ZARZĄDZENIE Nr 153/2019
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
oraz Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego

Na podstawie art. 215 ust. 2, w związku z art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668,
z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1. Stwierdzam zgodność Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu
Wrocławskiego, stanowiącego Załącznik do niniejszego zarządzenia, z ustawą Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Adam Jezierski
REKTOR

Załącznik
do zarządzenia Nr 153/2019
z dnia 20 grudnia 2019 r.

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
§1
Definicje
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Uczelni, należy przez to rozumieć Uniwersytet Wrocławski;
2. Doktorantach, należy przez to rozumieć osoby realizujące studia doktoranckie na
Uczelni lub kształcące się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;
3. Doktorantach wydziału, należy przez to rozumieć osoby realizujące studia
doktoranckie w ramach danego wydziału lub kształcące się w kolegiach Szkoły
Doktorskiej zorganizowanych przy danym wydziale Uczelni;
4. Samorządzie, należy przez to rozumieć Samorząd Doktorantów Uniwersytetu
Wrocławskiego;
5. Ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce;
6. Statucie, należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Wrocławskiego;
7. Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Wrocławskiego;
8. WRD, należy przez to rozumieć Wydziałową Radę Doktorantów;
9. Sejmiku, należy przez to rozumieć Sejmik Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego;
10. Delegatach, należy przez to rozumieć delegatów na Sejmik Doktorantów
Uniwersytetu Wrocławskiego;
11. Radzie, należy przez to rozumieć Radę Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego;
12. Elektronicznej poczcie uniwersyteckiej, należy przez to rozumieć wiadomości email wysłane z/na konta w domenie “uwr.edu.pl”.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§2
1. Samorząd tworzą wszyscy doktoranci.
2. Samorząd jest jedyną reprezentacją doktorantów funkcjonującą w ramach Uczelni.
§3
1. Zebrania organów Samorządu są jawne.
2. Zawiadomienia o zebraniach organów Samorządu są przesyłane poprzez elektroniczną
pocztę uniwersytecką do osób wchodzących w ich skład.
3. Informacja o wyznaczeniu daty, miejsca i porządku obrad Sejmiku jest ogłaszana na
stronie
Samorządu
(www.doktoranci.uni.wroc.pl)
oraz
przesyłana
poprzez

elektroniczną pocztę uniwersytecką do delegatów i Prorektora właściwego do spraw
doktorantów.
§4
1. Samorząd, działając przez swoje organy, reprezentuje interesy wszystkich
doktorantów, w szczególności:
1) broni praw doktorantów;
2) wyraża opinię doktorantów;
3) uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych,
w podejmowaniu decyzji w sprawach Uczelni;
4) opiniuje lub uzgadnia projekty uchwał i zarządzeń organów Uczelni w sprawach
dotyczących doktorantów, w tym związanych z organizacją i regulaminem
studiów doktoranckich lub regulaminem Szkoły Doktorskiej UWr, w
przypadkach i na zasadach przewidzianych w Ustawie, Statucie, innych
przepisach powszechnie obowiązujących oraz aktach wewnętrznych Uczelni;
5) współpracuje z władzami Uczelni i Wydziałów w działaniach zmierzających do
poprawy systemu kształcenia;
6) w porozumieniu z odpowiednimi organami Uczelni decyduje w zakresie podziału
środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie;
7) realizuje swoje cele w szczególności poprzez działalność edukacyjną,
kulturalną, turystyczną, sportową, naukową i wydawniczą;
8) integruje środowisko doktorantów.
Rozdział II
Członkowie Samorządu, ich prawa i obowiązki
§5
Doktorantowi
1)
2)
3)

przysługuje prawo w szczególności do:
czynnego i biernego udziału w wyborach do właściwej WRD;
zgłaszania opinii i wniosków do organów Samorządu;
uczestnictwa w obradach Sejmiku Doktorantów z głosem doradczym.
§6

Doktoranci mają obowiązek przestrzegania Regulaminu i uchwał organów Samorządu.
§7
Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek skreślenia z listy doktorantów.

