REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
Uniwersytetu Warszawskiego

§1

Postanowienia ogólne
1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej „Samorządem” tworzą wszyscy uczestnicy
studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym dalej
„Uniwersytetem” lub „Uczelnią”.
2. Pod pojęciem „Wydział" rozumie się równieŜ inne jednostki organizacyjne
Uniwersytetu prowadzące studia doktoranckie.
3. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu Doktorantów Uczelni.
4. Samorząd działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,
b) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r. (Monitor UW
nr 7a/2006), zwanym dalej Statutem UW
c) niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów, zwanego dalej
„Regulaminem".
5. Samorząd moŜe być członkiem lub moŜe nawiązywać współpracę z krajowymi,
zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tych samych lub podobnych
celach co Samorząd.
6. Samorząd Doktorantów:
a) reprezentuje interesy doktorantów,
b) broni praw doktorantów,
c) wyraŜa opinie społeczności doktorantów w sprawach, którymi społeczność
ta jest zainteresowana,
d) uczestniczy w obradach i działaniach organów kolegialnych UW na zasadach
określonych w Ustawie i Statucie UW,
e) uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących
doktorantów, a w szczególności:
i. opiniuje projekty decyzji organów UW w sprawach wskazanych w
Ustawie i Statucie,
ii. współpracuje z organami Uczelni i jednostkami organizacyjnymi
Uczelni w działaniach zmierzających do poprawy systemu
kształcenia i sytuacji materialnej doktorantów,
iii. uzgadnia z właściwymi organami Uczelni zasady przyznawania
świadczeń ze środków Uczelni w zakresie przeznaczonym dla
doktorantów,
iv. realizuje inne działania określone Ustawą i aktami wykonawczymi.

§2

Organy samorządu
1. Organami Samorządu są:
a) Rada Samorządu Doktorantów, zwana dalej „Radą”,
b) Zarząd Samorządu Doktorantów, zwany dalej „Zarządem”,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd KoleŜeński,
e) Wydziałowe Rady Doktorantów.
2. Członkowie organów Samorządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają z
tego tytułu wynagrodzenia.
3. Członek Komisji Rewizyjnej lub Sądu KoleŜeńskiego nie moŜe być członkiem Rady
lub Zarządu.
4. Członkiem tego samego organu Samorządu moŜna być nie dłuŜej niŜ przez dwie
kadencje.
5. Organy kolegialne Samorządu podejmują decyzję i wyraŜają opinie w formie uchwał.
6. Uchwały organów Samorządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością waŜnych głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania, o ile Ustawa, Statut UW lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej.
(przykładowo: art. 206 ust. 2 ustawy)
7. Organ na wniosek członka organu moŜe podjąć decyzję o przeprowadzeniu
głosowania tajnego.
8. W sprawach osobowych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
9. Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu niezgodną z przepisami prawa, Statutem
UW, Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim lub niniejszym
Regulaminem.
10. Kadencja organów Samorządu trwa dwa lata i rozpoczyna się od pierwszego
posiedzenia Rady, zwołanego nie później niŜ 10 listopada w roku wyborów
Samorządu, przy czym kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem Rady następnej
kadencji.

§3

Rada
1. Rada jest organem uchwałodawczym Samorządu.
2. W skład Rady wchodzą Przewodniczący Wydziałowych Rad Doktorantów.
3. Rada:
a) określa kierunki pracy Samorządu,
b) uchwala Regulamin oraz zmiany w Regulaminie,
c) powołuje i odwołuje przewodniczącego Zarządu,
d) określa liczbę, powołuje i odwołuje członków Zarządu,
e) zatwierdza lub odrzuca sprawozdania Zarządu z działalności za dany rok
oraz udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) odwołuje większością 2/3 głosów członków Komisji Rewizyjnej, w przypadku
stwierdzenia raŜącego naruszenia przez nich obowiązków,
g) zleca Komisji Rewizyjnej przeprowadzanie kontroli,
h) powołuje i odwołuje Komisarza Wyborczego Doktorantów,

