
 

 

 

Poz. 383 

OBWIESZCZENIE NR 23 

REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

o ogłoszeniu tekstu jednolitego Regulaminu Samorządu Doktorantów 
Uniwersytetu Warszawskiego 

Ogłasza się w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nr 177 
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 
Warszawskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem 
Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 391 z późn. zm.) 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 201 Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego z 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 (Monitor 
UW z 2020 r. poz. 379). 

 
Rektor UW: M. Pałys  
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Załącznik  
do obwieszczenia nr  23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 31 sierpnia 2020 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego Regulaminu  
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego 

 

ZARZĄDZENIE NR 1771 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie stwierdzenia zgodności 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 (Dz. U. poz. 1668 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 Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 
Warszawskiego, stanowiący załącznik do uchwały nr 28/2019 Rady Samorządu 
Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, jest 
zgodny z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ze Statutem 
Uniwersytetu Warszawskiego.  

2. Uchwała nr 28/2019 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, stanowi załącznik do 
zarządzenia.  

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Rektor UW: M. Pałys 

 

  

                                                
1 Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) uchwałą nr 37/RSDUW/2020 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 
Warszawskiego, stwierdzonej za zgodną z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ze 
Statutem Uniwersytetu Warszawskiego zarządzeniem nr 201 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z 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 (Monitor UW z 2020 r. poz. 379). 
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Załącznik  
do zarządzenia nr 177 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu 
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z ustawą – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Warszawskiego  
 

 

Uchwała nr 28/2019 

Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 25 listopada 2019 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Warszawskiego 

Na podstawie § 48 ust. 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Warszawskiego wprowadzonego uchwałą nr 21/RSDUW/2014 z dnia 3 czerwca 

2014 r. uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Uchyla się Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Warszawskiego z 3 czerwca 2014 r. 

2. Uchyla się uchwałę nr 27/2019 Rady Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 października 2019 r. 

3. Uchwala się Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Warszawskiego w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Kadencje członków organów Samorządu, o których mowa w § 3 ust 2 pkt 1-7 

Uchwały, wybranych na zasadach określonych w Regulaminie Samorządu 

Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego uchylanym w § 1 ust. 1 Uchwały, trwają na 

zasadach określonych w uchylanym Regulaminie do czasu wyłonienia członków 

odpowiednich organów Samorządu nowej kadencji. 

§ 3 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego jej zgodności z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Warszawskiego. 

2. Z dniem wejścia w życie Uchwały istniejące w dniu wejścia w życie 

Uchwały: 

1) Rada Samorządu Doktorantów w rozumieniu § 5 ust. 2 pkt 1 Regulaminu, 

o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, staje się Radą Samorządu 

Doktorantów w rozumieniu § 4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu, o którym mowa  

w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały; 

2) Sekretarz Rady w rozumieniu § 11 ust. 2 pkt 1 Regulaminu, o którym mowa  

w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, staje się Sekretarzem Rady w rozumieniu § 12 

ust. 1 pkt 1 Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały; 
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3) Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW w rozumieniu § 5 ust. 2 

pkt 3 Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, staje się 

Przewodniczącym Samorządu Doktorantów w rozumieniu § 4 ust. 2 Regulaminu, 

o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały oraz przedstawicielem 

doktorantów w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego, o którym mowa w § 10 

ust. 1 pkt 1 Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały; 

4) Zarząd Samorządu Doktorantów UW w rozumieniu § 5 ust. 2 pkt 2 Regulaminu, 

o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, staje się Zarządem Samorządu 

Doktorantów w rozumieniu § 4 ust. 3 pkt 2 Regulaminu, o którym mowa w § 1 

ust. 2 niniejszej Uchwały; 

5) Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów UW w rozumieniu § 5 ust. 2 pkt 4 

Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, staje się Komisją 

Rewizyjną Samorządu Doktorantów w rozumieniu § 4 ust. 3 pkt 3 Regulaminu, 

o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały; 

6) Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów UW w rozumieniu § 5 ust. 2 pkt 5 

Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, staje się Komisją 

Wyborczą Samorządu Doktorantów w rozumieniu § 4 ust. 3 pkt 4 Regulaminu, 

o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały; 

7) Wydziałowe Rady Doktorantów w rozumieniu § 5 ust. 2 pkt 6 Regulaminu,  

o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, stają się Wydziałowymi Radami 

Doktorantów w rozumieniu § 4 ust. 3 pkt 5 Regulaminu, o którym mowa w § 1 

ust. 2 niniejszej Uchwały. 

3. Tworzy się: 

1) Radę Doktorantów Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej, z dniem 1 stycznia 

2020 r.; 

2) Radę Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, z dniem 

1 stycznia 2020 r.; 

3) Radę Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, z dniem 1 stycznia 

2020 r.; 

4) Radę Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, z dniem 

1 stycznia 2020 r.. 

4. Ustala się liczbę członków pierwszych Rad Doktorantów: 

1) W przypadku Rady Doktorantów, o której mowa w ust. 3 pkt 1-5 członków; 

2) W przypadku Rady Doktorantów, o której mowa w ust. 3 pkt 2-7 członków; 

3) W przypadku Rady Doktorantów, o której mowa w ust. 3 pkt 3-10 członków; 

4) W przypadku Rady Doktorantów, o której mowa w ust. 3 pkt 4-7 członków. 

5. 2W 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 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
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2) rok akademicki 2020/2021 – po 1 delegacie z każdej z Rad Doktorantów; 

3) rok akademicki 2021/2022 – po 2 delegatów z każdej Rad Doktorantów; 

4) rok akademicki 2022/2023 – po 3 delegatów z każdej z Rad Doktorantów; 

5) w latach kolejnych – po 4 delegatów z każdej Rad Doktorantów. 

6. Wybory na przedstawicieli doktorantów w Radzie Naukowej Dziedzin, 

Radach Naukowych Dyscyplin oraz Radach Dydaktycznych przeprowadza się po raz 

pierwszy nie później niż do 16 grudnia 2019 r. Wyborów ponownych na posiedzeniu 

nowej kadencji w 2020 roku nie przeprowadza się. Kadencja wybranych osób trwa do 

rozpoczęcia kadencji przedstawicieli wybranych w 2021 roku z zastrzeżeniem 

przepisów o wygaśnięciu mandatów określonych w Regulaminie, o którym mowa  

w § 1 ust. 2. 

7. Z dniem wejścia w życie Uchwały tracą moc regulaminy wydane na 

podstawie Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, z wyjątkiem 

Regulaminu Przyznawania Dofinansowania. 

8. Zobowiązuje się Zarząd Samorządu Doktorantów do dostosowania 

Regulaminu Przyznawania Dofinansowania do obowiązujących przepisów w ciągu 

trzech miesięcy od wejście w życie niniejszej Uchwały. 

§ 4 

1. Zobowiązuje się Zarząd Samorządu Doktorantów do poszukiwania 

rozwiązań technicznych i logistycznych dla wprowadzenia wyborów do organów 

Samorządu Doktorantów prowadzonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem 

systemu USOS, o ile rozwiązania te umożliwią zachowanie tajności głosowania i nie 

będą stanowić istotnego obciążenia dla budżetu Samorządu. 

2. Wdrożenie rozwiązań, o których mowa w ust. 1, musi zostać 

poprzedzone testowymi głosowaniami w liczbie minimum trzech. 

§ 5 

Zobowiązuje się Zarząd Samorządu Doktorantów UW do opracowania 

w terminie umożliwiającym jego wejście w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., projektu 

Regulaminu Samorządu Doktorantów uwzględniającego wygaszenie studiów 

doktoranckich prowadzonych przez jednostki Uniwersytetu. 