§8
1. Członkostwo i funkcje w organach Samorządu można łączyć, za wyjątkiem:

członkostwa w Radzie i Komisji Rewizyjnej;
członkostwa w Komisji Rewizyjnej i Komisji Wyborczej;
funkcji Przewodniczącego WRD i funkcji Przewodniczącego Samorządu z
zastrzeżeniem trybu opisanego w ust. 2.
2. Na wniosek delegata Sejmik może wyrazić zgodę na połączenie funkcji
Przewodniczącego WRD oraz Przewodniczącego Samorządu w głosowaniu większością
kwalifikowaną 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy delegatów.
1)
2)
3)

Rozdział III
Organy Samorządu Doktorantów
§9
1. Ogólnouczelnianymi organami Samorządu są:
1) Przewodniczący Samorządu;
2) Rada Doktorantów;
3) Sejmik Doktorantów;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisja Wyborcza.
2. Wydziałowym organem Samorządu jest Wydziałowa Rada Doktorantów.
3. Jeżeli przepisy prawa obowiązującego w Uczelni wymagają w określonej sprawie
zajęcia stanowiska (opinii, uzgodnienia i innych) Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu, stanowisko zajmuje Rada Doktorantów, a jeżeli sprawa dotyczy
doktorantów danego wydziału – właściwy Przewodniczący WRD.
§ 10
Sejmik Doktorantów
1. Organem uchwałodawczym Samorządu jest Sejmik.
2. Do kompetencji Sejmiku należy w szczególności:
1) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących doktorantów;
2) określanie strategicznych kierunków działalności dla Samorządu;
3) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Samorządu;
4) wybór i odwoływanie członków Rady;
5) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
6) wybór i odwoływanie członków Komisji Wyborczej;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady i Komisji Rewizyjnej;
8) wybór przedstawicieli doktorantów do Senatu oraz Uniwersyteckiego Kolegium
Elektorów;
9) wybór przedstawicieli doktorantów do innych organów działających w Uczelni
oraz komisji i zespołów, z zastrzeżeniem § 21 ust. 5 pkt 3 Regulaminu.
3. W obradach Sejmiku:
1) biorą udział z głosem stanowiącym – delegaci z poszczególnych WRD;
2) mogą brać udział z głosem doradczym – doktoranci niebędący delegatami oraz
goście zaproszeni przez Radę.

§ 11
Zasady funkcjonowania Sejmiku
1. Porządek obrad proponowany jest przez zwołującego Sejmik w momencie ogłaszania
terminu Sejmiku.
2. Sejmik obraduje według porządku obrad przyjętego zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy delegatów.
3. Obrady Sejmiku prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność
Wiceprzewodniczący Rady zgodnie z kolejnością wyboru.
4. Obrady Sejmiku są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez prowadzącego
obrady.
5. Głosowania przeprowadzane na Sejmiku są jawne, za wyjątkiem głosowań nad
wyborem lub odwołaniem:
1) Przewodniczącego Samorządu;
2) Wiceprzewodniczących Rady;
3) Sekretarza Rady;
4) Członków Rady;
5) Członków Komisji Rewizyjnej;
6) Przedstawicieli Samorządu do Senatu, Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów;
7) Przedstawicieli Samorządu do innych organów działających w Uczelni oraz
komisji i zespołów.
6. Głosowanie w sprawach innych niż wymienione w ust. 5 może zostać utajnione na
wniosek delegata przyjęty zwykłą większością głosów.
7. Sejmik dla wszystkich głosowań powołuje komisję skrutacyjną.
8. Uchwały Sejmiku podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy delegatów, jeśli Regulamin nie stanowi inaczej.
9. W zakresie pełnienia mandatu delegat zobowiązany jest:
1) brać czynny udział w pracach Sejmiku;
2) usprawiedliwić swoją nieobecność na Sejmiku przed jego rozpoczęciem;
3) pośredniczyć na miarę swoich możliwości w przepływie informacji między
Sejmikiem a doktorantami wydziału, który reprezentuje;
4) działać zgodnie z uchwałami Sejmiku w oparciu o niniejszy Regulamin.
10. W razie dwukrotnie następującej po sobie nieusprawiedliwionej nieobecności delegata
na Sejmiku Rada zobowiązana jest podjąć próbę skontaktowania się z delegatem za
pośrednictwem elektronicznej poczty uniwersyteckiej w celu ustalenia powodu
nieobecności.
11. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności delegata na 3 posiedzeniach Sejmiku
mandat delegata wygasa. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Przewodniczący
Samorządu.
12. Informacja o wygaśnięciu mandatu, o którym mowa w ust. 11, niezwłocznie przesyłana
jest do przewodniczącego właściwej WRD poprzez elektroniczną pocztę uniwersytecką.
13. Posiedzenia Sejmiku mogą być wyborcze, zwyczajne, nadzwyczajne, sprawozdawcze.
§ 12
Posiedzenia Sejmiku Wyborczego

