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Poz. 379 

ZARZĄDZENIE NR 201 

REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów 
Uniwersytetu Warszawskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Warszawskiego 

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 (tekst jednolity: Dz. U. poz. 285 
z późn. zm.) i § 148 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW  
z 2019 r. poz. 190) zarządza się, co następuje:  

§ 1 

1. Stwierdza się, że zmiany w Regulaminie Samorządu Doktorantów 
Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzone uchwałą nr 37/RSDUW/2020 Rady 
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 
Warszawskiego, są zgodne z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ze 
Statutem Uniwersytetu Warszawskiego. 

2. Uchwała nr 37/RSDUW/2020 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu 
Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, stanowi załącznik do zarządzenia.  

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik  
do zarządzenia nr 201 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

w sprawie w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów 
Uniwersytetu Warszawskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

oraz Statutem Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Uchwała nr 37/RSDUW/2020 
Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 27 sierpnia 2020 roku 
w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów  

Uniwersytetu Warszawskiego 

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 3 w związku z § 57 Regulaminu Samorządu 
Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Uchwałą nr 18/2019 
z dnia 25 listopada 2019 r. w związku z § 2 ust. 2 pkt. 3 zarządzenia nr 94 Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie Zasad prowadzenia 
posiedzeń organów i podmiotów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
innych gremiów z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej uchwala się, co 
następuje: 

§ 1 

Dokonuje się zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 
Warszawskiego wprowadzonego uchwałą nr 18/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. 
zgodnie z kolejnością określoną w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem stwierdzenia jej zgodności z ustawą – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Warszawskiego. 

Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów UW: M. Biesaga 
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Załącznik  
do uchwały nr 37/RSDUW/2020 

Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku 
w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego 

 

§ 1 

W uchwale nr 28/2019 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 25 listopada 2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, zwanej dalej „Uchwałą”: 

1) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W skład Rady Samorządu Doktorantów, spośród delegatów Rad 
Doktorantów, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 2 Regulaminu, o którym mowa w § 1 
ust. 2 niniejszej Uchwały, w następujących latach może wejść nie więcej niż: 
1) rok akademicki 2019/2020 – po 1 delegacie z każdej z Rad Doktorantów; 
2) rok akademicki 2020/2021 – po 1 delegacie z każdej z Rad Doktorantów; 
3) rok akademicki 2021/2022 – po 2 delegatów z każdej z Rad Doktorantów; 
4) rok akademicki 2022/2023 – po 3 delegatów z każdej z Rad Doktorantów; 
5) w latach kolejnych – po 4 delegatów z każdej z Rad Doktorantów.”. 

§ 2 

W załączniku do uchwały: 

1) w § 2 po pkt 21 dodaje się pkt 22 w brzmieniu: 
„22) przesłanie do Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Wyborczej – przesłanie 

na adres poczty elektronicznej Biura lub złożenie bezpośrednio albo drogą 
pocztową na adres pocztowy Biura ze wskazaniem organu, do którego 
przeznaczona jest korespondencja.”; 

2) w § 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„10)  wyrażanie opinii doktorantów w sprawach związanych z procesem kształcenia 

doktorantów na Uniwersytecie, w szczególności z jakością kształcenia;”; 
3) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przewodniczący, Rada, Zarząd, WRD oraz RD mogą powoływać 
pełnomocników w ramach kompetencji tych organów, jednak niezastrzeżonych do 
podejmowania przez organy kolegialne. Pełnomocnictwo wygasa nie później niż 
z końcem kadencji organu udzielającego pełnomocnictwo albo nie później niż 
z ustaniem członkostwa wszystkich członków tego organu.”; 