§ 6 

Zobowiązuje się Zarząd Samorządu Doktorantów UW do dbania o prawa 

doktorantów – uczestników studiów doktoranckich w jednostkach, w których 

Wydziałowe Rady Doktorantów przestały funkcjonować, w tym do wydawania uchwał 

i opinii w sprawach zastrzeżonych dla WRD, w regulaminie o którym mowa w § 1 

ust. 2, do czasu wygaszenia studiów doktoranckich, tj. do 31 grudnia 2023 r. 

 

Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów UW: Mikołaj Biesaga 
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Załącznik 
do uchwały nr 28/2019 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Doktorantów 
Uniwersytetu Warszawskiego 

 

 

REGULAMIN 

SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
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Dział I.  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Samorząd tworzą wszystkie osoby posiadające status doktoranta 

Uniwersytetu. 

2. Samorząd działa na podstawie Ustawy, Statutu i Regulaminu. 

3. Regulamin określa organizację i tryb działania Samorządu, w tym określa 

organy jednoosobowe i kolegialne Samorządu, sposób ich powoływania oraz 

kompetencje, a także tryb wyboru przedstawicieli doktorantów do organów 

Uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych. 

§ 2 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) Biuro – Biuro Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego; 

2) doktorant – doktorantka lub doktorant Uniwersytetu Warszawskiego; 

3) dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy; 

4) dyscyplina – dyscyplina naukowa zgodna z klasyfikacją dyscyplin i dziedzin 

naukowych oraz dyscyplin artystycznych określoną przez Ministra właściwego 

ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

5) dziedzina – dziedzina naukowa zgodna z klasyfikacją dyscyplin i dziedzin 

naukowych oraz dyscyplin artystycznych określoną przez Ministra właściwego 

ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

6) dyscyplina wiodąca – dyscyplina naukowa, w której doktorant realizuje pracę 

doktorską mając otwarty przewód doktorski lub którą wskaże w deklaracji, 

o której mowa w § 31 ust. 4 pkt 2; 

7) jednostka – jednostka prowadząca studia doktoranckie na Uniwersytecie 

Warszawskim; 

8) Rada Doktorantów (RD) – Rada Samorządu danej szkoły doktorskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego; 

9) kształcenie doktoranta – kształcenie doktoranta w ramach prowadzonych 

studiów doktoranckich przez jednostkę lub w ramach danej szkoły doktorskiej; 

10) Komisja Rewizyjna – Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Warszawskiego; 

11) Komisja Wyborcza – Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Warszawskiego; 

12) Przewodniczący – Przewodnicząca lub Przewodniczący Samorządu 

Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego; 

13) Rada – Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego; 

14) Regulamin – Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego; 

15) Sekretarz – Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Warszawskiego; 

16) Samorząd – Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego; 
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17) Statut – Statut Uniwersytetu Warszawskiego; 

18) Uniwersytet – Uniwersytet Warszawski; 

19) Ustawa – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. 2018 poz. 1668); 

20) Wydziałowa Rada Doktorantów (WRD) – Wydziałowa Rada Samorządu danej 

jednostki; 

21) Zarząd – Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego; 

22) 3Przesłanie 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. 

§ 3 

Do zadań Samorządu należą w szczególności: 

1) reprezentowanie ogółu doktorantek i doktorantów Uniwersytetu przez swoje 

organy; 

2) obrona praw doktorantów Uniwersytetu; 

3) wspieranie i realizacja naukowych oraz prorozwojowych inicjatyw doktorantów 

Uniwersytetu; 

4) integracja środowiska doktorantów; 

5) uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w zakresie spraw i realizacji zadań 

Uniwersytetu na zasadach określonych Ustawą, Statutem oraz innymi 

przepisami; 

6) współpraca z organami Uniwersytetu w sprawach socjalno-bytowych 

doktorantów, w szczególności w sprawach świadczeń dla doktorantów; 

7) opiniowanie wysokości opłat uiszczanych przez doktorantów, uczestników 

studiów trzeciego stopnia, w toku kształcenia; 

8) opiniowanie projektów decyzji organów Uniwersytetu; 

9) wybieranie przedstawicieli doktorantów do kolegialnych organów Uniwersytetu; 

10) 4wyrażanie opinii doktorantów w sprawach związanych z procesem kształcenia 

doktorantów na Uniwersytecie, w szczególności z jakością kształcenia; 

11) uczestnictwo w realizacji zadań Uniwersytetu. 

 

Dział II. 

Organy Samorządu i przedstawiciele doktorantów w innych organach 

§ 4 

1. Samorząd działa przez swoje organy. 

2. Organem jednoosobowym Samorządu jest Przewodniczący. 

  

                                                
3 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 1 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
4 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 2 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
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3. Organami kolegialnymi Samorządu są: 

1) Rada; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna; 

4) Komisja Wyborcza; 

5) Wydziałowe Rady Doktorantów, nazywane dalej „WRD”; 

6) Rady Doktorantów, nazywane dalej „RD”. 

4. Organami wykonawczymi Samorządu są Przewodniczący i Zarząd. 

5. Organem uchwałodawczym Samorządu jest Rada. 

6. Organem kontrolującym Samorząd jest Komisja Rewizyjna. 

7. Organem wyborczym Samorządu jest Komisja Wyborcza. 

§ 5 

1. Samorząd jest reprezentantem ogółu doktorantów. 

2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem doktorantów. 

3. Organy Samorządu nie podlegają żadnym organom bądź strukturom, o ile 

przepisy Ustawy bądź Statutu nie stanowią inaczej. W szczególności organy 

Samorządu nie podlegają żadnym międzyuczelnianym ani ponaduczelnianym 

strukturom. 

4. 5Przewodniczący, 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. 

5. Członkowie Samorządu w swoim działaniu kierują się zasadami etyki 

obowiązującymi w Uniwersytecie Warszawskim, w tym zasadami wynikającymi 

z Europejskiej Karty Naukowca. 

§ 6 

Sposób podejmowania decyzji i wyrażania opinii organów Samorządu: 

1) organy kolegialne podejmują decyzje i wyrażają opinie w drodze uchwał; 

2) 6uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej; 

3) 7uchwały wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia, o ile przepis szczególny nie 

stanowi inaczej; 

4) głosowania w sprawach osobowych są tajne, o ile przepis szczególny nie 

stanowi inaczej; 

                                                
5 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 3 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa w 
przypisie 1. 
6 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 4 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
7 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 4 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
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5) 8uchwały są sporządzane w formie pisemnej i są podpisywane przez 

przewodniczącego odpowiedniego organu, o ile przepis szczególny nie stanowi 

inaczej; 

5a) 9uchwały mogą być podejmowane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej; 

5b) 10uchwały mogą być podpisywane za pomocą kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, podpisu zaufanego (podpis z wykorzystaniem profilu 

zaufanego) albo podpisu osobistego (podpis z wykorzystaniem e-dowodu); 

6) uchwały podejmowane przez Radę, Komisję Rewizyjną i Komisję Wyborczą, a 

także stanowiska oraz opinie Przewodniczącego, Rady i Zarządu są 

niezwłocznie, ale nie później niż w terminie siedmiu dni, publikowane na stronie 

internetowej Samorządu, za co odpowiedzialny jest przewodniczący danego 

organu; 

7) jeśli uchwała zawiera rozstrzygnięcie w sprawie indywidualnej, jej treść jest 

przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku następnego dnia 

roboczego osobie, której rozstrzygnięcie to dotyczy; 

8) rozstrzygnięcia i opinie są przekazywane osobom lub podmiotom 

zainteresowanym na adres e-mail w domenie Uniwersytetu, osoby, grupy osób 

lub jednostki, której dotyczy. Wiadomość uznaje się za doręczoną po upływie 

dwóch dni roboczych; 

9) ograniczenie adresu mailowego do domeny Uniwersytetu nie stosuje się 

wprzypadku spraw nadesłanych przez osoby lub podmioty spoza Uniwersytetu; 

10) terminy, o których mowa w niniejszych Regulaminie, w tym rozumienie 

dostarczenia dokumentów do Biura lub innych organów Samorządu, określa się 

poprzez pisemne potwierdzenie daty wpłynięcia dokumentów w przypadku ich 

osobistego złożenia lub w przypadku dokumentów przesłanych drogą 

elektroniczną, za dzień wpłynięcia dokumentów uznaje pierwszy dzień roboczy, 

w którym Biuro jest otwarte; 

11) w przypadku zamknięcia Biura możliwe jest dostarczenie dokumentów do 

skrzynki Biura. Wówczas dokumenty zostaną uznane za dostarczone 

pierwszego dnia roboczego, w którym Biuro jest otwarte. 