1. Sejmik Wyborczy zwoływany jest przez przewodniczącego Komisji Wyborczej w
terminie 14 dni od zakończenia wyborów na wszystkich wydziałach, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Sejmik Wyborczy, na którym przeprowadzane są wybory Przedstawicieli Samorządu
do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów zwoływany jest przez przewodniczącego
Komisji Wyborczej lub Przewodniczącego Samorządu w terminie umożliwiającym
dokonanie wyborów zgodnie z kalendarzem ogłoszonym przez Uniwersytecką Komisję
Wyborczą.
3. W razie niezwołania Sejmiku Wyborczego przez przewodniczącego Komisji Wyborczej
w terminie 14 dni od zakończenia wyborów na wszystkich wydziałach, Sejmik
Wyborczy zwoływany jest przez Prorektora właściwego do spraw doktorantów.
4. Sformułowanie „zakończenie wyborów” rozumie się jako dostarczenie kompletnej
dokumentacji wyborczej do Komisji Wyborczej.
5. Sejmik Wyborczy zwoływany jest nie później niż do końca czerwca w roku wyborów.
6. Przewodniczący Komisji Wyborczej prowadzi pierwsze posiedzenie Sejmiku.
7. W pierwszym posiedzeniu Sejmiku może brać udział Przewodniczący Samorządu oraz
członkowie ustępującej Rady.
8. Kolejne posiedzenia Sejmiku są zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego
Samorządu po rozpoczęciu nowej kadencji.
9. Porządek obrad Sejmiku Wyborczego ogranicza się do wyboru:
1) Przewodniczącego Samorządu;
2) Wiceprzewodniczących Rady;
3) Sekretarza Rady;
4) Członków Rady;
5) Członków Komisji Rewizyjnej;
6) Przedstawicieli Samorządu do Senatu i Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów;
7) Przedstawicieli Samorządu do innych organów działających w Uczelni oraz
komisji i zespołów, z zastrzeżeniem § 21 ust. 5 pkt 3 Regulaminu.
§ 13
Posiedzenia Sejmiku Zwyczajnego
1. Sejmik Zwyczajny zwoływany jest przez Przewodniczącego Samorządu co najmniej raz
na kwartał.
2. W razie niezwołania Sejmiku Zwyczajnego przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
zwoływany jest on niezwłocznie przez Komisję Rewizyjną.
3. Przewodniczący Samorządu lub Komisja Rewizyjna zobowiązani są na 10 dni przed
terminem zebrania powiadomić wszystkich delegatów o dacie, miejscu i
proponowanym porządku obrad za pomocą elektronicznej poczty uniwersyteckiej.
4. Delegaci obecni na Sejmiku Zwyczajnym mogą zgłaszać wnioski o zmianę
proponowanego porządku obrad.
§ 14
Posiedzenia Sejmiku Nadzwyczajnego
1. Sejmik Nadzwyczajny zwoływany jest przez:
1) Przewodniczącego Samorządu,

2) Radę Doktorantów,
3) Komisję Rewizyjną,
4) ½ ogólnej liczby delegatów.
2. Zwołujący jest zobowiązany na 5 dni przed terminem zebrania powiadomić wszystkich
delegatów o dacie, miejscu i porządku obrad za pomocą elektronicznej poczty
uniwersyteckiej. Sejmik Nadzwyczajny obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
został zwołany, zgodnie z porządkiem obrad.
3. W odniesieniu do Sejmiku Nadzwyczajnego nie ma zastosowania § 11 ust. 2
Regulaminu.
§ 15
Posiedzenia Sejmiku Sprawozdawczego
1. Sejmik Sprawozdawczy zwoływany jest przez Przewodniczącego Samorządu w celu
przedstawienia sprawozdania rocznego z działalności Rady.
2. Sejmik Sprawozdawczy może być zwołany i przeprowadzony wraz z Sejmikiem
Zwyczajnym.
§ 16
Przewodniczący Samorządu
Przewodniczący Samorządu:
1) reprezentuje Samorząd wobec organów Uczelni oraz na zewnątrz;
2) kieruje pracami Rady;
3) przewodniczy obradom Sejmiku;
4) podpisuje uchwały Rady i Sejmiku oraz koordynuje ich realizację;
5) składa sprawozdania z działalności Rady podczas obrad Sejmiku
Sprawozdawczego;
6) przekazuje Prorektorowi właściwemu do spraw doktorantów uchwały w sprawie
wyborów do organów Samorządu, wyborów przedstawicieli doktorantów do
organów kolegialnych i organów wyborczych Uczelni, innych organów
działających w Uczelni oraz komisji i zespołów, a także uchwały Komisji
Rewizyjnej stwierdzające ważność wyborów w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania lub podjęcia.
§ 17
Rada Doktorantów
1. Rada jest organem wykonawczym Samorządu.
2. Rada składa się z Przewodniczącego, którym jest Przewodniczący Samorządu, 2
Wiceprzewodniczących Rady, Sekretarza Rady oraz od 1 do 3 Członków Rady
wybranych spośród delegatów.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Samorządu są Przewodniczący
Samorządu lub Wiceprzewodniczący Rady.
4. Do kompetencji Rady należy:
1) realizacja uchwał Sejmiku;

