniczącego Rady skutkuje odwołaniem Rady w całości. 

4. Odwołanie Rady w całości powoduje zakończenie bieżącej kadencji Rady. 

5. Po odwołaniu Rady w całości, Sejmik przystępuje niezwłocznie do wyboru nowej Rady. 

6. Po odwołaniu jednego lub więcej poszczególnych członków Rady, Sejmik przystępuje 

niezwłocznie do wyboru nowych członków na zwolnioną funkcję lub funkcje. 

7. Jeżeli w trakcie kadencji Rady, w stosunku do jednego z jej członków wygaśnie 

członkostwo w Samorządzie, lub jeden z członków Rady złoży rezygnację, na kolejnym 

posiedzeniu Sejmiku przeprowadza się wybory uzupełniające na wakujące stanowisko. 

 

§14 

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków, powoływanych przez 

Sejmik. 

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

a) nadzór i kontrola działalności organów Samorządu Doktorantów, 



 7

b) występowanie do Rady z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

c) zwołanie Sejmiku w przypadku niewywiązywania się z obowiązków przez Radę, 

d) stwierdzanie ważności wyborów do organów Samorządu, 

e) składanie raz na rok sprawozdań ze swej działalności na Sejmiku. 

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, 

zatwierdzonego przez Sejmik: 

a) uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, 

b) na podstawie wniosku jednego z członków, Komisja Rewizyjna może podejmować 

uchwały w głosowaniu tajnym. 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Rady złożenia pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

 

§ 15 

1. Wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej członków może złożyć grupa co najmniej 

1/4 ogólnej liczby delegatów do Sejmiku pisemnie na ręce członka Rady lub na posiedzeniu 

Sejmiku. 

2. Uchwałę o odwołaniu Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków Sejmik 

podejmuje na następnym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, większością 1/2 głosów 

ważnych, w obecności co najmniej połowy delegatów. 

3. Jeżeli w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej, w stosunku do jednego z jej członków 

ustanie członkostwo w Samorządzie lub jeden z członków złoży rezygnację, na kolejnym 

posiedzeniu Sejmiku przeprowadza się wybory uzupełniające na wakujące stanowisko 

 

§ 16 

1. Samorząd Doktorantów Wydziału stanowią wszyscy doktoranci danego Wydziału.  

2. Wybieralne organy Samorządu Doktorantów Wydziału są reprezentantami ogółu 

doktorantów danego Wydziału.  

3. Wydziałowym organem Samorządu Doktorantów jest Wydziałowa Rada Doktorantów 

(WRD) wybierana przez wszystkich doktorantów na danym Wydziale, w sposób określony 

w ordynacji wyborczej. 

4. Kandydaci do WRD mogą być zgłaszani w nieograniczonej liczbie przez uprawnionych do 

głosowania. WRD liczy minimum 5 członków. Decyzja o liczbie członków WRD 

podejmowana jest przez uczestników zebrania wyborczego. 

5. WRD wybiera spośród swego składu przewodniczącego. 

6. Do obowiązków przewodniczącego WRD należy: 
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a) reprezentowanie Samorządu Doktorantów Wydziału wobec władz Wydziału, 

b) zwoływanie posiedzeń WRD, 

c) koordynowanie prac WRD, 

d) współpraca z Sejmikiem. 

7. Członkowie WRD obok delegatów do Sejmiku: 

a) współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących doktorantów danego Wydziału, 

w zakresie i na zasadach określonych przez Ustawę, 

b) reprezentują doktorantów danego Wydziału na posiedzeniach Rady Wydziału. 

 

§ 17 

Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński 

1. Doktorant za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające 

godności doktoranta ponosi odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną lub Sądem 

Koleżeńskim, zwanym dalej Sądem.  

2. Rektor Uczelni przekazuje sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Doktorantów lub do 

Sądu Koleżeńskiego. 

 

§ 18 

1. Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego Sądu. 

2. Do zadań przewodniczącego Sądu należy w szczególności wyznaczanie składów 

orzekających, ich przewodniczącego i protokolantów oraz terminów rozpraw. 

3. Członkiem Sądu nie może być doktorant ukarany rozstrzygnięciem Komisji Dyscyplinarnej 

ds. Doktorantów. 