§ 7 

1. Organy Samorządu są wybierane w drodze wyborów. 

2. Wyniki wyborów uznaje się za ważne, jeżeli w terminie trzech dni od daty 

przeprowadzenia wyborów nie wpłynął protest wyborczy, chyba że przepis szczególny 

stanowi inaczej. 

                                                
8 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 4 lit. c załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
9 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 4 lit. d załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
10 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 4 lit. e załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
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3. Kadencja organów rozpoczyna się z chwilą uznania wyników wyborów za 

ważne do danego organu, a kończy się w dniu rozpoczęcia się nowej kadencji danego 

organu, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej. 

3a. 11Kadencje WRD oraz RD rozpoczynają się z dniem 1 lutego, a kończą 

z dniem 31 stycznia. 

4. W przypadku wakatu w organie Samorządu, którego liczba członków jest 

niższa niż liczba członków wymaganych do podejmowania uchwał przez ten organ, 

przeprowadza się wybory uzupełniające. 

5. 12Na wniosek organu Samorządu, w którym występuje wakat 

niespełniający przesłanek wskazanych w ust. 4, można przeprowadzić wybory 

uzupełniające. 

§ 8 

1. Wybory członków organów Samorządu odbywają się co roku w okresie od 

7 do 31 stycznia. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu przysługuje 

każdemu doktorantowi w jego jednostce lub szkole doktorskiej, chyba że przepisy 

Regulaminu stanowią inaczej. 

3. Biernego prawa wyborczego do organów Samorządu pozbawiony jest 

doktorant: 

1) zawieszony w prawach doktoranta na podstawie prawomocnego orzeczenia 

Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów; 

2) pozbawiony praw publicznych lub praw wyborczych na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sądu; 

3) pozbawiony wolności na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

4. Mandat członka organu Samorządu wygasa na skutek: 

1) zrzeczenia mandatu; 

2) śmierci; 

3) utraty statusu doktoranta;  

4) odwołania w przypadkach przewidzianych przez Regulamin; 

5) stwierdzenia nieważności wyboru; 

6) uprawomocnienia się orzeczenia o pozbawieniu praw publicznych, praw 

wyborczych lub orzekającego karę bezwzględnego pozbawienia wolności; 

7) ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w Ustawie; 

8) 13niedoręczenia pisemnej wersji zgody na kandydowanie w trybie określonym 

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

9) przedstawienia błędnej zgody na kandydowanie w przypadku, o którym mowa 

w § 48 ust. 6. 

                                                
11 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 5 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
12 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 5 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
13 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 6 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa w 
przypisie 1. 
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5. Utrata statusu doktoranta skutkuje wygaśnięciem mandatu lub mandatów 

doktoranta w organach Samorządu oraz mandatu lub mandatów reprezentanta 

Samorządu w innych organach, komisjach lub zespołach uczelnianych, do których 

został oddelegowany przez organ Samorządu. 

6. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach, o których mowa w ust. 4-5, 

stwierdza: 

1) w przypadku Przewodniczącego – Rada; 

2) w przypadku Sekretarza – Rada; 

3) w przypadku innych osób wybieranych lub delegowanych przez Radę – Rada, 

o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej; 

4) w przypadku osób wybieranych lub delegowanych przez Zarząd – Zarząd; 

5) w przypadku członka WRD – Komisja Wyborcza; 

6) w przypadku członka RD – Komisja Wyborcza; 

7) w przypadku innych wyborów prowadzonych przez Komisję Wyborczą – Komisja 

Wyborcza, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 

§ 9 

1. Ograniczenia dotyczące możliwości zasiadania w różnych organach 

Samorządu: 

1) członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Wyborczej ani Komisji 

Rewizyjnej; 

2) członek Komisji Wyborczej nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej; 

3) Sekretarz nie może być członkiem Zarządu, Komisji Wyborczej ani Komisji 

Rewizyjnej; 

4) można być członkiem tylko jednej WRD albo tylko jednej RD; 

5) nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego z poniższych organów 

kolegialnych: 

a) Uczelnianej Komisji Wyborczej;  

b) Okręgowej Komisji Wyborczej;  

c) Wydziałowej Komisji Wyborczej; 

d) Rady Uczelni; 

e) (skreślony)14 

f) Rady Naukowej Dziedzin; 

g) Rady Naukowej Dyscypliny. 

2. Ograniczenia z ust. 1 nie stanowią przeszkody do kandydowania 

w wyborach do danego organu. W przypadku uznania wyników wyborów za ważne 

jest to równoznaczne ze zrzeczeniem się wcześniej pełnionej funkcji. 

3. 15Członek wspólnoty Uniwersytetu może realizować bierne prawo 

wyborcze (mandat) tylko w jednej grupie wspólnoty Uniwersytetu. 

                                                
14 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 7 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
15 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 7 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
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§ 10 

1. Przedstawiciele Samorządu funkcjonują w następujących organach 

i innych podmiotach kolegialnych Uniwersytetu lub jednostek, zgodnie ze Statutem 

i odrębnymi przepisami tych jednostek: 

1) Senat Uniwersytetu; 

2) Komisje Senatu Uniwersytetu; 

3) Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia; 

4) Rady Naukowe Dyscyplin; 

5) Rada Naukowa Dziedzin; 

6) Rady Szkół Doktorskich; 

7) Organy uczestniczące w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkół Doktorskich; 

8) 16Komisje doktoranckie; 

9) Rady Wydziałów, w których doktoranci prowadzą badania; 

10) Rady Dydaktyczne jednostek prowadzących kształcenie; 

11) Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów; 

12) Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów; 

13) Uczelniana Komisja Dyscyplinarna; 

14) Kolegium Elektorów Uniwersytetu; 

14a) 17Kolegia Elektorów Wydziałów; 

15) Komisja Stypendialna dla Doktorantów; 

16) Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów. 

2. Przedstawiciele Samorządu są również wybierani do organów, jednostek, 

zespołów, grup roboczych lub innych struktur, zgodnie innymi przepisami. 

3. Wybory i delegacje przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 i 2, są 

prowadzone przez organy Samorządu według przepisów szczególnych tych organów. 

4. 18W przypadku wyboru przedstawicieli Samorządu, o których mowa w ust. 

1 pkt 9, przepis § 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

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

Dział III. 

Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego 

§ 11 

1. Rada jest organem uchwałodawczym Samorządu. 

  

                                                
16 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 8 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
17 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 8 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
18 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 8 lit. c załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
19 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 8 lit. d załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
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2. Do kompetencji Rady należą: 

1) określanie kierunków pracy Samorządu; 

2) opiniowanie decyzji o współtworzeniu Szkoły Doktorskiej w trybie § 18 ust. 3 

Statutu; 

3) uchwalanie regulaminu Samorządu oraz zmian w regulaminie; 

4) określanie liczby członków Komisji Wyborczej i Komisji Rewizyjnej; 

5) zatwierdzanie lub odrzucanie sprawozdania Zarządu z działalności; 

6) zmniejszanie liczby mandatów w WRD lub RD określonych odpowiednio w trybie 

§ 36 ust. 3 oraz § 41 ust. 5 na wniosek Komisji Wyborczej, o którym mowa  

w § 29 ust. 7; 

7) na wniosek innego organu Samorządu dokonywanie interpretacji postanowień 

niniejszego Regulaminu; 

8) 20rozpatrywanie innych spraw przedstawionych jej przez organ Samorządu, 

organ Uniwersytetu; 

9) 21wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących doktorantów. 