2) organizowanie pracy Samorządu;
3) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami w zakresie
działania Samorządu;
4) obrona praw doktorantów;
5) podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji materialnej
doktorantów;
6) proponowanie zmian w programach studiów doktoranckich lub poszczególnych
kolegiów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;
7) informowanie doktorantów o swojej działalności;
8) reprezentowanie doktorantów;
9) uzgadnianie kandydata na Prorektora właściwego do spraw doktorantów, w
trybie i na zasadach określonych w Ustawie oraz Statucie;
10) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów
i rozwojowi współpracy koleżeńskiej.
5. Bieżąca działalność Rady koordynowana jest przez Przewodniczącego.
6. Po zakończeniu kadencji Rada sporządza pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.
Sprawozdanie jest przekazywane nowo wybranemu Przewodniczącemu oraz
Prorektorowi właściwemu do spraw doktorantów.
§ 18
Odwołanie Przewodniczącego Samorządu, Rady lub jej poszczególnych członków
1. Wniosek o przeprowadzenie głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego
Samorządu może złożyć:
1) grupa co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów;
2) Komisja Rewizyjna.
2. Wniosek o przeprowadzenie głosowania nad odwołaniem Członka Rady może złożyć:
1) grupa co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów;
2) Przewodniczący Samorządu;
3) Komisja Rewizyjna.
3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, skutkuje włączeniem głosowania nad
odwołaniem Przewodniczącego Samorządu lub Członka Rady do porządku obrad
najbliższego Sejmiku.
4. Wniosek wraz z uzasadnieniem składany jest za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail Samorządu (samorzad.doktorantow@uwr.edu.pl) na co najmniej 5 dni przed
Sejmikiem.
5. Uchwałę o odwołaniu, o której mowa w ust. 3, Sejmik podejmuje kwalifikowaną
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.
6. Odwołanie Przewodniczącego Samorządu skutkuje odwołaniem Rady.
7. Odwołanie Rady powoduje zakończenie bieżącej kadencji Rady.
8. Odwołanie Rady lub poszczególnych jej Członków skutkuje włączeniem głosowania nad
wyborami na wakujące stanowiska do porządku obrad bieżącego Sejmiku.
§ 19
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego Komisji i 2 Członków Komisji,
powoływanych przez Sejmik.
2. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji.
3. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności organów Samorządu Doktorantów;
2) przedstawienie Radzie wyników przeprowadzonych kontroli;
3) stwierdzenie ważności wyborów do organów Samorządu;
4) składanie raz w roku sprawozdań ze swej działalności na Sejmiku.
5) przekazywanie Przewodniczącemu Samorządu uchwał stwierdzających ważność
wyborów w terminie 7 dni od ich podjęcia.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu.
5. Na podstawie wniosku jednego z członków, Komisja Rewizyjna może podejmować
uchwały w głosowaniu tajnym.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Rady złożenia pisemnych lub
ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 20
Odwołanie Członków Komisji Rewizyjnej lub Komisji Wyborczej
1. Wniosek o przeprowadzenie głosowania nad odwołaniem poszczególnych Członków
Komisji może złożyć grupa co najmniej ⅓ ogólnej liczby delegatów.
2. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, skutkuje włączeniem głosowania nad
odwołaniem Członka Komisji do porządku obrad najbliższego Sejmiku.
3. Wniosek wraz z uzasadnieniem składany jest za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail Samorządu (samorzad.doktorantow@uwr.edu.pl) na co najmniej 5 dni przed
Sejmikiem.
4. Uchwałę o odwołaniu Członka Komisji Sejmik podejmuje kwalifikowaną większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.
5. Odwołanie wszystkich Członków Komisji powoduje zakończenie bieżącej kadencji
Komisji.
6. Odwołanie Członka Komisji skutkuje włączeniem głosowania nad wyborami na
wakujące stanowisko do porządku obrad bieżącego Sejmiku.
§ 21
Wydziałowa Rada Doktorantów
1.
2.
3.
4.

WRD liczy co najmniej 2 członków wybieranych spośród doktorantów wydziału.
Tryb i zasady wyboru do WRD określa § 31 Regulaminu.
Pracami WRD kieruje Przewodniczący WRD.
Do obowiązków Przewodniczącego WRD należy:
1) reprezentowanie Samorządu Doktorantów wobec władz właściwego wydziału i
kierowników kolegiów Szkoły Doktorskiej zorganizowanych na wydziałach;
2) zwoływanie posiedzeń WRD;
3) koordynowanie prac WRD;
4) współpraca z Sejmikiem;

5.