4) w § 6: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2)  uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, o ile 

przepis szczególny nie stanowi inaczej;”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3)  uchwały wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia, o ile przepis szczególny nie 

stanowi inaczej;”, 

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) uchwały są sporządzane w formie pisemnej i są podpisywane przez 

przewodniczącego odpowiedniego organu, o ile przepis szczególny nie stanowi 
inaczej;”, 
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d) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 
„5a) uchwały mogą być podejmowane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej;”, 

e) po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu: 
„5b) uchwały mogą być podpisywane za pomocą kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, podpisu zaufanego (podpis z wykorzystaniem profilu 
zaufanego) albo podpisu osobistego (podpis z wykorzystaniem e-dowodu);”; 

5) w § 7: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Kadencje WRD oraz RD rozpoczynają się z dniem 1 lutego, a kończą 
z dniem 31 stycznia.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Na wniosek organu Samorządu, w którym występuje wakat niespełniający 
przesłanek wskazanych w ust. 4, można przeprowadzić wybory uzupełniające.”; 

6) w § 8 ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8)  niedoręczenia pisemnej wersji zgody na kandydowanie w trybie określonym  

w § 48 ust. 5 za wyjątkiem spełnienia przepisu, o którym mowa w § 48 ust. 5b;”; 

7) w § 9: 

a) w ust. 1 pkt 5 skreśla się lit. e, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Członek wspólnoty Uniwersytetu może realizować bierne prawo wyborcze 
(mandat) tylko w jednej grupie wspólnoty Uniwersytetu.”; 

8) w § 10: 

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8) Komisje doktoranckie;”, 

b) w ust. 1 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 
„14a) Kolegia Elektorów Wydziałów;”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku wyboru przedstawicieli Samorządu, o których mowa w ust. 1 
pkt 9, przepis § 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Wybór przedstawicieli Samorządu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 
dokonywany jest na pierwszym posiedzeniu Zarządu, o którym mowa w § 19 ust. 1.”; 

9) w § 11 ust. 2 w pkt 8 znak „.” zastępuje się znakiem „;”, a po pkt 8 dodaje się pkt 9 
w brzmieniu: 

„9) wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących doktorantów.”; 

10) w § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do obowiązków delegatów, o których mowa w ust. 1 pkt 6-14, należy 
przesłanie do Rady za pośrednictwem Biura elektronicznego sprawozdania z odbytego 
posiedzenia organu, do którego zostali oddelegowani, nie później niż w terminie 
siedmiu dni od daty posiedzenia.”; 
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11) w § 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wybory, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt. 1-3 oraz 6-11, odbywają się na 
pierwszym posiedzeniu Rady, po zakończeniu wyborów, w każdym roku 
kalendarzowym.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Wybory, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt. 4-5, odbywają się w terminie od 
1 marca do 30 kwietnia w każdym roku kalendarzowym.”, 

c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Sekretarz może zarządzić przeprowadzenie wyborów, o których mowa  
w § 12 ust. 1 pkt 1-9 oraz 13-14, w trybie zdalnym, jeżeli okoliczności nie pozwalają 
na zebranie się wielu osób w jednym czasie.”, 

d) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Sekretarz może zarządzić przeprowadzenie wyborów, o których mowa  
w § 12 ust. 1 pkt 12, w trybie innym niż w ust. 8.”; 

12) w § 15 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) informuje członków Rady o zwołaniu posiedzenia za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz umieszczając informację na stronie Samorządu niezwłocznie, 
ale nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia;”; 

13) w §16: 

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W wyjątkowych wypadkach Rada może wykluczyć z obrad Członka Rady na 
ustny lub pisemny wniosek co najmniej 2/3 delegatów. Wykluczenie to jest 
podejmowane bezwzględną większością głosów w drodze głosowania jawnego. 
Podstawą do wykluczenia z obrad jest: 
1) zakłócanie porządku obrad; 
2) utrudnianie prowadzenia obrad.”, 

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, publikowany przez Sekretarza 
na stronie internetowej Samorządu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia posiedzenia Rady.”; 

14) w § 17: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) występuje w imieniu doktorantów przed organami Uniwersytetu oraz poza 

Uniwersytetem;”, 

b) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) wydaje decyzje i zarządzenia w zakresie określonym Regulaminem Przyznawania 