3. W skład Rady wchodzą: 

1) delegaci WRD po jednym z każdej WRD; 

2) delegaci RD w liczbie określonej w uchwale wprowadzającej Regulamin. 

4. RD, za wyjątkiem RD Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej, nie może 

wydelegować do Rady więcej niż dwóch doktorantów reprezentujących tę samą 

dyscyplinę naukową. 

§ 12 

1. Rada wybiera spośród doktorantów: 

1) Sekretarza; 

2) Przewodniczącego; 

3) członków Zarządu; 

4) członków Komisji Rewizyjnej; 

5) członków Komisji Wyborczej; 

6) kandydatów na członków Komisji Senatu Uniwersytetu; 

7) kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów 

z grupy doktorantów; 

8) kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów 

i Doktorantów z grupy doktorantów; 

9) kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej z grupy 

doktorantów; 

10) przedstawicieli doktorantów w Radzie Naukowej Dziedzin; 

11) przedstawicieli doktorantów w Radach Naukowych Dyscyplin; 

12) przedstawicieli doktorantów w Radach Dydaktycznych jednostek prowadzących 

kształcenie; 

                                                
20 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 9 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
21 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 9 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
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13) elektorów doktoranckich – członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu; 

14) innych przedstawicieli doktorantów w organizacjach i instytucjach 

reprezentujących doktorantów poza Uniwersytetem. 

2. Rada może powołać dodatkowe stanowiska funkcyjne, komisje lub zespoły 

robocze, dalej określane jako organy tymczasowe. Podczas powołania Rada określa 

ich skład i zakres obowiązków. 

3. Działalność organów tymczasowych kończy się wraz z końcem kadencji 

Rady, która je powołała, o ile: 

1) nie zostały wcześniej rozwiązane przez Radę, lub 

2) Rada na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji nie podejmie uchwały 

o przedłużeniu działalności. 

4. Bierne prawo wyborcze na przedstawicieli doktorantów, o których mowa 

w ust. 1 pkt 11, mają doktoranci reprezentujący daną dyscyplinę naukową. 

5. Bierne prawo wyborcze na przedstawicieli doktorantów, o których mowa 

w ust. 1 pkt 12, mają doktoranci związani z dyscypliną naukową wiodącą dla kierunku 

lub kierunków studiów, dla których właściwa jest dana Rada Dydaktyczna.. 

6. 22Do 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. 

7. Rada może odwołać delegata, o którym mowa w ust. 1 pkt 6-14 

w przypadku kiedy delegat: 

1) dwukrotne nie wywiązał się z obowiązku, o którym mowa w ust. 6 

2) jest trwale niezdolny do pełnienia funkcji ze względu na stan zdrowia; 

3) rażąco narusza Regulamin; 

4) wypełnia obowiązki wynikające z pełnionych funkcji w sposób naruszający dobre 

imię Samorządu. 

8. Odwołanie wymaga pisemnego, zawierającego uzasadnienie, wniosku co 

najmniej 1/5 liczby członków Rady, złożonego co najmniej na siedem dni przed 

głosowaniem nad odwołaniem. 

9. Rada może odwołać delegata, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, również na 

pisemny wniosek 20% doktorantów wykazujących jako dyscyplinę wiodącą tę samą 

dyscyplinę, co ich przedstawiciel w Radzie Naukowej Dyscypliny. 

10. Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy regulaminowej liczby członków. 

11. Rada, w przypadkach o których mowa w ust. 7, może odwołać członka 

organu Samorządu, w tym członka Zarządu, większością 2/3 głosów w obecności co 

najmniej połowy regulaminowej liczby członków Rady. 

12. W przypadku odwołania członka Zarządu, Rada może na tym samym 

posiedzeniu Rady powołać nowego członka Zarządu. 

                                                
22 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 10 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
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13. Rada może odwołać Przewodniczącego i Zarząd w przypadkach, o których 

mowa w ust. 7 pkt 2-4, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 

regulaminowej liczby członków Rady, powołując jednocześnie nowego 

Przewodniczącego i Zarząd. 

§ 13 

1. Wybory, o których mowa w § 12 ust. 1, za wyjątkiem pkt 10-11, prowadzi 

komisja skrutacyjna, powołana przez Radę na czas trwania danego posiedzenia. W jej 

skład wchodzi co najmniej dwóch członków Rady. Kandydowanie do komisji 

skrutacyjnej wymaga ustnej zgody kandydata. 

2. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach, które ta 

komisja prowadzi. 

3. 23Wybory, 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. 

3a. 24Wybory, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 4-5, odbywają się w terminie 

od 1 marca do 30 kwietnia w każdym roku kalendarzowym. 

4. Rada dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. 

5. Jeżeli liczba kandydatów nie przekracza liczby miejsc do obsadzenia, Rada 

może przeprowadzić głosowanie jawne nad powołaniem wszystkich zgłoszonych 

kandydatów. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów. 

6. Postanowień ust. 5 nie stosuje się w wypadku wyborów: 

1) Sekretarza; 

2) Przewodniczącego. 

7. Postanowienia § 50 Regulaminu nie dotyczą wyborów dokonywanych 

przez Radę. Ważność wyborów stwierdza się z chwilą ogłoszenia ich wyników. 

8. 25Sekretarz 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. 

9. 26Sekretarz może zarządzić przeprowadzenie wyborów, o których mowa 

w § 12 ust. 1 pkt 12, w trybie innym niż w ust. 8. 

  

                                                
23 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 11 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
24 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 11 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
25 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 11 lit. c załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
26 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 11 lit. d załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
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§ 14 

Wybór Przewodniczącego oraz członków Zarządu 

1. Przewodniczącego oraz członków Zarządu wybiera Rada spośród 

wszystkich doktorantów Uniwersytetu na pierwszym posiedzeniu Rady nowej 

kadencji. 

2. Kandydata na Przewodniczącego może zgłosić każdy członek wspólnoty 

uczelni. 

3. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 członków, w tym Przewodniczący. 

4. Przewodniczący jest wybierany przez Radę bezwzględną większością 

głosów w obecności przynajmniej połowy regulaminowej liczby członków Rady. 

5. Przewodniczący-elekt przedstawia Radzie proponowany skład Zarządu. 

Rada, w drodze głosowania, przyjmuje albo odrzuca cały zaproponowany skład 

Zarządu zwykłą większością głosów. 

6. W przypadku niewybrania składu Zarządu w trybie z ust. 5, 

Przewodniczący ponownie wnioskuje o wybór składu Zarządu na posiedzeniu Rady, 

które zwoływane jest w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia, na którym skład Zarządu 

nie został wybrany. 

§ 15 

Sekretarz 

1. Sekretarz kieruje pracami Rady.  

2. Sekretarz ma następujące kompetencje: 

1) zwołuje posiedzenia Rady na pisemny wniosek Przewodniczącego, Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej, grupy nie mniej niż 1/4 delegatów albo z własnej inicjatywy; 

2) zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej nowej kadencji i przewodzi mu 

do momentu wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 

3) zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej nowej kadencji i przewodzi mu 

do momentu wyboru Przewodniczącego Komisji Wyborczej 

i Wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej; 

4) 27informuje 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; 

5) przewodniczy posiedzeniom Rady; 

6) realizuje postanowienia § 16 ust. 10 niniejszego Regulaminu. 

3. Osoba wnioskująca o zwołanie posiedzenia Rady przedstawia 

proponowany porządek obrad. Rada może dokonać zmian w zaproponowanym 

porządku. 