4. Stronami postępowania jest: obwiniony doktorant, Rzecznik Dyscyplinarny ds. 

Doktorantów. 

5. Sąd orzeka: 

a) w pierwszej instancji w składzie 3 członków (Sąd Koleżeński), 

b) w drugiej instancji w składzie 5 członków (Odwoławczy Sąd Koleżeński). 

6. Członek Sądu, który rozstrzygnął sprawę w pierwszej instancji nie może być członkiem 

składu orzekającego w tej sprawie w instancji odwoławczej. 

7. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego zarządza rozprawę ustalając jej termin oraz 

wyznaczając skład orzekający i protokolanta. 

8. Doktorant, przeciwko któremu sformułowano zarzut, ma prawo do obrony i korzystania 

z obrońcy. Obrońcą może być każdy doktorant Uczelni lub pracownik Uczelni. 

9. Postępowanie przed sądami koleżeńskimi jest jawne. 

10. Orzekanie Sądu polega na rozpatrywaniu wniosku o ukaranie. Karami w postępowaniu są: 
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1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) nagana z ostrzeżeniem. 

11. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego stronom przysługuje prawo odwołania się do 

Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia. 

 

§ 19 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Doktorantów 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Doktorantów pełni funkcje oskarżyciela w sprawach 

rozpoznawanych przez Sąd Koleżeński 

 

Rozdział IV 

Przedstawiciele doktorantów w Senacie UWr 

 

§ 20 

1. Doktoranci - członkowie Senatu UWr (zwani dalej przedstawicielami doktorantów 

w Senacie) reprezentują w nim społeczność doktorantów i biorą aktywny udział w jego 

pracach. 

2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w Senacie określa Statut Uniwersytetu. 

3. Przedstawicieli doktorantów w Senacie Uczelni wybiera Sejmik ze swojego grona, zgodnie 

z Ordynacją Wyborczą. 

 

Rozdział V 

Finanse 

 

§ 21 

1. Sejmik uchwala podział środków budżetowych przeznaczonych na działalność 

doktorantów. 

2. Zasady podziału środków budżetowych uchwala Sejmik w regulaminie finansowo-

gospodarczym. Uchwała ta jest przyjmowana większością 2/3 głosów obecnych na 

głosowaniu, w obecności nie mniej niż 1/2 liczby członków. 
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Rozdział VII 

Przepisy końcowe 

 

§ 22 

1. Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Sejmik większością 2/3 głosów, w obecności co 

najmniej połowy składu Sejmiku. 

2. Propozycje zmian w niniejszym Regulaminie muszą być rozesłane wszystkim członkom 

Sejmiku na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Sejmiku, na którym mają one być 

rozpatrywane. 

3. Zmiany w Regulaminie obowiązują po stwierdzeniu przez Senat Uniwersytetu 

Wrocławskiego ich zgodności z Ustawą i Statutem UWr. 

 

§ 23 

Organem właściwym do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu jest Sejmik. 

 

§ 24 

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Sejmik. 

 

§ 25 

W przypadku, gdy w innych aktach normatywnych mówi się o wyborach przedstawicieli 

Samorządu z jego grona, należy przez to rozumieć ich wybór w wyborach powszechnych lub 

przez właściwy organ przedstawicielski Samorządu spośród jego członków. 

 

§ 26 

Niestosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie stanowi 

wykroczenie przeciwko obowiązkom doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego i może być 

podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobom naruszającym te 

przepisy na ogólnych zasadach. 

 

§ 27 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Uniwersytetu 

Wrocławskiego jego zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni. 
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Załącznik 

Ordynacja wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Rozdział I. Przepisy ogólne 

§ 1. Wybory członków organów samorządu Doktorantów 

Ordynacja określa zasady przeprowadzania wyborów członków organów Samorządu. Do 

organów tych należą: 

1) Sejmik Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (zwany dalej Sejmikiem); 

2) Rada Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (zwana dalej Radą); 

3) Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (zwana 

dalej Komisją Rewizyjną);  

4) Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (zwana 

dalej Komisją Wyborczą); 

5) Rzecznik Dyscyplinarny;  

6) Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński; 

7) Wydziałowe Rady Doktorantów. 

