
 

UCHWAŁA NR 143/2016 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2016 r. 
 

w sprawie zgodności ordynacji wyborczej Samorządu Doktorantów  
Uniwersytetu Wrocławskiego 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 ordynacji wyborczej 
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego dla przeprowadzenia wyborów do 
organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przedstawicieli doktorantów 
do organów i komisji uczelnianych na kadencję 2016-2018 stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały, z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego.  

  
§ 2.1. Przeprowadzenie wyborów zarządza Prorektor ds. studenckich.  

2. Dziekani wydają obwieszczenia o przeprowadzeniu wyborów. Za przeprowadzenie 
wyborów na poszczególnych wydziałach odpowiadają dziekani oraz kierownicy studiów 
doktoranckich. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 143/2016  
z dnia 30 listopada 2016 r. 
 

 
ORDYNACJA WYBORCZA  

SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO  
DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW NA KADENCJĘ 2016-2018 

 
 

I. Wybory członków organów Samorządu Doktorantów. 
 
§ 1. Ordynacja Wyborcza określa procedurę przeprowadzenia wyborów do organów 

Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanego dalej Samorządem) na 
kadencję 2016-2018, którymi są:  
1) Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (zwana dalej 

Komisją Wyborczą); 
2) Wyborcza Komisja Rewizyjna;   
3) Wydziałowe Rady Doktorantów;  
4) Sejmik Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (zwany dalej Sejmikiem); 
5) Rada Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (zwana dalej Radą); 
6) Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (zwana dalej 

Komisją Rewizyjną); 
7) Rzecznik Dyscyplinarny; 
8) Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński (zwane dalej Sądem Dyscyplinarnym). 

 
II. Wybory przedstawicieli doktorantów do organów Uczelni. 

 
§ 2. Ordynacja określa również procedurę wyłonienia przedstawicieli doktorantów, na 

kadencję 2016-2020, do organów Uczelni oraz komisji, do których należą:  
1) Senat Uniwersytetu Wrocławskiego (zwany dalej Senatem); 
2) Uniwersyteckie Kolegium Elektorów; 
3) Wydziałowe Kolegia Elektorów;  
4) komisje senackie i inne komisje uczelniane, w których przedstawicielstwo doktorantów 

przewidziane jest przez właściwe przepisy; 
5) rady wydziałów i komisje wydziałowe.     

 
III. Zasady wyborów. 

 
§ 3. 1. Wybory określone w niniejszej Ordynacji są powszechne, tajne i równe. 
2. Wybory do organów Samorządu oraz wybory przedstawicieli doktorantów do organów 

Uczelni i komisji mają charakter wyborów pośrednich, za wyjątkiem wyborów do Komisji 
Wyborczej, Wyborczej Komisji Rewizyjnej, Wydziałowych Rad Doktorantów,  Sejmiku, Sądu 
Dyscyplinarnego oraz Wydziałowych Kolegiów Elektorów, rad wydziału i komisji wydziałowych, 
które mają charakter wyborów bezpośrednich. 

3. Członkowie organów Samorządu oraz przedstawiciele doktorantów w organach Uczelni 
i komisjach wybierani są zwykłą większością głosów.  
 

IV. Czynne i bierne prawo wyborcze. 
 

§ 4. 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 na posiedzeniu 
Sejmiku ma każdy delegat na Sejmik, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Bierne prawo wyborcze w wyborach przedstawicieli doktorantów do organów Uczelni i 
właściwych komisji oraz na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego przysługuje wszystkim 
uczestnikom studiów doktoranckich. 

4. Kandydatów do objęcia mandatów zgłaszają osoby posiadające czynne prawo wyborcze 
w trakcie wydziałowego zebrania wyborczego oraz na posiedzeniu Sejmiku. Każda osoba ma 
prawo zgłoszenia jednego kandydata do objęcia określonego mandatu.    