6.
7.

8.

5) przedstawienie przed Sejmikiem sprawozdania z działań WRD - co najmniej raz
w semestrze.
WRD:
1) współuczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących doktorantów danego
wydziału w trybie i na zasadach określonych w Ustawie, Statucie, innych
przepisach powszechnie obowiązujących i aktach wewnętrznych Uczelni;
2) wyłania spośród swoich członków Przewodniczącego WRD, przedstawicieli do
Rady Wydziału (Wydziałowego Kolegium Elektorów) oraz Delegatów na Sejmik;
3) wskazuje przedstawicieli do innych organów Uczelni, komisji i zespołów
działających na Wydziale;
4) opiniuje kandydata na kierownika kolegium Szkoły Doktorskiej oraz kierownika
studiów doktoranckich na zasadach określonych w Statucie;
5) opiniuje program kształcenia ustalony dla kolegium Szkoły Doktorskiej lub
program studiów doktoranckich.
WRD podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów
w obecności połowy jej członków.
Skany uchwał, o których mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia,
przesyłane są za pomocą elektronicznej poczty uniwersyteckiej na skrzynkę e-mailową
Rady Doktorantów.
Kopie uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, w terminie 7 dni od ich
przyjęcia przesyłane są za pomocą elektronicznej poczty uniwersyteckiej na skrzynkę
e-mailową Rady Doktorantów, do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także do
Dziekana właściwego Wydziału.
Rozdział IV

§ 22
Przedstawiciele doktorantów do organów kolegialnych i organów wyborczych
Uczelni oraz innych organów działających w Uczelni oraz komisji i zespołów
1. Przedstawiciele Samorządu do Senatu UWr, Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów,
Rady Wydziału (Wydziałowego Kolegium Elektorów), a także innych organów
działających w Uczelni oraz komisji i zespołów reprezentują społeczność doktorantów
i biorą aktywny udział w ich pracach.
2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w:
a)
Senacie;
b)
Uniwersyteckim Kolegium Elektorów;
c)
Radzie Wydziału (Wydziałowym Kolegium Elektorów)
określa Uniwersytecka Komisja Wyborcza na podstawie Statutu.
3. Liczbę przedstawicieli doktorantów w innych organach Uczelni, komisjach i zespołach
określa Statut oraz inne wewnętrzne akty Uczelni.
4. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b), wybiera Sejmik ze swojego grona.
5. Kopie uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od ich przyjęcia
przekazywane są do Prorektora właściwego do spraw doktorantów.
6. Przedstawiciele doktorantów, o których mowa w ust. 2 lit. c) wybierani są przez
właściwą WRD w trybie określonym w § 21 ust. 6-8 Regulaminu.

Rozdział V
Finanse Samorządu
§ 23
1. Sejmik na wniosek Rady uchwala podział środków finansowych na działalność
doktorantów zgodną z celami funkcjonowania Samorządu zawartymi w
§ 4
Regulaminu.
2. Inicjatywa uchwałodawcza w zakresie podziału środków budżetowych przysługuje
wyłącznie Radzie.
3. Projekt uchwały budżetowej Samorządu uwzględnia środki finansowe przyznane
Samorządowi w ramach planu rzeczowo-finansowego oraz środki pozyskane z innych
źródeł.
4. Do czasu przedłożenia projektu budżetu, o którym mowa w ust. 3, Samorząd działa
na podstawie preliminarza budżetowego.
5. Projekt preliminarza budżetowego jest przedstawiany na drugim Sejmiku Zwyczajnym
zwołanym w roku kalendarzowym.
6. Rada realizuje budżet.
7. Rada sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych
środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je za pośrednictwem
Działu Spraw Studenckich w BIP Uniwersytetu.