Dofinansowania oraz, jeśli obowiązuje, Regulaminem Prac Zarządu;”; 

15) w § 18 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) wybiera przedstawicieli doktorantów, którzy nie są wybierani przez Radę, 

w szczególności delegata do Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, Rady 
Bibliotecznej, ciał i organów sojuszu 4EU+ przewidujących udział doktorantów;”; 
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16) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarząd odbywa pierwsze posiedzenie nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia posiedzenia Rady, na którym skład Zarządu został przyjęty. Kolejne posiedzenia 
Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.”; 

17) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarząd ma obowiązek przedstawienia Komisji Rewizyjnej sprawozdania ze 
swojej działalności nie wcześniej niż 1 września i nie później niż do 30 września za 
okres od momentu wyboru do dnia złożenia sprawozdania.”; 

18) w § 24 w pkt 4 znak „.” zastępuje się „;” i: 

a) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
„5) do 30 czerwca informuje Zarząd o koniecznych elementach sprawozdania, 

o którym mowa w § 20 ust. 1;”, 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
„6) do 31 grudnia informuje Zarząd, o koniecznych elementach sprawozdania, 

o którym mowa w § 20 ust. 2.”; 

19) § 25 otrzymuje brzmienie: 

„§ 25 

Najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem Rady, na którym wybierana jest 
Komisja Rewizyjna, Komisja Rewizyjna przesyła Radzie sprawozdanie ze swojej 
działalności w upływającej kadencji.”; 

20) w § 26: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Komisja Wyborcza składa się z co najmniej pięciu, ale nie więcej niż dziewięciu 
członków, w tym Przewodniczącego Komisji Wyborczej oraz Wiceprzewodniczącego 
Komisji Wyborczej.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Uchwały Komisji Wyborczej podejmowane są w obecności większości jej 
członków, w tym Przewodniczącego Komisji Wyborczej lub upoważnionego na 
podstawie § 27 ust. 2 pkt 4 Wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos Przewodniczącego Komisji Wyborczej.”; 

21) w § 29 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory, o których mowa w ust. 1 w trybie 
zdalnym z wykorzystaniem systemów informatycznych stosowanych przez 
Uniwersytet Warszawski. W przypadku wystąpienia trudności technicznych 
uniemożliwiających przeprowadzenie głosowania w trybie zdalnym Komisja Wyborcza 
może przeprowadzić głosowanie stacjonarnie.”; 

22) w § 30: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja Wyborcza w terminie od 1 października do 17 grudnia, obwieszcza 
na stronie internetowej Samorządu oraz przesyła pocztą elektroniczną do wszystkich 
Przewodniczących WRD i delegatów WRD oraz Przewodniczących RD i delegatów 
RD, a także do Kierowników studiów doktoranckich danej jednostki, Dyrektorów szkół 
doktorskich oraz prorektora właściwego ds. doktorantów informację o planowanych 
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w danym roku akademickim wyborach, terminach ich przeprowadzenia, minimalnej 
frekwencji niezbędnej do ich ważności oraz trybie ich przeprowadzenia.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja Wyborcza ogłasza obwieszczenia na stronie internetowej 
Samorządu oraz przesyła pocztą elektroniczną do właściwych Przewodniczących 
WRD i delegatów WRD oraz Przewodniczących RD i delegatów RD, a także do 
właściwych Kierowników studiów doktoranckich lub Dyrektorów szkół doktorskich 
o  miejscu i dacie wyborów oraz trybie głosowania na co najmniej siedem dni przed 
dniem głosowania.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Komisja Wyborcza zwraca się do właściwych podmiotów o przekazanie 
informacji o miejscu i dacie wyborów oraz trybie głosowania pocztą elektroniczną 
uprawnionym do głosowania doktorantom. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.”; 