 

§ 2. Wybory przedstawicieli doktorantów do organów Uczelni 

Ordynacja określa również zasady wyboru przedstawicieli doktorantów do pracy w 

organach Uczelni na szczeblu centralnym oraz w jednostkach organizacyjnych Uczelni, 

do których należą:  

1) Senat Uniwersytetu Wrocławskiego; 

2) Uniwersyteckie Kolegium Elektorów; 

3) Wydziałowe Kolegia Elektorów; 

4) Komisje senackie i inne komisje uczelniane, w których przepisy prawa przewidują 

przedstawicielstwo doktorantów; 

5) Rady Wydziałów. 

 

§ 3. Zasady wyborów 

1. Wybory określone w niniejszej Ordynacji są powszechne, tajne i równe.  

2. Wybory do organów Samorządu oraz wybory przedstawicieli doktorantów do pracy 

w organach Uczelni mają charakter wyborów pośrednich, za wyjątkiem wyborów do 

Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz do Wydziałowych Rad 

Doktorantów, które mają charakter wyborów bezpośrednich. 
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§ 4. Czynne i bierne prawo wyborcze 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach przeprowadzanych na Wydziałach ma 

każdy uczestnik studiów doktoranckich. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach przeprowadzanych przez Sejmik ma 

każdy delegat studiów doktoranckich, z wyjątkiem przypadków określonych w § 21 

oraz § 23 Ordynacji. 

3. Kandydatów do objęcia mandatów zgłaszają osoby posiadające czynne prawo 

wyborcze odpowiednio na Sejmiku Wyborczym lub na zebraniu wyborczym. Osoba 

zgłoszona musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

4. Biernego prawa wyborczego pozbawiony jest doktorant ukarany prawomocnym 

wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, zawieszającym go w prawach 

doktoranta. 

 

§ 5. Kadencja organów Samorządu 

1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 2 lata, za wyjątkiem przypadku 

określonego w § 6 ust. 5 niniejszej Ordynacji. 

2. Kadencja rozpoczyna się w dniu 1 września roku wyborów, a kończy w dniu  

31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja. 

 

§ 6. Terminy wyborów 

1. Wybory do Wydziałowych Rad Doktorantów oraz Sejmiku zarządza Rada 

Doktorantów poprzez zarządzenie wydane nie później niż do 15 kwietnia roku 

wyborów. Szczegółowy harmonogram i sposób wyborów na poszczególnych 

wydziałach określa Komisja Wyborcza. 

2. Wybory członków Wydziałowych Rad Doktorantów oraz delegatów na Sejmik 

Doktorantów odbywają się między 3 a 31 maja roku, w którym upływa kadencja 

organów Samorządu. 

3. Wybory przedstawicieli doktorantów do organów Uniwersytetu odbywają się zgodnie 

z harmonogramem określonym przez odpowiednie Wydziałowe Komisje Wyborcze 

oraz Uczelnianą Komisję Wyborczą, a ich termin ustala Komisja Wyborcza.  

4. Wybory członków Rady Doktorantów oraz Komisji Rewizyjnej dokonywane są na 

pierwszym posiedzeniu Sejmiku Doktorantów (tzw. Sejmik Wyborczy). 

5. Wybory członków Komisji Wyborczej dokonywane są na posiedzeniu Sejmiku z 

określeniem trwania kadencji komisji na okres wyborów. 
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6. Termin i czas wyborów powinien zostać wybrany w sposób umożliwiający 

głosowanie możliwie największej liczbie doktorantów.  

7. Termin i czas wyborów zostaje podany do wiadomości doktorantów w formie 

obwieszczenia, w miejscach zwyczajowo do tego przeznaczonych na danym Wydziale 

oraz na stronach internetowych organów Samorządu Doktorantów, w terminie nie 

późniejszym niż 14 dni przed dniem wyborów. 

 

Rozdział II. Ważność wyborów 

§ 7. Ważność wyborów 

1. Ważność wyborów stwierdza Komisja Rewizyjna w terminie 7 dni od ogłoszenia 

wyników w formie uchwały, z zastrzeżeniem ust 2. 

2. W przypadku zgłoszenia protestów wyborczych Komisja Rewizyjna stwierdza 

ważność wyborów w przypadku odrzucenia wszystkich zgłoszonych protestów 

wyborczych. 