5. Osoba zgłoszona musi wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie bądź pisemnie.  
6. Biernego prawa wyborczego pozbawiony jest doktorant ukarany prawomocnym 

orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, zawieszającym go w prawach doktoranta.  
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V. Kadencja organów Samorządu. 
 

§ 5. Kadencja wszystkich organów Samorządu będzie trwała do 31 sierpnia 2018 r., za 
wyjątkiem Komisji Wyborczej i Wyborczej Komisji Rewizyjnej będących komisjami doraźnymi 
powołanymi na czas przeprowadzenia wyborów na podstawie niniejszej ordynacji.   
 

VI. Ogłoszenie wyborów. 
 

§ 6. 1. Wybory do Sejmiku, Wydziałowych Rad Doktorantów, Sądu Dyscyplinarnego, 
Komisji Wyborczej, Wyborczej Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli doktorantów do organów 
Uczelni i komisji, o których mowa w § 2 pkt 3 i 5 Ordynacji odbędą się w dniu 7 grudnia  
2016 r.; w szczególnie uzasadnionym przypadku w innym terminie, nie później niż do dnia  
12 grudnia 2016 r.  

2. Ogłoszenie o terminach i miejscach wydziałowych zebrań wyborczych, nastąpi co 
najmniej na 5 dni przed terminem wyborów w drodze obwieszczenia w miejscach ogólnie 
dostępnych na każdym wydziale oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Samorządu.     
 

VII. Wydziałowe zebrania wyborcze. 
 

§ 7. 1. Wydziałowe zebranie wyborcze otwiera kierownik studiów doktoranckich na danym 
wydziale, który przeprowadza wybór przewodniczącego zebrania. 

2. Następnie dokonywany jest wybór komisji skrutacyjnej, w skład której wchodzą 2 
osoby powołane przez przewodniczącego wydziałowego zebrania wyborczego spośród 
doktorantów biorących w nim udział. 

3. Przewodniczący wydziałowego zebrania wyborczego i komisja skrutacyjna czuwają nad 
prawidłowością przeprowadzenia wyborów.   

4. Przed przystąpieniem do procedury głosowania komisja skrutacyjna ustala liczbę 
doktorantów biorących udział w wydziałowym zebraniu wyborczym w stosunku do całkowitej 
liczby doktorantów na danym wydziale uprawnionych do głosowania, którą komisji skrutacyjnej 
podaje kierownik studiów doktoranckich.      

5. Na wydziałowym zebraniu wyborczym przeprowadzane są wybory do Sejmiku, 
Wydziałowej Rady Doktorantów, po 1 członku: Sądu Dyscyplinarnego, Komisji Wyborczej i 
Wyborczej Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli doktorantów do organów Uczelni i komisji, o 
których mowa w § 2 pkt 3 i 5 Ordynacji.               

6. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przelicza oddane głosy oraz ogłasza 
wynik głosowania.    

7. Komisja skrutacyjna z udziałem przewodniczącego wydziałowego zebrania wyborczego 
sporządza protokół wyborczy w 5 egzemplarzach. Protokół podpisują przewodniczący zebrania 
wyborczego i członkowie komisji skrutacyjnej.    

8. Niezwłocznie po zakończeniu zebrania, przewodniczący zebrania wyborczego 
przekazuje protokół wyborczy Komisji Wyborczej, Wyborczej Komisji Rewizyjnej, Prorektorowi 
do spraw studenckich oraz dziekanowi wydziału, na którym odbyło się wydziałowe zebranie 
wyborcze. Jeden z egzemplarzy zostanie podany do publicznej wiadomości na wydziale.  
 

VIII. Komisja Wyborcza. 
 

§ 8. 1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą członkowie wybrani na wydziałowych 
zebraniach wyborczych, z zastrzeżeniem, że Komisja składa się z minimum 3 członków.  

2. Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego na pierwszym swoim 
posiedzeniu, które obowiązana jest odbyć w terminie 2 dni od stwierdzenia ważności wyborów 
przeprowadzonych na wydziałowych zebraniach wyborczych.     