Rozdział VI
Ordynacja wyborcza
§ 24
Zakres uregulowań ordynacji wyborczej
Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyboru:
1) Przewodniczącego Samorządu;
2) do organów kolegialnych Samorządu:
a) Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów,
b) Wydziałowych Rad Doktorantów,
c) Sejmiku Doktorantów,
d) Rady Doktorantów,
e) Komisji Rewizyjnej;
3) przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych i organów wyborczych
Uczelni oraz innych organów działających w Uczelni oraz komisji i zespołów.
§ 25
Czynne i bierne prawo wyborcze doktorantów
1. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach przeprowadzanych na wydziałach ma
każdy doktorant wydziału.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach przeprowadzanych przez Sejmik ma
każdy delegat.
3. Kandydatów do objęcia mandatów zgłaszają osoby posiadające czynne prawo
wyborcze odpowiednio na Sejmiku lub na zebraniu wyborczym. Osoba zgłoszona
musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
4. Biernego prawa wyborczego pozbawiony jest doktorant ukarany prawomocnym
wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Doktorantów, zawieszającym go w
prawach doktoranta.
5. Przedstawiciele Samorządu do Senatu, Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Rady
Wydziału (Wydziałowego Kolegium Elektorów), muszą spełniać wymagania
określone przez Ustawę. Osoby wybrane do tych organów zobowiązane są do
złożenia odpowiedniego oświadczenia do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Wzory
oświadczeń określa zarządzenie Rektora.
§ 26
Kadencyjność
1. Kadencja wszystkich organów Samorządu i przedstawicieli Samorządu do Senatu
UWr, Rad Wydziałów (Wydziałowych Kolegiów Elektorów) oraz innych organów
działających w Uczelni, komisji i zespołów trwa 2 lata. Kadencja rozpoczyna się w
dniu 1 września roku wyborczego, a kończy w dniu 31 sierpnia roku, w którym
upływa kadencja.
2. Kadencja przedstawicieli Samorządu w Uniwersyteckim Kolegium Elektorów (UKE)
trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją UKE. Wybór przedstawicieli powinien nastąpić
zgodnie z terminem wskazanym w kalendarzu wyborczym ogłoszonym przez
Uniwersytecką Komisję Wyborczą.
§ 27
Terminy wyborów
1. Wybory do WRD oraz Sejmiku zarządza Rada nie później niż do 31 marca w roku
wyborów. Szczegółowy harmonogram i sposób przeprowadzenia wyborów na
poszczególnych wydziałach określa Komisja Wyborcza.
2. W przypadku niepodjęcia przez Radę uchwały dotyczącej organizacji wyborów do 31
marca roku wyborczego, wybory do WRD lub Sejmiku zarządza Prorektor właściwy do
spraw doktorantów.
3. Wybory członków WRD odbywają się w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca roku, w
którym upływa kadencja organów Samorządu.
4. Termin i czas wyborów zostaje podany do wiadomości doktorantów w formie
obwieszczenia dostarczanego za pomocą elektronicznej poczty uniwersyteckiej oraz
poprzez umieszczenie na stronie Samorządu Doktorantów pod adresem
www.doktoranci.uni.wroc.pl, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.
§ 28
Komisja Wyborcza

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Komisja Wyborcza organizuje i przeprowadza wybory do organów Samorządu.
W skład Komisji Wyborczej wchodzi 3 albo 5 członków wybieranych przez Sejmik
spośród doktorantów.
Pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej zwołuje Przewodniczący Samorządu nie
później niż 5 dni od powołania Komisji Wyborczej. Przewodniczący Samorządu
otwiera posiedzenie i przeprowadza wybór przewodniczącego Komisji. Następnie
obrady prowadzi przewodniczący Komisji.
W
razie
niezwołania
pierwszego
posiedzenia
Komisji
Wyborczej
przez
Przewodniczącego Samorządu w terminie opisanym w ust. 3, posiedzenie to zwołuje
zastępca przewodniczącego Rady.
Komisja Wyborcza realizuje swoje działania w formie uchwał lub czynności wyborczych.
Komisja Wyborcza składa Sejmikowi sprawozdanie z przeprowadzenia wyborów na
Wydziałach na pierwszym posiedzeniu po zakończeniu okresu wyborczego.
Protokoły wyborcze oraz sprawozdania z działalności Komisji Wyborczej podlegają
kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej.
§ 29
Sposób przeprowadzania głosowań tajnych

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania.
Karta do głosowania jest opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej sfałszowanie.
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 oraz potwierdzeniem odbioru na liście
głosujących.
Oddanie głosu następuje przez umieszczenie nazwiska kandydata na karcie do
głosowania z adnotacją:
3) „TAK” w przypadku głosowania za kandydatem,
4) „NIE” w przypadku głosowania przeciw kandydatowi,
5) „WSTRZYMUJĘ SIĘ” w przypadku niegłosowania za kandydatem ani przeciw
kandydatowi.
Uczestnik zebrania może oddać tyle głosów, ile pozostaje mandatów do obsadzenia.
Głos oddany na większą liczbę kandydatów, niż liczba mandatów pozostająca do
obsadzenia, jest głosem nieważnym.
Oddany głos, na którym przy nazwisku jedynego kandydata do obsadzenia danego
mandatu nie umieszczono żadnej adnotacji z wymienionych w ust. 4, jest głosem
nieważnym.
Oddany głos, na którym umieszczono kilka nazwisk kandydatów i przy co najmniej
jednym z nich widnieje adnotacja wymieniona w ust. 4, jest głosem ważnym.
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 zwycięzców wyborów w określonej liczbie,
przeprowadzana jest druga tura wyborów między tymi kandydatami według trybu
określonego w ust. 4.