i) powołuje i odwołuje członków Komisji stałych i doraźnych Rady oraz określa
zakres ich zadań,
j) powołuje członków komisji i zespołów senackich lub rektorskich,
k) powołuje członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej,
l) zatwierdza regulaminy działania Wydziałowych Rad Doktorantów,
m) uchwala regulamin Sądu KoleŜeńskiego
(art. 226 ust. 3 ustawy – to musi zostać określone w Regulaminie Samorządu lub
co najmniej w załączniku do Regulaminu Samorządu, patrz teŜ: litera n) poniŜej
oraz § 6 ust. 7)
n) dokonuje zmian regulaminu Sądu KoleŜeńskiego większością 2/3 głosów –
jw.,
o) uchwala Ordynację Wyborczą stanowiącą załącznik do niniejszego
Regulaminu,
p) uzgadnia z władzami Uczelni przyjęcie lub zmiany regulaminu studiów
doktoranckich w trybie określonym w art. 161 ust. 1, 2 i 4 w zw. z art. 196 ust.
2 Ustawy,
q) podejmuje decyzje odnośnie przeprowadzenia akcji protestacyjnej,
r) rozstrzyga sprawy przedłoŜone przez Zarząd albo organy Uczelni.
4. Posiedzenia Rady i protokoły z posiedzeń są jawne.
5. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje Komisarz Wyborczy
Doktorantów.
6. Rada obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
7. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje Zarząd co najmniej 2 razy w roku.
8. Zarząd zawiadamia członków Rady o posiedzeniu zwyczajnym pisemnie nie później
niŜ na 14 dni przed posiedzeniem, przedkładając do wiadomości porządek obrad. Za
zgodą członka Rady zawiadomienia te mogą być wysyłane pocztą elektroniczną lub
faksem na wskazany przez niego adres (numer).Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje
Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Rektora UW,
b) 1/4 członków Rady,
c) Komisji Rewizyjnej.
9. Nadzwyczajne posiedzenie odbywa się w ciągu 14 dni od dnia złoŜenia wniosku.
Zarząd zawiadamia członków Rady o posiedzeniu pisemnie, lub pocztą elektroniczną
nie później niŜ na 7 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym, przedkładając do
wiadomości porządek obrad.
10. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego
wskazana.

§4

Zarząd
1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu.
2. Zarząd kieruje pracami Samorządu i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Do reprezentowania Samorządu wobec władz uczelni oraz podmiotów zewnętrznych
upowaŜniony jest Przewodniczący Zarządu, chyba Ŝe Zarząd postanowi inaczej.
4. Do zadań Zarządu naleŜy:
a) organizacja prac organów Samorządu,
b) wykonywanie uchwał Rady,

c) występowanie przed organami Uczelni w celu reprezentowania interesów
Doktorantów, w tym formułowanie opinii i wniosków,
d) ustalanie podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 Ustawy, oraz
uzgadnianie z władzami Uczelni zasad przyznawania świadczeń ze środków
Funduszu Pomocy Materialnej, Własnego Funduszu Stypendialnego oraz
innych środków Uczelni w zakresie przeznaczonym dla doktorantów,
e) rozstrzyganie w sprawach nie zastrzeŜonych dla innych organów Samorządu.
5. Zarząd składa się z 3 do 6 członków.
6. Przewodniczący Zarządu:
a) wykonuje uchwały Zarządu,
b) koordynuje prace Zarządu, w tym zwołuje posiedzenia Zarządu i
przewodniczy tym posiedzeniom,
c) określa zadania członków Zarządu.

§5

Komisja Rewizyjna
1.
2.
3.
4.

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Samorządu.
Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków.
Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
Do zadań Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a) kontrola i ocena działalności organów Samorządu,
b) składanie Radzie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium
Zarządowi,
c) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi organami
Samorządu.
5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który:
a) koordynuje prace Komisji Rewizyjnej, w tym zwołuje posiedzenia
Komisji Rewizyjnej i przewodniczy tym posiedzeniom,
b) reprezentuje Komisję Rewizyjną na zewnątrz.