23) w § 31: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Doktoranci szkół doktorskich wskazują jednostkę w deklaracji lub informacja 
ta jest pobierana z systemu informatycznego Uniwersytetu, zawierającego 
odpowiednie dane.”, 

b) w ust. 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) pisemną deklarację doktoranta o przynależności do dyscypliny, poświadczoną 

odpowiednio przez Dyrektora danej szkoły doktorskiej lub Kierownika studiów 
doktoranckich w przypadku doktorantów szkół doktorskich oraz doktorantów 
studiów doktoranckich albo;”, 

c) w ust. 4 po pkt. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
„3) informację zawartą w systemie informatycznym Uniwersytetu.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku wyboru przedstawicieli doktorantów do Rad Dydaktycznych, 
jako związanie z dyscypliną naukową rozumie się przynależność do dyscypliny 
naukowej w obrębie danej dziedziny nauki, posiadanie stopnia w danej dyscyplinie lub 
posiadanie tytułu zawodowego na kierunku studiów, który należy do danej Rady 
Dydaktycznej.”, 

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Aktualne wzory dokumentów, o których mowa w ust. 7, opracowuje Zarząd 
i podaje do publicznej wiadomości najpóźniej na siedem dni przed ogłoszeniem 
właściwych wyborów.”, 

f) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. W przypadku rozbieżności w deklaracji i systemie informatycznym 
Uniwersytetu bierze się pod uwagę dane z systemu.”; 

24) § 33 otrzymuje brzmienie: 
„§ 33 

W przypadku braku zgłoszeń do Komisji Skrutacyjnej lub w wyborach 
prowadzonych w trybie zdalnym w imieniu Komisji Wyborczej wybory przeprowadza 
członek Komisji Wyborczej wskazany przez Komisję Wyborczą. Komisja Wyborcza 
w takim wypadku może wskazać więcej niż jednego członka Komisji Wyborczej do 
przeprowadzenia danych wyborów.”; 
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25) § 34 otrzymuje brzmienie: 
„§ 34 

1. Członek Komisji Wyborczej oddelegowany do przeprowadzenia wyborów, 
o których mowa w § 29 ust. 1 i 3, w przypadku gdy na dany wakat liczba kandydatów, 
którzy otrzymali identyczną liczbę głosów jest większa niż liczba przypadających nań 
miejsc: 
1) pyta kandydatów, czy nadal podtrzymują chęć zajęcia wakatu, który jest 

przedmiotem głosowania. W przypadku rezygnacji kandydata lub kandydatów, 
którzy uzyskali tę samą liczbę głosów, pozwalającą na obsadzenie dostępnego 
wakatu, kandydaci podtrzymujący chęć zajęcia wakatu zostają uznani za 
wybranych. Sytuacja ta jest opisana w protokole głosowania, a rezygnacja 
kandydatów zostaje potwierdzona ich pisemnym oświadczeniem; 

2) przeprowadza drugą turę głosowania na pozostałą liczbę mandatów do 
obsadzenia przedstawiając jako listę zainteresowanych kandydatów z identyczną 
liczbą głosów. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w trakcie wyborów przeprowadzanych 
w trybie zdalnym członek Komisji Wyborczej oddelegowany do przeprowadzenia 
wyborów: 
1) wysyłając e-mail na adresy mailowe kandydatów w domenie UW, pyta ich, czy 

nadal podtrzymują chęć zajęcia wakatu, który jest przedmiotem głosowania. 
Kandydaci mają do 24 godzin na udzielenie odpowiedzi również za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. W przypadku rezygnacji kandydata lub kandydatów, którzy 
uzyskali tę samą liczbę głosów, pozwalającą na obsadzenie dostępnego wakatu, 
kandydaci podtrzymujący chęć zajęcia wakatu zostają uznani za wybranych. 
Sytuacja ta jest opisana w protokole głosowania, a rezygnacja kandydatów zostaje 
potwierdzona ich pisemnym oświadczeniem; 