 

§ 8. Protest wyborczy 

1. Osoby posiadające zgodnie z § 4 czynne prawo wyborcze posiadają uprawnienie do 

zgłaszania Komisji Rewizyjnej protestów wyborczych w terminie 7 dni od ogłoszenia 

wyniku wyborów. 

2. Protest wyborczy dotyczyć może naruszenia przepisów Regulaminu Samorządu 

Doktorantów, Ordynacji Wyborczej, przepisów uchwał Komisji Wyborczej lub 

fałszowania wyników wyborów. 

3. Wnoszący protest ma obowiązek jednoznacznie sformułować zarzuty oraz wskazać 

odpowiednie dowody na ich potwierdzenie. 

 

§ 9. Rozpoznanie protestu wyborczego 

1. Komisja Rewizyjna rozpatruje zgłoszone protesty w terminie 7 dni od ich otrzymania. 

2. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, na którym rozpatrywane są protesty uczestniczy 

bez prawa głosu przewodniczący Komisji Wyborczej oraz wnoszący protest. 

3. Komisja Rewizyjna wydaje decyzję odnośnie protestu w formie uchwały 

z uzasadnieniem. 

4. W wypadku uznania zasadności zarzutów zgłoszonych w proteście oraz stwierdzenia, 

iż mogły one mieć znaczący wpływ na wynik wyborów, Komisja Rewizyjna 

unieważnia wybory w całości lub określa zakres czynności, które należy powtórzyć. 
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5. Ponowne wybory odbywają się do 14 dni od podjęcia uchwały przez Komisję 

Rewizyjną. § 6 ust. 6 i 7 Ordynacji stosuje się odpowiednio. 

 

Rozdział III. Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 

§ 10. Kompetencje Komisji Wyborczej 

Do kompetencji Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Wrocławskiego należą w szczególności: 

1) organizacja i koordynowanie wyborów do organów Samorządu; 

2) dokonywanie wykładni przepisów wyborczych; 

3) ustalanie szczegółowych zasad wyborów, które są przez nią przeprowadzane, zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu Samorządu Doktorantów; 

4) rozstrzyganie w kwestiach spornych dotyczących wyborów. 

 

§ 11. Członkowie Komisji Wyborczej 

1. W skład Komisji Wyborczej wchodzi 5 członków wybieranych przez Sejmik spośród 

wszystkich doktorantów Uczelni.  

2. Wybory dokonywane są na posiedzeniu Sejmiku poprzedzającym okres wyborczy. 

Obowiązek zgłoszenia konieczności wyboru członków Komisji Wyborczej w formie 

punktu obrad spoczywa na przewodniczącym Rady Doktorantów. 

3. Prawo do zgłoszenia kandydata na członka Komisji ma każdy z delegatów.  

4. Głosowanie odbywa się przez zapisanie na karcie głosowania nazwisk wybranych 

kandydatów. Każdy delegat może oddać głos na maksymalnie 5 kandydatów. Głos 

oddany na większą liczbę kandydatów jest głosem nieważnym. 

5. Członkami Komisji Wyborczej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą 

liczbę głosów, ale nie mniej niż 15% głosów obecnych na posiedzeniu wyborczym 

delegatów. 

6. W przypadku niespełnienia warunku przewidzianego w ust. 5, następuje druga tura 

wyborów z udziałem niewybranych poprzednio kandydatów w liczbie o jeden 

przekraczającej liczbę nieobsadzonych mandatów, przy czym do drugiej tury 

przechodzą kandydaci, który w pierwszej turze otrzymali kolejno największą liczbę 

głosów.  
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§ 12. Organizacja pracy Komisji Wyborczej 

1. Pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej zwołuje przewodniczący Rady Doktorantów 

nie później niż 10 dni od powołania Komisji Wyborczej. Przewodniczący Rady 

otwiera posiedzenie i przeprowadza wybór przewodniczącego Komisji. Następnie 

obrady prowadzi przewodniczący Komisji. 

2. Wybór przewodniczącego Komisji następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów. 

3. Komisja Wyborcza wykonuje swoje obowiązki w formie uchwał lub czynności 

wyborczych. Dla ważności wyżej opisanych czynności jest konieczne kworum 

wynoszące 3 członków Komisji. 

4. Członek Komisji nie może podejmować czynności w wyborach, w których sam 

kandyduje.  