4. W uzasadnionych przypadkach Sekretarz może przekazać prowadzenie 

posiedzenia innej osobie spośród członków Rady. Przekazanie pełnomocnictwa do 

prowadzenia posiedzenia wymaga pisemnego upoważnienia Sekretarza, 

w szczególnych przypadkach przekazanego drogą elektroniczną. 

                                                
27 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 12 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
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§ 16 

Posiedzenie Rady 

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji w każdym roku kalendarzowym 

odbywa w terminie od 1 do 28 lutego. 

3. Jeżeli do 14 lutego danego roku kalendarzowego Sekretarz nie zwoła 

posiedzenia Rady zgodnie z terminami określonymi w ust. 2, posiedzenie Rady 

zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna, a w przypadku jej braku – Komisja 

Wyborcza. Zwołanie posiedzenia Rady następuje nie później niż siedem dni przed 

terminem posiedzenia. 

4. Jeśli posiedzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2 ani 

w trybie ust. 3, posiedzenie może zwołać najstarszy wiekiem członek Rady. 

5. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Sekretarz Rady 

poprzedniej kadencji i prowadzi posiedzenie do momentu wyboru nowego Sekretarza. 

W przypadku posiedzenia zwołanego w trybie ust. 3, posiedzenie prowadzi 

odpowiednio Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczący Komisji 

Wyborczej, a zwołane w trybie ust. 4 – członek Rady zwołujący posiedzenie. 

6. W posiedzeniu Rady mogą brać udział doktoranci w charakterze 

obserwatorów. Sekretarz może udzielić głosu obserwatorowi. 

7. Sekretarz może zaprosić na posiedzenie Rady osoby niebędące 

doktorantami, o czym Sekretarz informuje nie później niż podczas przyjęcia porządku 

obrad. Rada może sprzeciwić się obecności takich osób. 

8. W wyjątkowych wypadkach, nie dotyczących spraw będących 

przedmiotem dostępu do informacji publicznej, Rada na wniosek Sekretarza, 

Przewodniczącego lub Członka Rady może podjąć uchwałę większością 2/3 głosów 

o utajnieniu przebiegu całego posiedzenia lub jego części. Utajniona część 

posiedzenia nie podlega protokołowaniu. 

9. 28W 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. 

10. 29Z 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. 

11. Protokół, o którym mowa w ust. 10, zawiera: datę posiedzenia, listę 

obecnych członków Rady, wykaz rozpatrzonych spraw oraz wykaz podjętych uchwał. 

                                                
28 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 13 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
29 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 13 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
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12. Uchwały Rady są podejmowane w obecności co najmniej 1/3 jej członków 

zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

13. Rada, na wniosek Sekretarza lub grupy 1/3 delegatów obecnych na 

posiedzeniu, może zdecydować o przerwaniu posiedzenia w głosowaniu bezwzględną 

większością głosów. W przypadku pomyślności wniosku Sekretarz niezwłocznie 

zwołuje kolejną część przerwanego posiedzenia, a § 15 ust. 2 pkt 4 stosuje się 

odpowiednio. 

Dział IV. 

Przewodniczący 

§ 17 

1. Przewodniczący jest organem wykonawczym Samorządu. 

2. Przewodniczący: 

1) 30występuje w imieniu doktorantów przed organami Uniwersytetu oraz poza 

Uniwersytetem; 

2) kieruje pracami Zarządu; 

3) zwołuje posiedzenia Zarządu; 

4) przewodniczy posiedzeniom Zarządu; 

5) jest przedstawicielem doktorantów sprawującym funkcję senatora Uniwersytetu; 

6) 31wydaje decyzje i zarządzenia w zakresie określonym Regulaminem 

Przyznawania Dofinansowania oraz, jeśli obowiązuje, Regulaminem Prac 

Zarządu; 

7) przedkłada Radzie projekt preliminarza budżetu Samorządu na drugim 

posiedzeniu Rady nowej kadencji; 

8) przedkłada Sekretarzowi projekt budżetu Samorządu do zaopiniowania przez 

Radę; 

9) zatwierdza budżet Samorządu po zaopiniowaniu projektu budżetu Samorządu 

przez Radę; 

10) kieruje wykonaniem budżetu Samorządu; 

11) prowadzi gospodarkę finansową i lokalową Samorządu; 

12) dysponuje środkami materialnymi Samorządu na szczeblu Uniwersytetu. 

3. O posiedzeniach Zarządu, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Przewodniczący 

informuje członków Zarządu pocztą elektroniczną lub pisemnie co najmniej siedem 

dni przed planowanym posiedzeniem, a w wyjątkowych wypadkach na dwa dni przed 

planowanym posiedzeniem, przedkładając porządek obrad. 

4. W sprawach pilnych, na czas swojej nieobecności, Przewodniczący może 

wydać pełnomocnictwo Zastępcy Przewodniczącego do reprezentowania 

doktorantów przed organami Uniwersytetu w zakresie niesprzecznym z innymi 

przepisami. 

                                                
30 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 14 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
31 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 14 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
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Dział V. 

Zarząd 

§ 18 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu. 

2. Zarząd: 

1) reprezentuje doktorantów przed organami Uniwersytetu; 

2) wykonuje uchwały Rady; 

3) uzgadnia z władzami Uniwersytetu zasady przyznawania świadczeń ze środków 

Uniwersytetu w zakresie przeznaczonym dla doktorantów; 

4) opiniuje kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników 

i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej; 

5) opiniuje tryb i zasady postępowania w indywidualnych sprawach doktorantów, 

które nie podlegają załatwieniu w drodze decyzji administracyjnej i są załatwiane 

w drodze rozstrzygnięcia; 

6) podejmuje rozstrzygnięcia w zakresie podziału środków finansowych 

przyznanych Samorządowi; 

7) 32wybiera 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; 

8) deleguje przedstawicieli doktorantów do Komisji Stypendialnej dla Doktorantów, 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz na Zjazd Delegatów 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów; 

9) rozstrzyga w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu; 

10) powołuje do dwóch Zastępców Przewodniczącego, którzy zastępują 

Przewodniczącego, zgodnie ze wskazaną przez Zarząd kolejnością; 

11) może uchwalić Regulamin Prac Zarządu; 

12) uchwala Regulamin Przyznawania Dofinansowania w ramach środków 

finansowych w dyspozycji Samorządu; 

13) wspiera Przewodniczącego w tworzeniu preliminarza budżetu Samorządu oraz 

projektu budżetu Samorządu. 

§ 19 

1. 33Zarząd 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. 

2. Okres pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Zarządu może zostać wydłużony 

do 90 dni, jeśli okres ten obejmuje miesiące lipiec i sierpień. 

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Wybór sekretarza posiedzenia 

Zarządu stanowi pierwszy punkt każdego posiedzenia Zarządu. 

                                                
32 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 15 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
33 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 16 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 



 

21 
 

4. Sekretarz danego posiedzenia Zarządu sporządza protokół, który, po 

przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Zarządu, Przewodniczący przekazuje do Biura do 

wglądu członkom wspólnoty Uniwersytetu w rozumieniu § 2 ust. 1 Statutu. 

5. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej trzech jego członków, chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej. 

6. W sprawach naglących, na wniosek Przewodniczącego, Zarząd może poza 

posiedzeniem podejmować uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia 

stanowisk, dalej zwanego trybem „obiegowym”, w tym przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

7. Uchwałę skierowaną do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za 

podjętą, jeżeli w wyznaczonym przez Przewodniczącego terminie, nie krótszym niż 

trzy dni od przedstawienia członkom Zarządu projektu uchwały wraz z materiałami, 

większość członków Zarządu wyrazi opinię co do projektu uchwały. W przypadku 

zgłoszenia uwag do projektu tryb obiegowy może zostać powtórzony. 