2) w przypadku upływu terminu, o którym mowa w pkt 1 lub uzyskaniu odpowiedzi od 
wszystkich kandydatów, do których zostało skierowane pytanie, wyznacza termin 
drugiej tury głosowania przedstawiając jako listę zainteresowanych kandydatów 
z identyczną liczbą głosów. Przepis § 30 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”; 

26) skreśla się § 35; 

27) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. WRD liczy od trzech do dziewięciu członków. Liczbę członków WRD nowej 
kadencji ustala WRD poprzedniej kadencji w drodze uchwały, której elektroniczną 
wersję przesyła na adres e-mail Biura oraz na adres e-mail Komisji Wyborczej nie 
później niż 20 grudnia roku poprzedzającego rozpoczęcie nowej kadencji.”; 

28) w § 37: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Uchwała dotycząca wyboru Przewodniczącego WRD musi być podpisana 
przez wszystkie osoby, które głosowały w tej sprawie.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku odmowy podpisu, o którym mowa w ust. 4, osoba 
przeprowadzająca głosowanie podaje powody odmowy złożenia podpisu.”; 

29) w § 39 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) 10% doktorantów studiów doktoranckich danej jednostki.”; 
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30) w § 40: 
a) skreśla się ust. 1, 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wybory, o których mowa w ust. 2, Komisja Wyborcza przeprowadza na 
wniosek: 
1) Przewodniczącego WRD aktualnej kadencji albo 
2) Zarządu, po uzyskaniu informacji o chęci powołania WRD od co najmniej trzech 

doktorantów danej jednostki prowadzącej studia doktoranckie.”, 
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. We wniosku, o którym mowa w ust. 3 określone są data, miejsce, 
przewidywana liczba uczestników wyborów oraz przedmiot wyborów.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wniosek Przewodniczącego WRD może zostać zgłoszony do Komisji 
Wyborczej pocztą z załączoną kopią podpisanej uchwały lub drogą elektroniczną na 
adres e-mail Biura oraz na adres e-mail Komisji Wyborczej co najmniej osiem dni przed 
planowaną datą wyborów.”, 

e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. W przypadku niewpłynięcia do 15 grudnia danego roku akademickiego 
wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd może wnioskować do Komisji Wyborczej 
o przeprowadzenie wyborów do WRD kolejnej kadencji.”, 

f) w ust. 6 słowa „o której mowa w ust. 1” zastępuje się słowami „o której mowa  
w ust. 3 pkt 2”; 

31) w § 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Liczbę członków RD nowej kadencji ustala RD poprzedniej kadencji 
w drodze uchwały, której elektroniczną wersję przesyła na adres e-mail Biura oraz na 
adres e-mail Komisji Wyborczej nie później niż 20 grudnia roku poprzedzającego 
rozpoczęcie nowej kadencji.”; 

32) w § 43: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Uchwała dotycząca wyboru Przewodniczącego RD musi być podpisana 
przez wszystkie osoby, które głosowały w tej sprawie.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku odmowy podpisu, o którym mowa w ust. 4, osoba 
przeprowadzająca głosowanie podaje powody odmowy złożenia podpisu.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Wybory przedstawicieli Samorządu, o których mowa w ust. 2 pkt 20 
przeprowadza się na pierwszym posiedzeniu RD.”; 

33) § 47 otrzymuje brzmienie: 

„§ 47 

1. Członek Komisji Wyborczej przeprowadzający wybory kolejno przeprowadza 
następujące czynności: 
1) informuje o możliwości zgłaszania kandydatów; 
2) przyjmuje zgłoszenia kandydatów; 
3) zamyka listę kandydatów; 
4) ogłasza listę kandydatów; 
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5) przeprowadza prezentację kandydatów w kolejności alfabetycznej. Prezentacja 
może zostać zastąpiona udostępnieniem jej w wersji elektronicznej; 

6) wydaje karty do głosowania; 
7) przyjmuje karty do głosowania; 
8) przeprowadza liczenie głosów; 
9) ogłasza wyniki wyborów i wyniki głosowania. 