§6

Sąd KoleŜeński
1. Sąd KoleŜeński jest organem posiadającym uprawnienia dyscyplinarne wobec
doktorantów UW.
2. Członków Sądu KoleŜeńskiego wybiera Rada.
3. Sąd wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sądu KoleŜeńskiego.
4. Do zadań Przewodniczącego Sądu KoleŜeńskiego naleŜy organizowanie pracy Sądu
KoleŜeńskiego, w szczególności wyznaczanie składów orzekających, ich
przewodniczących, protokolantów oraz terminów rozpraw.
5. Sąd KoleŜeński orzeka:
a) w pierwszej instancji w składzie 3-osobowym,
b) w drugiej instancji w składzie 5-osobowym.
6. Członek Sądu KoleŜeńskiego, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji, nie
moŜe być członkiem składu orzekającego w tej sprawie w drugiej instancji.
7. Szczegółowy tryb postępowania przed sądem określa Regulamin Sądu KoleŜeńskiego.
(uwaga jak do § 3 ust. 3 lit. m)

§7

Wydziałowe Rady Doktorantów
1. Wydziałowa Rada Doktorantów jest organem Samorządu działającym na
Wydziale, wykonującym wszelkie zadania dotyczące ochrony interesów
Doktorantów w ramach Wydziału, niezastrzeŜone dla kompetencji innych organów
Samorządu.
2. Wydziałowa Rada Doktorantów chroni i reprezentuje interesy Doktorantów Wydziału
wobec władz Wydziału oraz Rady i wykonuje wszelkie zadania z tym związane, a w
szczególności:
a) podejmuje uchwały w zakresie dotyczącym działalności doktorantów danego
Wydziału,
b) powołuje i odwołuje członków Komisji stałych i doraźnych
Wydziałowej Rady Doktorantów oraz określa zakres zadań takich Komisji,
c) wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów
i odwołuje go,
d) uchwala regulamin Wydziałowej Rady Doktorantów,
e) opiniuje plany i programy studiów doktoranckich uchwalane przez Radę
Wydziału,
f) wyraŜa zgodę na kandydaturę zastępcy kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej Uczelni właściwego do spraw studenckich, o której mowa w
art. 76 ust. 6 Ustawy,
3. Wydziałowa Rada Doktorantów składa się z 3 do 9 członków.
4. Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów:
a) wykonuje uchwały Wydziałowej Rady Doktorantów,
b) koordynuje prace Wydziałowej Rady Doktorantów, w tym zwołuje
posiedzenia Wydziałowej Rady Doktorantów i przewodniczy tym
posiedzeniom,
c) reprezentuje Samorząd Doktorantów Wydziału.
5. Wydziałowa Rada Doktorantów odbywa posiedzenia zwyczajne co najmniej raz na
cztery tygodnie wyłączając przerwę dydaktyczną. Przewodniczący Wydziałowej
Rady Doktorantów zawiadamia członków Zarządu o posiedzeniu zwyczajnym pocztą
elektroniczną nie później niŜ na 2 dni przed posiedzeniem, przedkładając porządek
obrad.
6. Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów zwołuje nadzwyczajne
posiedzenie Wydziałowej Rady Doktorantów z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Dziekana Wydziału,
b) co najmniej 1/3 członków Wydziałowej Rady Doktorantów,
c) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
d) Zarządu,
e) 10% doktorantów danego Wydziału.
7. Nadzwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Doktorantów odbywa się w ciągu 7 dni
od dnia złoŜenia wniosku. Przewodniczący Zarządu zawiadamia członków
Zarządu o posiedzeniu nadzwyczajnym pocztą elektroniczną nie później niŜ
na 2 dni przed posiedzeniem, przedkładając porządek obrad.

§8

Przedstawiciele Doktorantów w Senacie UW i Radach podstawowych
jednostek organizacyjnych Uczelni
1. Doktoranci - członkowie Senatu UW oraz Rad Wydziału reprezentują w nich
społeczność doktorantów i biorą aktywny udział w pracach tych organów.
2. Liczbę przedstawicieli Doktorantów w Senacie UW oraz w Radach jednostek
organizacyjnych określa Ustawa i Statut Uniwersytetu.