8. Termin, o którym mowa w ust. 7, może być krótszy niż trzy dni, jeżeli 

wszyscy członkowie Zarządu oddali głos. Wówczas uchwała może zostać podjęta 

w dniu ostatniego oddanego głosu członka Zarządu. 

9. Przewodniczący dokumentuje przebieg trybu obiegowego. 

§ 20 

1. 34Zarząd 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. 

2. Na sprawozdawczym posiedzeniu Rady aktualnej kadencji Zarząd składa 

Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w poprzednim roku kalendarzowym, 

dotyczące w szczególności dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na 

działalność Samorządu. 

3. Posiedzenie sprawozdawcze aktualnej kadencji odbywa się w terminie od 

7 do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. 

4. Zarząd przekazuje Komisji Rewizyjnej sprawozdanie, o którym mowa w ust. 

2, nie później niż 14 dni przed sprawozdawczym posiedzeniem Rady. 

5. Rada zatwierdza bądź odrzuca sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, 

rozpatrując wniosek Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w § 24 pkt 3. W przypadku 

odrzucenia sprawozdania Sekretarz informuje o tym prorektora właściwego 

ds. doktorantów. 

6. Zarząd ma obowiązek przedstawienia aktualnego wykorzystania środków 

budżetu Samorządu na każdym posiedzeniu Rady, o ile w terminie 14 dni przed 

planowanym posiedzeniem Rady wpłynie pisemny wniosek od co najmniej dwóch 

delegatów. 

                                                
34 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 17 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
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Dział VI. 

Komisja Rewizyjna 

§ 21 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej pięciu, ale nie więcej niż 

dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

3. Wśród członków Komisji Rewizyjnej nie może być więcej niż dwóch 

doktorantów z jednej jednostki lub trzech doktorantów ze szkoły doktorskiej, którzy 

wykazują taką samą dyscyplinę wiodącą. 

4. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada spośród wszystkich 

doktorantów Uniwersytetu, decydując wcześniej o jej liczebności w głosowaniu 

jawnym. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w obecności większości jej 

członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

§ 22 

1. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: 

1) reprezentuje Komisję Rewizyjną na zewnątrz; 

2) kieruje pracami Komisji Rewizyjnej; 

3) zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej i przewodniczy tym posiedzeniom. 

3. O posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje członków Komisji Rewizyjnej pocztą 

elektroniczną lub pisemnie co najmniej trzy dni przed planowanym posiedzeniem, 

przedkładając porządek obrad. 

§ 23 

1. W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

Sekretarz zwołuje posiedzenie Komisji Rewizyjnej i kieruje tym posiedzeniem w celu 

wyboru nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, nowego Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna spośród swoich członków. 

§ 24 

Komisja Rewizyjna: 

1) sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Zarządu i Komisji Wyborczej z punktu 

widzenia legalności, gospodarności i rzetelności; 

2) informuje o wynikach kontroli Radę oraz kontrolowany organ; 

3) wnioskuje do Rady o przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu, o którym 

mowa w § 20 ust. 2; 
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4) 35rozpatruje protesty wyborcze; 

5) 36do 30 czerwca informuje Zarząd o koniecznych elementach sprawozdania, 

o którym mowa w § 20 ust. 1; 

6) 37do 31 grudnia informuje Zarząd, o koniecznych elementach sprawozdania, 

o którym mowa w § 20 ust. 2. 

§ 2538 

Najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem Rady, na którym wybierana jest 

Komisja Rewizyjna, Komisja Rewizyjna przesyła Radzie sprawozdanie ze swojej 

działalności w upływającej kadencji. 

Dział VII. 

Komisja Wyborcza 

§ 26 

1. Komisja Wyborcza jest organem wyborczym Samorządu. 

2. 39Komisja Wyborcza składa się z co najmniej pięciu, ale nie więcej niż 

dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego Komisji Wyborczej oraz 

Wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej. 

3. Członków Komisji Wyborczej wybiera Rada spośród wszystkich 

doktorantów Uniwersytetu, decydując wcześniej o jej liczebności w głosowaniu 

jawnym. 

4. 40Uchwały 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. 

§ 27 

1. Komisja Wyborcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego 

Komisji Wyborczej i Wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej na posiedzeniu, 

o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 3. 

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej: 

1) reprezentuje Komisję Wyborczą na zewnątrz; 

2) kieruje pracami Komisji Wyborczej; 

3) zwołuje posiedzenia Komisji Wyborczej i przewodniczy tym posiedzeniom; 

                                                
35 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 18 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
36 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 18 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
37 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 18 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
38 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 19 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
39 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 20 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
40 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 20 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
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4) może upoważnić pisemnie Wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej do 

wykonywania zadań Przewodniczącego Komisji Wyborczej w razie jego 

nieobecności. 

3. O posiedzeniach Komisji Wyborczej, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 

Przewodniczący Komisji Wyborczej informuje członków Komisji Wyborczej pocztą 

elektroniczną lub pisemnie co najmniej trzy dni przed planowanym posiedzeniem, 

przedkładając porządek obrad. 

§ 28 

1. W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Komisji Wyborczej, 

Sekretarz Rady zwołuje posiedzenie Komisji Wyborczej i kieruje tym posiedzeniem 

w celu wyboru Przewodniczącego Komisji Wyborczej. 

2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, nowego Przewodniczącego 

Komisji Wyborczej wybiera Komisja Wyborcza spośród swoich członków. 

§ 29 

1. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory do WRD, RD oraz wybory 

przedstawicieli doktorantów w Radach Wydziałów, radach innych jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu, Rad Naukowych Dyscyplin, Rady Naukowej Dziedzin 

oraz w Kolegiach Elektorów Wydziałów. 

1a. 41Komisja 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. 

2. Bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Wydziału i rad innych 

jednostek organizacyjnych Uniwersytetu mają doktoranci realizujący badania w tych 

jednostkach. 

3. Wybór przedstawicieli doktorantów w Kolegiach Elektorów Wydziału 

przeprowadza się raz na cztery lata w terminie wskazanym w uchwale Wydziałowej 

Komisji Wyborczej. W przypadku wakatu w Kolegium Elektorów Wydziału 

przeprowadza się w razie potrzeby wybory uzupełniające w ramach bieżącej kadencji. 

4. Bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do Kolegium Elektorów 

Wydziału mają doktoranci realizujący badania w tych jednostkach. 

5. Wybory do Rady Naukowej Dziedzin oraz Rad Naukowych Dyscyplin 

przeprowadza Komisja Wyborcza podczas pierwszego posiedzenia Rady nowej 

kadencji. W przypadku wakatu w Radach Naukowych Dyscyplin ze względu na 

wygaśnięcie mandatu Komisja Wyborcza przeprowadza wybory uzupełniające na 

najbliższym posiedzeniu Rady. Czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady 

Naukowych Dziedzin oraz Rad Naukowych Dyscyplin mają członkowie Rady. Do 

ważności wyników wyborów konieczne jest wzięcie udziału w głosowaniu przynajmniej 

połowy regulaminowej liczby członków Rady. 

                                                
41 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 21 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
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6. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory, o których mowa w ust. 1, za 

wyjątkiem wyborów przedstawicieli doktorantów w Kolegiach Elektorów Wydziału, 

Radach Naukowych Dziedzin oraz Radach Naukowych Dyscyplin, w terminie między 

7 a 31 stycznia każdego roku. 

7. Komisja Wyborcza wnioskuje do Rady o zmniejszenie liczby mandatów 

w WRD lub RD określonych odpowiednio w trybie § 36 ust. 3 oraz § 41 ust. 5 

w przypadku nieobsadzenia więcej niż połowy mandatów. Przepisy § 36 ust. 2 oraz 

§ 41 ust. 2-3 stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 40 ust. 5, wybory na 

przedstawiciela doktorantów w Radach Wydziału, radach innych jednostek 

organizacyjnych oraz Kolegiach Elektorów Wydziału przeprowadza się również na 

miejsce przypadające Przewodniczącemu WRD. Przepisy ust. 2 i 4 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Doktorant korzysta z prawa wyborczego w konkretnych wyborach tylko 

w jednej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu i wyłącznie w jednej grupie wspólnoty 

Uniwersytetu. 