2. W przypadku wyborów przeprowadzanych w trybie zdalnym kolejno 
przeprowadza się czynności z ust. 1 pkt 1-5, otwiera i zamyka się możliwość 
głosowania oraz przeprowadza się czynności z ust. 1 pkt 8-9. 

3. W przypadku wyborów prowadzonych w trybie zdalnym głosowanie trwa 
minimum 24 godziny, ale nie dłużej niż 72 godziny. W szczególnych przypadkach 
może zostać przeprowadzone w dni inne niż robocze.”; 

34) w § 48: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Zgoda, o której mowa w ust. 2, może być podpisana za pomocą 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego (podpis 
z wykorzystaniem profilu zaufanego) albo podpisu osobistego (podpis 
z wykorzystaniem e-dowodu), W takim przypadku musi być przesłana drogą 
elektroniczną na adres e-mail Biura oraz na adres e-mail Komisji Wyborczej.”, 

b) po ust. 2a. dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Zgoda, o której mowa w ust. 2 musi zostać dostarczona do Biura, 
z zastrzeżeniem ust. 5a.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zgoda w wyjątkowych przypadkach może zostać przesłana drogą 
elektroniczną na adres e-mail Biura oraz na adres e-mail Komisji Wyborczej. Zgoda 
musi wpłynąć najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory, których 
kandydatura dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 5a.”, 

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. W przypadku zgody podpisanej za pomocą kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, podpisu zaufanego (podpis z wykorzystaniem profilu zaufanego) albo 
podpisu osobistego (podpis z wykorzystaniem e-dowodu) nie ma obowiązku 
dostarczenia pisemnej wersji zgody.”, 

35) w § 49 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Każdy z kandydatów może wskazać jedną osobę, pełniącą funkcję 
obserwatora.”; 

36) w § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory są ważne, jeżeli weźmie w nich udział co najmniej trzech 
doktorantów danej jednostki bądź szkoły doktorskiej, chyba że liczba uprawnionych do 
głosowania jest mniejsza.”; 

37) w § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Protest wyborczy wnosi się do Komisji Rewizyjnej w terminie trzech dni od 
ogłoszenia wyników wyborów w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres e-mail 
Komisji Rewizyjnej) i podpisuje się za pomocą kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, podpisu zaufanego (podpis z wykorzystaniem profilu zaufanego) albo 
podpisu osobistego (podpis z wykorzystaniem e-dowodu).”; 
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38) po § 52: 

a) dodaje się „Dział Xa. Prowadzenie posiedzeń oraz głosowań przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej”, 

b) dodaje się § 52a w brzmieniu: 

„§ 52a 

Posiedzenia organów kolegialnych Samorządu mogą być przeprowadzane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami; 
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku 
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”, 

c) dodaje się § 52b w brzmieniu: 
„52b 

1. Głosowania organów kolegialnych Samorządu mogą być przeprowadzane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Przebieg głosowań, o których mowa w ust. 1, musi być udokumentowany 
przez osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie danego głosowania.”, 

d) dodaje się § 52c w brzmieniu: 

„§ 52c 

1. Rada może wprowadzić szczegółowe procedury organizacji posiedzeń oraz 
podejmowania uchwał, w zakresie niesprzecznym z Regulaminem, przez następujące 
organy kolegialne: Radę, WRD, RD. 

2. Zarząd może wprowadzić szczegółowe procedury organizacji posiedzeń oraz 
podejmowania uchwał, w zakresie niesprzecznym z Regulaminem, przez Zarząd. 

3. Komisja Rewizyjna może wprowadzić szczegółowe procedury organizacji 
posiedzeń oraz podejmowania uchwał, w zakresie niesprzecznym z Regulaminem, 
przez Komisję Rewizyjną. 

4. Komisja Wyborcza może wprowadzić szczegółowe procedury organizacji 
posiedzeń oraz podejmowania uchwał, w zakresie niesprzecznym z Regulaminem, 
przez Komisję Wyborczą.”. 
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