5. Odwołanie całego składu Komisji Wyborczej lub jej członków należy do kompetencji 

Sejmiku i następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy delegatów. 

 

§ 13. Działalność sprawozdawcza Komisji Wyborczej 

1. Komisja składa Sejmikowi sprawozdanie z przeprowadzenia wyborów na Wydziałach 

na pierwszym posiedzeniu po zakończeniu okresu wyborczego. 

2. Protokoły wyborcze oraz sprawozdania z działalności Komisji Wyborczej podlegają 

kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej.  

3. W przypadku istotnych uchybień proceduralnych, które mogły mieć wpływ na wynik 

głosowania, Komisja Rewizyjna może anulować wyniki wyborów oraz zobowiązać 

Komisję Wyborczą do ich powtórzenia.  

 

Rozdział IV. Wybory przeprowadzane na Wydziałach 

§ 14. Rodzaje wyborów przeprowadzanych na Wydziałach 

1. Wybory członków Wydziałowych Rad Doktorantów, delegatów studiów 

doktoranckich do Sejmiku Doktorantów oraz członków Sądu Dyscyplinarnego mają 

charakter wyborów bezpośrednich. 

2. Wybory określone w ust. 1 przeprowadzane są w formie zebrań wyborczych, które 

prowadzi oddelegowany przedstawiciel Samorządu Doktorantów danych studiów 

doktoranckich lub przedstawiciel Komisji Wyborczej (zwany dalej przewodniczącym 

zebrania wyborczego). 
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3. Liczbę członków Wydziałowej Rady Doktorantów ustala się na spotkaniu wyborczym, 

zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu Samorządu Doktorantów. 

4. Liczba delegatów do Sejmiku jest proporcjonalna do liczby doktorantów 

poszczególnych studiów doktoranckich. Liczbę te określa się według zasady, iż  

1 delegat przypada na każdą rozpoczętą liczbę 50 doktorantów, przy czym dla studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych tego samego rodzaju określa się wspólną liczbę 

delegatów. 

5. Na każdym Wydziale przeprowadza się wybory jednego członka Sądu 

Dyscyplinarnego.  

 

§ 15. Komisja Skrutacyjna 

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia wyborów na szczeblu Wydziału, oprócz 

przewodniczącego zebrania wyborczego, czuwa Komisja Skrutacyjna.  

2. W skład Komisji wchodzą 3 osoby powołane spośród biorących udział w zebraniu 

wyborczym doktorantów przez przewodniczącego zebrania wyborczego.  

3. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przelicza głosy oraz ogłasza wynik 

głosowania. 

4. Przewodniczący zebrania wraz z Komisją Skrutacyjną sporządza protokół wyborczy, 

który następnie podpisują.  

5. Protokół sporządza się w co najmniej 5 egzemplarzach, które otrzymują Komisja 

Wyborcza, Wydziałowa Rada Doktorantów, Komisja Rewizyjna oraz władze 

Wydziału, na którym odbywały się wybory. Jeden z egzemplarzy zostaje oddany do 

publicznej wiadomości na Wydziale.  

6. Przewodniczący zebrania przekazuje protokoły właściwym organom niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 7 dni od terminu przeprowadzenia wyborów. 

 

§ 16. Sposób głosowania 

1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. 

2. Karta do głosowania jest opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej sfałszowanie. 

3. Uczestnik zebrania wyborczego ma prawo do otrzymania jednej karty do głosowania 

na każde wybory przeprowadzane na danym zebraniu wyborczym. Wydanie karty 

następuje po wylegitymowaniu się przez doktoranta dokumentem potwierdzającym 

status doktoranta danych studiów doktoranckich oraz potwierdzeniem odbioru na 

liście głosujących. 
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4. Oddanie głosu następuje przez umieszczenie na karcie nazwiska popieranego 

kandydata. Uczestnik zebrania może oddać tyle głosów, ile pozostaje mandatów do 

obsadzenia. Głos oddany na większą liczbę kandydatów jest głosem nieważnym. 

5. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli 

na skutek otrzymania przez 2 lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów 

niemożliwe jest wyłonienie delegatów w określonej liczbie, przeprowadza się 

dodatkową turę wyborów między tymi kandydatami według trybu określonego  

w ust. 4. 