§ 30
Komisja skrutacyjna
1.

2.
3.

W imieniu Komisji Wyborczej każde wybory przeprowadza co najmniej 2 osobowa
Komisja Skrutacyjna powoływana spośród doktorantów dla potrzeb danego zebrania
wyborczego.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach, które
przeprowadzają.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przelicza głosy oraz ogłasza
wynik głosowania.
§ 31
Wybory do WRD

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Wybory do WRD odbywają się podczas zebrania wyborczego przeprowadzanego na
każdym wydziale.
Przewodniczącym zebrania wyborczego jest wyłoniony przez Komisję Wyborczą
członek Komisji Wyborczej.
Przewodniczący zebrania wyborczego na początku zebrania przeprowadza głosowanie
nad składem komisji skrutacyjnej złożonej z co najmniej 2 osób.
Po zakończeniu głosowań przewodniczący zebrania wraz z Komisją Skrutacyjną
sporządza protokół wyborczy, który następnie podpisują.
Protokół sporządza się w co najmniej 5 egzemplarzach, które otrzymują Komisja
Wyborcza, WRD, Komisja Rewizyjna, Dziekan Wydziału, na którym odbywały się
wybory oraz Prorektor właściwy do spraw doktorantów. Jeden z egzemplarzy zostaje
podany do publicznej wiadomości na Wydziale.
Przewodniczący zebrania przekazuje protokoły, o których mowa w ust. 5,
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia wyborów.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka WRD przeprowadza się wybory
uzupełniające, do których mają zastosowanie postanowienia ust. 1-6.

§ 32
Wybory przeprowadzane przez WRD
1.

WRD
1)
2)
3)

podejmuje, uchwały dotyczące wyboru:
Przewodniczącego WRD;
Delegatów;
przedstawicieli WRD do Rady Wydziału (Wydziałowego Kolegium Elektorów)
oraz innych wydziałowych organów Uczelni, komisji i zespołów.
zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz
Przewodniczący WRD.

3. Kopie uchwał, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od ich przyjęcia przesyłane
są za pomocą elektronicznej poczty uniwersyteckiej na skrzynkę e-mailową Rady
Doktorantów oraz do Przewodniczącego Komisji Wyborczej, a uchwały, o których
mowa w ust. 1 pkt 3, także do Dziekana właściwego Wydziału.
4. W przypadku niewybrania WRD w terminie wskazanym w § 27 Regulaminu
kompetencje niewybranej WRD przejmuje Rada; Rada może wyznaczyć koordynatora
do spraw doktorantów właściwego wydziału.
5. WRD ma prawo nieobsadzenia wszystkich przysługujących mandatów dla delegatów.
6. Niepoinformowanie Rady Doktorantów oraz Przewodniczącego Komisji Wyborczej w
terminie 7 dni od wybrania delegata przez WRD, skutkuje uniemożliwieniem jego
udziału na Sejmiku z głosem stanowiącym.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata WRD dokonuje wyborów uzupełniających.
§ 33
Delegaci na Sejmik
1. Sejmik może liczyć maksymalnie 42 delegatów.
2. Każdy delegat podczas obrad Sejmiku ma jeden głos.
3. WRD działającym na wydziałach nauk ścisłych lub przyrodniczych przysługuje
maksymalnie 21 mandatów.
4. WRD działającym na wydziałach nauk humanistycznych i społecznych przysługuje
maksymalnie 21 mandatów.
5. Przez wydziały nauk ścisłych lub przyrodniczych należy rozumieć Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowaniu Środowiska, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Fizyki i
Astronomii, Wydział Biotechnologii, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Chemii.
6. Przez wydziały nauk humanistycznych i społecznych należy rozumieć Wydział
Filologiczny, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Nauk Społecznych,
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych.
7. Każdej WRD przysługują 3 mandaty.
8. WRD działające na wydziałach nauk humanistycznych i społecznych otrzymują
dodatkowe mandaty zgodnie z liczbą doktorantów według następującego algorytmu:
1) WRD na najliczniejszym wydziale otrzymuje 3 dodatkowe mandaty,
2) pozostałe WRD otrzymują po 2 dodatkowe mandaty.
9. WRD działające na wydziałach nauk ścisłych otrzymują dodatkowe mandaty zgodnie z
liczbą doktorantów według następującego algorytmu – WRD działające przy trzech
najliczniejszych wydziałach otrzymują 1 dodatkowy mandat.
§ 34
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, w
terminie 7 dni od daty odrzucenia ostatniego protestu.