§9

Wybory
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów samorządu doktorantów
określa ordynacja wyborcza, stanowiąca załącznik do Regulaminu.

§10

Finanse
1. Zarząd przygotowuje projekt budŜetu Samorządu na podstawie własnych propozycji i
propozycji złoŜonych przez Wydziałowe Rady Doktorantów.
2. Rada uchwala projekt budŜetu Samorządu do dnia 31 stycznia danego roku.
3. Rada w terminie 14 dni od podjęcia przez Senat uchwały dotyczący planu rzeczowo
finansowego Uczelni uchwala podział środków budŜetowych przeznaczonych przez
Uczelnię na działalność doktorantów (dalej „BudŜet Samorządu") na dany rok
akademicki.
4. Rada uchwala BudŜet Samorządu większością 2/3 waŜnie oddanych głosów.
5. Rada i Komisja Rewizyjna sprawują nadzór nad realizacją BudŜetu
Samorządu przez Zarząd. Mogą one Ŝądać wyjaśnień i przekazania informacji przez
członków Zarządu.
6. Zarząd przedstawia organom Uczelni sprawozdanie z rozdziału środków
finansowych przeznaczonych przez Uczelnię na działalność doktorantów i rozliczenie
tych środków jeden raz w roku akademickim.
7. Komisja rewizyjna, działając w porozumieniu z Rektorem, pełni bieŜące funkcje
kontrolne w stosunku do wszystkich podmiotów, które korzystają z przyznanych w
BudŜecie Samorządu środków.

§11

Przepisy końcowe
1. Zmiany Regulaminu uchwala Rada większością 2/3 waŜnie oddanych głosów.
2. Propozycje zmian w Regulaminie powinny być rozesłane wszystkim członkom
Rady na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Rady, na którym mają one
być rozpatrywane.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ustawę, Statut UW oraz
inne, właściwe przepisy prawa.
4. Organem właściwym do dokonywania interpretacji postanowień niniejszego
Regulaminu jest Komisja Rewizyjna.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem stwierdzenia przez Senat Uniwersytetu
jego zgodności z Ustawą i Statutem UW.

Ordynacja wyborcza do Samorządu Doktorantów Uniwersytetu
Warszawskiego

§1

Postanowienia ogólne
1. Wybory do organów Samorządu Doktorantów są powszechne, tajne i równe.
2. Czynne prawo wyborcze ma kaŜdy Doktorant UW.
3. Bierne prawo wyborcze ma kaŜdy Doktorant UW, z wyjątkiem Doktoranta:
a) będącego członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej,
b) będącego Komisarzem Wyborczym Doktorantów,
c) będącego pełnomocnikiem Komisarza Wyborczego Doktorantów.
4. Mandat członka organów Samorządu wygasa na skutek:
a) zrzeczenia się mandatu,
b) śmierci,
c) utraty statusu Doktoranta,
d) odwołanie przez organ, który danego członka powołał.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory uzupełniające.

§2

Komisarz Wyborczy Doktorantów
1. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera Komisarza Wyborczego Doktorantów.
2. Komisarz Wyborczy Doktorantów organizuje i nadzoruje wybory na Uczelni.
3. Komisarz Wyborczy Doktorantów jest zobowiązany do zorganizowania i
nadzorowania wyborów do organów Samorządu następnej kadencji.
4. Komisarz Wyborczy Doktorantów moŜe powoływać swoich pełnomocników do
pełnienia obowiązków w zakresie przez siebie określonym.
5. Komisarz Wyborczy Doktorantów jest członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej.
6. Komisarz Wyborczy Doktorantów przewodniczy pierwszemu posiedzeniu Rady i
przeprowadza wybory Przewodniczącego Zarządu, pozostałych członków Zarządu i
członków Senatu Uczelni.
7. Komisarz Wyborczy Doktorantów przeprowadza inne niŜ wymienione w Regulaminie
wybory zlecone mu przez Uczelnianą Komisje Wyborczą.