 

Rozdział V. Wybory przeprowadzane na Sejmiku Wyborczym 

§ 17. Rodzaje wyborów przeprowadzanych na Sejmiku Wyborczym 

1. Pierwsze posiedzenie Sejmiku Doktorantów (Sejmik Wyborczy) ma wyłącznie 

charakter wyborczy i przeprowadzane jest w celu wyboru członków Rady 

Doktorantów, członków Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznika Dyscyplinarnego. Na 

Sejmiku wyborczym nie ma możliwości podejmowania żadnych innych uchwał. 

2. Do przeprowadzenia wyborów wymagana jest obecność co najmniej połowy 

delegatów na Sejmik. 

 

§ 18. Sejmik Wyborczy 

1. Sejmik Wyborczy zwołuje przewodniczący Komisji Wyborczej w terminie 10 dni od 

zakończenia wyborów na wszystkich Wydziałach, przez co rozumie się dostarczenie 

kompletnej dokumentacji wyborczej Komisji Wyborczej, nie później jednak niż do 

końca czerwca roku wyborów. 

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej prowadzi pierwsze posiedzenie Sejmiku 

Doktorantów. 

3. W pierwszym posiedzeniu Sejmiku biorą udział członkowie ustępującej Rady. 

4. Kolejne posiedzenia Sejmiku zwoływane są i prowadzone przez nowo wybranego 

przewodniczącego Rady po rozpoczęciu nowej kadencji. 

 

§ 19. Wybory członków Rady Doktorantów 

1. Sejmik wybiera Radę w składzie: przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących, 

sekretarz oraz 2 członków Rady. 

2. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru przewodniczącego Rady. 

3. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie miej niż 50% głosów 

ważnych, przy obecności co najmniej połowy delegatów. Jeżeli żaden z kandydatów 
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nie otrzyma w pierwszej turze wymaganej liczby głosów, przeprowadza się drugą 

turę, w której biorą udział kandydaci, którzy otrzymali kolejno pierwszą i drugą 

największą liczbę głosów. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał największą 

liczbę głosów w drugiej turze. W wypadku niedokonania wyboru w drugiej turze, 

powtarza się procedurę wyborczą.  

4. Nowo wybrany przewodniczący Rady przedstawia Sejmikowi 2 kandydatury na 

stanowiska wiceprzewodniczących Rady. Sejmik przeprowadza osobne głosowanie 

nad każdą z kandydatur, przy czym dla wyboru kandydata na przewodniczącego 

wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy 

delegatów. W razie niezatwierdzenia przez Sejmik żadnej z kandydatur 

przewodniczącego Rady, delegaci przedstawiają swoich kandydatów. W przypadku 

większej liczby kandydatów na wiceprzewodniczącego ust. 3 niniejszego paragrafu 

stosuje się odpowiednio. 

5. Prawo zgłaszania kandydatów na 2 pozostałych członków Rady i sekretarza 

przysługuje wszystkim delegatom oraz nowo wybranemu przewodniczącemu Rady. 

Sejmik zatwierdza każdą z kandydatur w głosowaniu zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy delegatów. Członkami Rady wybrani zostają 

kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

6. Jeżeli na skutek otrzymania przez 2 lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, 

niemożliwe jest wyłonienie odpowiedniej liczby członków, przeprowadza się 

dodatkową turę wyborów między tymi kandydatami. 

 

§ 20. Wybory członków Komisji Rewizyjnej 

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Sejmik spośród jego delegatów. 

2. Każdy delegat ma prawo zgłoszenia jednego kandydata. 

3. Wybór Komisji Rewizyjnej dokonuje się zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy delegatów. 

 

§ 21. Wybór Rzecznika Dyscyplinarnego 

1. Rzecznik Dyscyplinarny jest wybierany przez Sejmik spośród wszystkich doktorantów 

Uczelni. 

2. Każdy delegat ma prawo zgłoszenia jednego kandydata. 

3. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie mniej niż 50% 

głosów ważnych, przy obecności co najmniej połowy delegatów. Jeżeli żaden 

z kandydatów nie otrzyma w pierwszej turze wymaganej liczby głosów, 

przeprowadza się drugą turę, w której biorą udział kandydaci, którzy otrzymali 
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kolejno pierwszą i drugą największą liczbę głosów. Wybrany zostaje kandydat, który 

otrzymał największą liczbę głosów w drugiej turze. W wypadku niedokonania 

wyboru w drugiej turze, powtarza się procedurę wyborczą.  