§ 35
Protest wyborczy
1.
2.
3.

Osoby posiadające czynne prawo wyborcze mają prawo zgłaszania do Komisji
Rewizyjnej protestów wyborczych w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów.
Protest wyborczy dotyczyć może naruszenia przepisów Regulaminu Samorządu
Doktorantów lub fałszowania wyników wyborów.
Wnoszący protest ma obowiązek jednoznacznie sformułować zarzuty oraz wskazać
odpowiednie dowody na ich potwierdzenie.
§ 36
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 dotyczącą protestu w formie uchwały
z uzasadnieniem.
4. W przypadku 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.
5. Ponowne wybory odbywają się w terminie do 14 dni od podjęcia uchwały przez
Komisję Rewizyjną.
§ 37
Ustanie członkostwa w organach Samorządu wybieranych przez Sejmik
1. Mandat Przewodniczącego Samorządu, członka Rady Doktorantów oraz Komisji
Rewizyjnej ustaje:
1) w przypadku utraty przez Członka statusu doktoranta;
2) na wniosek Członka złożony osobiście na posiedzeniu organu lub złożony
elektronicznie na adres e-mail Samorządu
(samorzad.doktorantow@uwr.edu.pl);
3) w przypadku odwołania przez Sejmik.
2. Mandat członka organu Samorządu innego niż wymieniony w ust. 1 oraz
przedstawiciela Samorządu, o którym mowa w § 22 ust. 3 Regulaminu, ustaje:
1) w przypadku utraty przez Członka statusu doktoranta;
2) na wniosek Członka złożony osobiście na posiedzeniu organu lub złożony
elektronicznie na adres e-mail Samorządu (samorzad.doktorantow@uwr.edu.pl).
Mandat delegata na Sejmik wygasa również w przypadku, o którym mowa w § 11 ust.
11 Regulaminu.
3. Mandat przedstawiciela Samorządu do Senatu, Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów,
Rady Wydziału (Wydziałowego kolegium Elektorów) wygasa w przypadkach
określonych w Ustawie i Statucie.
4. W przypadku opisanym w ust. 1 głosowanie nad wyborem na wakujące stanowisko
zostaje włączone do porządku obrad najbliższego Sejmiku.

5. W przypadku opisanym w ust. 2 i 3 Komisja Wyborcza przeprowadza niezwłocznie
wyboru uzupełniające.

Rozdział VII
Okres przejściowy w roku akademickim 2019/2020

1.

2.
3.

4.
5.

6.

§ 38
Rada Doktorantów, Sejmik Doktorantów, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Wyborcza
działające w dniu wejścia w życie Regulaminu stają się odpowiednio Radą
Doktorantów, Sejmikiem Doktorantów, Komisją Rewizyjną oraz Komisją Wyborczą o
których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2-5 Regulaminu.
Wydziałowe Rady Doktorantów działające w dniu wejścia w życie Regulaminu stają się
Wydziałowymi Radami Doktorantów, o których mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu.
Przewodniczący Rady Doktorantów pełniący swoją funkcję w dniu wejścia w życie
Regulaminu staje się Przewodniczącym Samorządu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt
1 Regulaminu.
Kadencja organów Samorządu, o których mowa w ust. 1-3, wygasa 31 sierpnia 2020
r.
Kadencja przedstawicieli doktorantów do Senatu oraz innych organów Uczelni, komisji
i zespołów pełniących swoją funkcję w dniu wejścia w życie Regulaminu wygasa 31
sierpnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 6.
Przedstawiciele do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów na kadencję 2020/2024
wybierani są na podstawie Regulaminu zgodnie z kalendarzem wyborczym
ogłoszonym przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą.

Rozdział VIII
§ 39
Przepisy końcowe
1.

Wniosek o zmianę niniejszego Regulaminu może złożyć
1)
grupa co najmniej ⅓ ogólnej liczby delegatów;
2)
Rada;
3)
Rektor.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Sejmik większością 2/3 głosów, w obecności
co najmniej połowy składu Sejmiku.
3. O propozycjach zmian w niniejszym Regulaminie zawiadamia się wszystkich Delegatów
za pomocą elektronicznej poczty uniwersyteckiej na co najmniej 7 dni przed terminem
posiedzenia Sejmiku, na którym mają one być rozpatrywane.
§ 40

Organem właściwym do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu jest Sejmik.
§ 41
Niestosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie może być podstawą
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobie naruszającej te przepisy na
ogólnych zasadach.
§ 42
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1.01.2020 r. po zatwierdzeniu jego zgodności z Ustawą
i Statutem przez Rektora.

……………………..………………………………………………
Przewodniczący Rady Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
Mateusz Bartoszewicz