3. Zadaniem Komisji Wyborczej jest zwołanie wyborczego posiedzenia Sejmiku na dzień 
19 grudnia 2016 r.  

4. Do kompetencji Komisji Wyborczej należy w szczególności:  
1) organizacja i koordynowanie wyborów, przeprowadzanych na posiedzeniu Sejmiku;   
2) dokonywanie wykładni postanowień niniejszej Ordynacji; 
3) rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących wyborów.  

 
IX. Wyborcza Komisja Rewizyjna. 

 
§ 9. 1. W skład Wyborczej Komisji Rewizyjnej wchodzą członkowie wybrani na 

wydziałowych zebraniach wyborczych, z zastrzeżeniem, że Komisja składa się z minimum 3 
członków.  
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2. Wyborcza Komisja Rewizyjna właściwa jest w przedmiocie stwierdzenia ważności 
wyborów przeprowadzonych na wydziałowych zebraniach wyborczych oraz Sejmiku. 

3. Uchwałę w sprawie stwierdzenia ważności wyborów na wydziałowych zebraniach 
wyborczych Wyborcza Komisja Rewizyjna podejmuje w terminie 4 dni od daty wydziałowych 
zebrań wyborczych.   

4. Uchwałę w sprawie stwierdzenia ważności wyborów przeprowadzonych na posiedzeniu 
Sejmiku Wyborcza Komisja Rewizyjna podejmie w terminie 3 dni od odbycia się tego 
posiedzenia.  

5. Uchwały, o których mowa w ust. 3 i 4, Wyborcza Komisja Rewizyjna niezwłocznie 
przekazuje przewodniczącemu Komisji Wyborczej.  
 

X. Wybory na posiedzeniu Sejmiku. 
  

§ 10. 1. Sejmik dokonuje wyboru członków Rady Doktorantów, Komisji Rewizyjnej,  
Rzecznika Dyscyplinarnego oraz przedstawicieli doktorantów do organów Uczelni i komisji, z 
zastrzeżeniem § 7 ust. 5 Ordynacji. 

2. Posiedzeniu wyborczemu Sejmiku przewodniczy przedstawiciel Komisji Wyborczej.  
3. Postanowienia § 7 ust. 2-4 oraz ust. 6-8 Ordynacji stosuje się odpowiednio.   

 
XI. Przepisy końcowe. 

 
§ 11. 1. Niniejsza Ordynacja znajduje zastosowanie wyłącznie do wyborów na kadencję 

do dnia 31 sierpnia 2018 roku, zaś w przypadku wyborów do organów Uczelni i komisji – na 
kadencję 2016-2020. Do wyborów uzupełniających zastosowanie ma Ordynacja Wyborcza 
Samorządu Doktorantów stanowiąca załącznik do Regulaminu Samorządu Doktorantów 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku.             

2. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszą Ordynację mają odpowiednie 
zastosowanie postanowienia Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 
Wrocławskiego, stanowiącej załącznik do Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku, z zastrzeżeniem, że termin na wniesienie protestu 
wyborczego, o którym mowa w § 8 tejże Ordynacji zostaje skrócony do 3 dni, zaś termin na jego 
rozpatrzenie, o którym mowa w § 9 skrócony zostaje do 1 dnia. Ponowne wybory odbywają się 
w terminie do 7 dni od podjęcia uchwały przez Wyborczą Komisję Rewizyjną. 

3. W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownych wyborów na którymkolwiek 
wydziale, termin posiedzenia Sejmiku, o którym mowa w § 8 ust. 2 Ordynacji zostanie 
przesunięty. W takim wypadku Komisja Wyborcza zwołuje posiedzenie Sejmiku po stwierdzeniu 
ważności ponownych wyborów na wydziałowym zebraniu wyborczym z co najmniej 5-dniowym 
wyprzedzeniem. § 6 ust. 2 niniejszej Ordynacji stosuje się odpowiednio.            
      4. Ordynacja wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat uchwały w sprawie 
stwierdzenia jej zgodności z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu 
Wrocławskiego.   
 
 