§ 30 

1. 42Komisja 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 w danym roku akademickim wyborach, terminach ich 
przeprowadzenia, minimalnej frekwencji niezbędnej do ich ważności oraz trybie ich 
przeprowadzenia. 

2. Do obwieszczenia Komisja Wyborcza dołącza obowiązujący wzór zgody 

kandydata, który zawiera: 

1) pola na podstawowe dane o kandydacie, tj. imię lub imiona, nazwisko, numer 

indeksu, uniwersytecki adres mailowy, numer telefonu kontaktowego, jednostkę, 

w której odbywa kształcenie, wiodącą dyscyplinę naukową; 

2) rubrykę z organami Samorządu, do których kandydat może wyrazić chęć 

kandydowania; 

3) pole na datę i własnoręczny podpis kandydata. 

3. 43Komisja 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. 

                                                
42 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 22 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
43 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 22 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
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4. 44Komisja 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. 

§ 31 

1. Przynależność doktoranta do danej jednostki określa się w oparciu o: 

1) wskazanie jednostki, w której jest uczestnikiem studiów doktoranckich 

w przypadku uczestników studiów doktoranckich; 

2) wskazanie jednostki, w której promotor lub jeden ze wskazanych promotorów 

doktoranta, jeżeli doktorant ma dwóch promotorów, prowadzi badania 

w przypadku doktorantów szkół doktorskich. 

2. 45Doktoranci szkół doktorskich wskazują jednostkę w deklaracji lub 
informacja ta jest pobierana z systemu informatycznego Uniwersytetu, zawierającego 
odpowiednie dane. 

3. Przyjmuje się, że doktoranci przynależący do danej jednostki prowadzą 

w niej badania w rozumieniu § 59 ust. 3 pkt 2 oraz § 61 ust. 3 Statutu. 

4. Przynależność doktoranta do dyscypliny określa się w oparciu o: 

1) dyscyplinę wskazaną we wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego lub; 

2) 46pisemną 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; 

3) 47informację zawartą w systemie informatycznym Uniwersytetu. 

5. 48W 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. 

6. Zmiany przynależności doktoranta do dyscypliny, o której mowa w ust. 4 

pkt 2 na potrzeby przepisów Regulaminu, można dokonywać raz na rok akademicki. 

7. Ewidencją deklaracji, o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 4 pkt 2, zajmuje 

się Biuro i informuje o tym prorektora właściwego ds. doktorantów. 

8. 49Aktualne wzory dokumentów, o których mowa w ust. 7, opracowuje 

Zarząd i podaje do publicznej wiadomości najpóźniej na siedem dni przed 

ogłoszeniem właściwych wyborów. 

                                                
44 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 22 lit. c załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
45 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 23 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
46 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 23 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
47 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 23 lit. c załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
48 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 23 lit. d załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
49 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 23 lit. e załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
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9. 50W przypadku rozbieżności w deklaracji i systemie informatycznym 

Uniwersytetu bierze się pod uwagę dane z systemu. 

§ 32 

W imieniu Komisji Wyborczej wybory przeprowadza minimum dwuosobowa 

Komisja Skrutacyjna powołana spośród doktorantów jednostki lub Szkoły Doktorskiej 

przez członka Komisji Wyborczej wskazanego przez Komisję Wyborczą. Członkowie 

Komisji Skrutacyjnej nie mogą brać udziału w wyborach, które przeprowadzają. 

Przepisy § 47 odnoszące się do członka Komisji Wyborczej stosuje się odpowiednio. 

§ 3351 

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. 

§ 3452 

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 

                                                
50 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 23 lit. f załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
51 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 24 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
52 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 25 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 



 

28 
 

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.  

§ 3553 

(skreślony) 

Dział VIII. 

Wydziałowe Rady Doktorantów 

§ 36 

1. WRD jest organem Samorządu reprezentującym doktorantów jednostki. 

2. 54WRD 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. 

3. Nieprzesłanie lub niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, o liczbie 

członków WRD oznacza, że na potrzeby wyborów przyjmuje się maksymalną liczbę 

członków. 

4. WRD wybiera ze swojego grona Przewodniczącego WRD oraz jednego 

delegata do Rady Samorządu Doktorantów i odwołuje ich. 

5. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić na pisemny wniosek co 

najmniej 2/3 członków WRD lub co najmniej 20% doktorantów danej jednostki; 

6. WRD może wybrać ze swego grona do dwóch Wiceprzewodniczących 

WRD, ustalić ich starszeństwo i zakres obowiązków; 

7. WRD może powołać komisje stałe i doraźne WRD, określając ich skład 

i zakres zadań. Członkami komisji mogą być wyłącznie doktoranci danej jednostki. 

8. Czynne i bierne prawo wyborcze do WRD mają wyłącznie doktoranci 

będący uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę. 

§ 37 

1. WRD wykonuje wszelkie zadania dotyczące ochrony interesów 

doktorantów danej jednostki niezastrzeżone dla kompetencji innych organów 

Samorządu. 

  

                                                
53 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 26 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
54 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 27 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 



 

29 
 

2. WRD chroni i reprezentuje interesy doktorantów danej jednostki wobec 

władz jednostki oraz wobec Rady i wykonuje wszelkie zadania z tym związane,  

a w szczególności: 

1) podejmuje uchwały w zakresie dotyczącym działalności doktorantów danej 

jednostki; 

2) może uchwalić regulamin WRD; 

3) opiniuje plany i programy studiów doktoranckich uchwalane przez Radę danej 

jednostki; 

4) opiniuje szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich; 

5) uzgadnia w trybie art. 23 ust. 5 ustawy powołanie osoby do pełnienia funkcji 

kierowniczej na poziomie jednostki, do której zakresu obowiązków należą 

sprawy doktorantów; 

6) wyraża zgodę na kandydaturę Kierownika studiów doktoranckich prowadzonych 

w danej jednostce; 

7) deleguje przedstawicieli doktorantów do komisji doktoranckiej jednostki; 

8) deleguje lub wybiera przedstawicieli doktorantów w innych komisjach i zespołach 

w danej jednostce, za wyjątkiem Rady Dydaktycznej. 

3. Uchwały WRD podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy wybranego składu. 

4. 55Uchwała dotycząca wyboru Przewodniczącego WRD musi być podpisana 

przez wszystkie osoby, które głosowały w tej sprawie. 

5. 56W przypadku odmowy podpisu, o którym mowa w ust. 4, osoba 

przeprowadzająca głosowanie podaje powody odmowy złożenia podpisu. 

§ 38 

1.  Przewodniczący WRD: 

1) reprezentuje WRD i interesy doktorantów danej jednostki; 

2) kieruje pracami WRD; 

3) zwołuje posiedzenia WRD; 

4) przewodniczy posiedzeniom WRD; 

5) wykonuje uchwały WRD; 

6) jest z urzędu członkiem Rady Wydziału lub Rady innej jednostki prowadzącej 

studia doktoranckie oraz Kolegium Elektorów Wydziału. 

2. O posiedzeniu WRD, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Przewodniczący WRD 

informuje członków WRD pocztą elektroniczną lub pisemnie co najmniej trzy dni przed 

planowanym posiedzeniem, przedkładając porządek obrad. 

§ 39 

1. WRD odbywa posiedzenia zwyczajne nie rzadziej niż raz na kwartał, 

z wyjątkiem lipca, sierpnia i września. 