§3

Wybory na Wydziałach
1. Na wydziałach przeprowadza się wybory:
a) członków Wydziałowych Rad Doktorantów,
b) przedstawicieli Doktorantów w Radzie Wydziału,
c) członków Wydziałowej Komisji Wyborczej Doktorantów,
d) kandydatów na członka Senatu UW.
2. Wybory na wydziałach przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza Doktorantów.

3. Komisarz Wyborczy Doktorantów na co najmniej dwa tygodnie przed spotkaniem
wyborczym ogłasza jego termin na Wydziałach.
4. Wydziałowa Komisja Wyborcza składa się z 3 do 5 członków.
5. W wyborach uczestniczą tylko doktoranci będący uczestnikami studiów
doktoranckich na danym wydziale.
6. Doktoranci wybierają swoich przedstawicieli w Radzie Wydziału w liczbie określonej
przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.
7. Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów z urzędu jest członkiem Rady
Wydziału.
8. Doktoranci wybierają maksymalnie dwóch kandydatów na członka Senatu UW.
9. Wybory są waŜne, gdy uczestniczyło w nich co najmniej 20% doktorantów.
10. Członkami Wydziałowej Rady Doktorantów, Rady Wydziału oraz Wydziałowej
Komisji Wyborczej zostają doktoranci, którzy w głosowaniu uzyskali największa
liczbę głosów.
11. Wybór kandydatów na członka Senatu UW wymaga uzyskania bezwzględnej
większości waŜnie oddanych głosów.
12. W przypadku nie obsadzenia mandatów w pierwszej turze wyborów, przeprowadza się
kolejne głosowania, do momentu obsadzenia wszystkich mandatów.

§4

Wybory do Rady
Przewodniczący Wydziałowych Rad Doktorantów tworzą Radę.

§5

Wybór Przewodniczącego Zarządu
1. Rada, na pierwszym posiedzeniu, spośród swoich członków wybiera
Przewodniczącego Zarządu.
2. Przewodniczącym Zarządu zostaje osoba, która uzyskała bezwzględnej większości
waŜnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
3. Pierwsze posiedzenie Rady nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 14 dni.
4. W przypadku nie dokonania wyboru Przewodniczącego Rady przeprowadza się
ponowne wybory Przewodniczących Wydziałowych Rad Doktorantów.

§6

Wybory Zarządu
1. Rada, spośród swoich członków wybiera pozostałych członków Zarządu.
2. Przewodniczący Zarządu składa Radzie propozycję kandydatur na członków Zarządu.
3. W przypadku nie przegłosowania zgłoszonych przez Przewodniczącego kandydatur,
Rada moŜe zgłosić inne kandydatury.
4. KaŜdy z kandydatów na członka Zarządu musi uzyskać bezwzględnej większości
waŜnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§7

Wybory do Senatu UW
1. Rada wybiera senatorów w liczbie określonej przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.
2. Przewodniczący Rady jest z urzędu członkiem Senatu UW.
3. Wybór pozostałych członków Senatu odbywa się w dwóch turach. Pomiędzy turami
musi upłynąć okres co najmniej dwóch tygodni.
4. Rada, w pierwszej turze wyborów, wyłania spośród osób zgłoszonych przez
Wydziałowe Rady Doktorantów kandydatów do drugiej tury.
5. Przejście kandydatów do drugiej tury wymaga uzyskania co najmniej 20% waŜnie
oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
6. Pomiędzy turami wyborów kandydaci mają prawo prezentacji swoich programów
wyborczych.
7. Członkami Senatu UW zostają kandydaci, który uzyskali w drugie turze największą
liczbę waŜnie oddanych głosów przy czym nie mniej niŜ bezwzględna większość
waŜnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
8. W przypadku nie obsadzenia mandatów w drugiej turze, przeprowadza się ponowne
wybory w pierwszej turze kandydatów na nieobsadzone mandaty.