 

Rozdział VI. Wybory przedstawicieli doktorantów do organów Uczelni 

§ 22. Wybory przedstawicieli doktorantów 

1. Czynności wyborcze przeprowadzają komisje skrutacyjne, powoływane każdorazowo 

przez Sejmik lub na wydziałowych zebraniach wyborczych, a ważność wyborów 

stwierdza Komisja Rewizyjna umieszczając odpowiednią adnotację pod protokołem 

Komisji Skrutacyjnej. Przepisy § 16 Ordynacji stosuje się odpowiednio. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje Uczelnianą Komisję Wyborczą o 

dokonanym wyborze przedkładając niezwłocznie odpowiednią uchwałę, nie później 

niż w  terminie 7 dni od ogłoszenia wyników. 

3. Przedstawiciele doktorantów w organach Uczelni wybierani są przez Sejmik lub na 

wydziałowym zebraniu wyborczym w terminach określonych przez Uczelnianą 

Komisję Wyborczą oraz pełnią swoje funkcje do końca kadencji poszczególnych 

organów uczelnianych.  

 

§ 23. Wybory przeprowadzane na Sejmiku  

1. Przedstawiciele doktorantów w Senacie, a także przedstawiciele w Uniwersyteckim 

Kolegium Elektorów, komisjach senackich i innych organach Uczelni, w tym w 

Uczelnianej Komisji Wyborczej, wybierani są przez Sejmik w drodze głosowania 

spośród wszystkich doktorantów Uczelni. 

2. Do wyborów przedstawicieli doktorantów przeprowadzanych na Sejmiku stosuje się 

odpowiednio przepisy Ordynacji dotyczące wyborów członków samorządu 

przeprowadzanych na Sejmiku. 

 

§ 24. Wybory przedstawicieli doktorantów w Senacie 

1. Liczbę przedstawicieli doktorantów w Senacie Uczelni określa Statut Uczelni.  

2. Przedstawiciel doktorantów w Senacie jest wybierany przez Sejmik zwykłą 

większością głosów. 

3. Przewodniczący Rady Doktorantów ma prawo brać udział w obradach Senatu z 

głosem doradczym, o ile nie jest wybranym przedstawicielem. 
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§ 25. Wybory przedstawicieli doktorantów do pozostałych organów Uczelni 

1. Liczbę przedstawicieli doktorantów w organach Uczelni innych niż Senat określa 

Uczelniana Komisja Wyborcza. 

2. Przedstawiciele określeni w ust. 1 są wybierani przez Sejmik zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy delegatów. 

 

§ 26. Wybory przeprowadzane na Wydziałach 

Przedstawiciele doktorantów w Radach Wydziałów oraz w Wydziałowych Kolegiach 

Elektorów wybierani są na wydziałowych zebraniach wyborczych. § 16 Ordynacji 

stosuje się odpowiednio. 

Rozdział VII. Przepisy końcowe 

§ 27. Pierwsze wybory 

Dla wyborów członków organów Samorządu Doktorantów, które odbędą się w roku 

akademickim 2013/2014 ma zastosowanie niniejsza Ordynacja, przy czym: 

1) kadencja organów Samorządu, określona w § 5 ust. 1 Ordynacji, zostaje 

wydłużona do 3 lat (lata akademickie 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016); 

2) termin, w którym należy wydać zarządzenie o wyborach, określone w § 6 ust. 1 

Ordynacji, przedłuża się do dnia 15 września 2013 r.; 

3) wybory, określone w § 6 ust. 2 Ordynacji, zostaną przeprowadzone do dnia  

15 października 2013 r. 

4) termin, w którym należy zwołać pierwszy po wyborach Sejmik (tzw. Sejmik 

Wyborczy), określony w § 19 ust. 1 Ordynacji, przedłuża się do dnia 12 listopada 

2013 r.  

 


	Uchwała Nr 108_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności regulaminu Samorządu Doktorantów z Ustawą i Statutem UWr
	20130626_108_regulamin_samorzadu_doktorantow_zal