                                                
55 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 28 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
56 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 28 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
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2. WRD może zmienić porządek obrad przedłożony przez jej 

Przewodniczącego WRD. 

3. Przewodniczący WRD zwołuje nadzwyczajne posiedzenie WRD z własnej 

inicjatywy lub na wniosek: 

1) co najmniej 1/3 członków WRD; 

2) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 

3) Zarządu; 

4) 5710% doktorantów studiów doktoranckich danej jednostki. 

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem WRD lub gdy WRD nie 

uchwaliła regulaminu WRD, o którym mowa w § 37 ust. 2 pkt 2, stosuje się 

odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące Rady, z zastrzeżeniem 

przepisów dotyczących wyboru przedstawicieli doktorantów. 

§ 40 

1. 58(skreślony) 

2. Wybory do WRD danej jednostki przeprowadza Komisja Wyborcza. 

3. 59Wybory, 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. 

3a. 60We wniosku, o którym mowa w ust. 3 określone są data, miejsce, 

przewidywana liczba uczestników wyborów oraz przedmiot wyborów. 

4. 61Wniosek 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. 

5. W przypadku niewpłynięcia do 15 grudnia danego roku akademickiego 

wniosku, o którym mowa w ust. 3, wyborów nie przeprowadza się, a kadencja 

członków WRD aktualnej kadencji wygasa z dniem 31 stycznia następnego roku. 

5a. 62W 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. 

                                                
57 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 29 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
58 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 30 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
59 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 30 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
60 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 30 lit. c załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
61 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 30 lit. d załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
62 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 30 lit. e załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
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6. W przypadku otrzymania informacji, 63o której mowa w ust. 3 pkt 2, wybory, 

o których mowa przeprowadza się: 

1) w tej samej kadencji organów Samorządu, jeśli informacja, o której mowa  

w ust. 1, wpłynie do Zarządu przed 20 grudnia danego roku akademickiego; 

2) od następnej kadencji organów Samorządu, jeśli informacja, o której mowa 

w ust. 1, wpłynie do Zarządu po 20 grudnia danego roku akademickiego. 

Dział IX. 

Rady Doktorantów Szkół Doktorskich 

§ 41 

1. RD jest organem Samorządu reprezentującym doktorantów danej szkoły 

doktorskiej. 

2. RD liczy od czterech do maksymalnie dwukrotności liczby dyscyplin 

reprezentowanych w danej szkole doktorskiej. 

3. W przypadku Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej RD liczy od 4 do 10 

członków, z zastrzeżeniem, że w RD Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej nie może 

zasiadać więcej niż 2 doktorantów określających przynależność do tej samej 

dyscypliny wiodącej. 

4. 64Liczbę 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. 

5. Nieprzesłanie lub niepodjęcie uchwały o liczbie członków RD, o której 

mowa w ust. 4, oznacza, że na potrzeby wyborów przyjmuje się połowę maksymalnej 

liczby członków, a w przypadku Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej przyjmuje się 

maksymalną liczbę członków. 

6. W skład RD wchodzi nie więcej niż 2 przedstawicieli każdej dyscypliny 

reprezentowanej w danej szkole doktorskiej. 

7. Liczba przedstawicieli, o której mowa w ust. 6, może zostać zwiększona 

maksymalnie do 3, jeżeli co najmniej jedna z pozostałych dyscyplin wskazała mniej 

niż 2 kandydatów na przedstawicieli do RD. 

8. O kolejności przyznawania dodatkowego, trzeciego miejsca w RD, 

decyduje pozycja na liście wszystkich kandydatów wszystkich dyscyplin 

uszeregowanej od największej do najmniejszej liczby uzyskanych ważnych głosów. 

§ 42 

1. RD spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego RD. 

2. RD spośród swoich członków może wybrać do dwóch 

Wiceprzewodniczących RD i ustalić ich starszeństwo oraz zakres obowiązków, 

                                                
63 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 30 lit. f załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
64 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 31 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
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z zastrzeżeniem, że funkcji Przewodniczącego RD i Wiceprzewodniczącego RD nie 

mogą pełnić doktoranci, którzy przynależą do tej samej dyscypliny wiodącej. 

3. RD spośród swoich członków wybiera delegata lub delegatów zgodnie  

z § 11 ust. 3 i 4. Funkcję delegata można łączyć z funkcjami Przewodniczącego RD 

lub Wiceprzewodniczącego RD. 

4. RD może powołać komisje stałe i doraźne RD, określając ich skład i zakres 

zadań. Członkami komisji mogą być wyłącznie doktoranci danej Szkoły Doktorskiej. 

5. RD może odwołać Przewodniczącego RD, Wiceprzewodniczących RD 

i delegata lub delegatów na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków RD lub co 

najmniej 20% doktorantów danej szkoły doktorskiej. 

6. Czynne i bierne prawo wyborcze do RD mają wyłącznie doktoranci danej 

szkoły doktorskiej. 

§ 43 

1. RD wykonuje wszelkie zadania dotyczące ochrony interesów doktorantów 

danej szkoły doktorskiej niezastrzeżone dla innych organów Samorządu. 

2. RD chroni i reprezentuje interesy doktorantów danej szkoły doktorskiej 

wobec władz szkoły doktorskiej oraz wobec Rady i wykonuje wszelkie zadania z tym 

związane, w szczególności: 

1) podejmuje uchwały w zakresie dotyczącym działalności doktorantów danej 

szkoły doktorskiej; 

2) może uchwalić regulamin pracy RD; 

3) dba we współpracy z Dyrektorem danej szkoły doktorskiej o integrację 

i współpracę doktorantów szkoły doktorskiej; 

4) dba we współpracy z radą danej szkoły doktorskiej i Dyrektorem danej szkoły 

doktorskiej o sprawne funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości kształcenia szkoły doktorskiej; 

5) uzgadnia powołanie Dyrektora danej szkoły doktorskiej w trybie § 71 ust. 2 

Statutu; 

6) opiniuje odwołanie Dyrektora danej szkoły doktorskiej w trybie § 71 ust. 5-6 

Statutu; 

7) opiniuje kandydatury na członków rady szkoły doktorskiej; 

8) opiniuje porozumienia o współprowadzeniu danej szkoły doktorskiej w określonej 

dyscyplinie lub dziedzinie nauki z inną uczelnią, instytutem badawczym, 

instytutem Polskiej Akademii Nauk lub instytutem międzynarodowym o uznanej 

renomie naukowej; 

9) opiniuje porozumienia o współprowadzeniu w danej szkole doktorskiej 

kształcenia z innym podmiotem, w szczególności z przedsiębiorcą lub 

zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową; 

10) uzgadnia regulamin danej szkoły doktorskiej oraz zmiany w tym regulaminie; 

11) opiniuje zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej; 

12) opiniuje wnioski w sprawie utworzenia, zamknięcia lub wprowadzania zmian do 

programu kształcenia w szkoły doktorskiej; 
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13) opiniuje coroczne sprawozdania z działalności szkoły doktorskiej, w tym 

obejmujące wyniki oceny śródokresowej doktorantów; 

14) opiniuje szczegółowe kryteria, które musi spełniać osoba wyznaczana na 

promotora lub promotora pomocniczego, w szczególności dotyczące dorobku 

naukowego oraz jakości dotychczasowej opieki promotorskiej; 

15) opiniuje propozycje rady danej szkoły doktorskiej dotyczące dodatkowych 

elementów Indywidualnego Planu Badawczego realizowanego w danej szkole 

doktorskiej; 

16) opiniuje propozycje rady danej szkoły doktorskiej w zakresie szczegółowych 

wymogów dotyczących materiałów, które doktorant ma obowiązek złożyć wraz 

ze sprawozdaniem z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego; 

17) opiniuje termin, miejsce i sposób składania materiałów, w tym sprawozdań, 

ankiet i opinii wraz z ich wzorami, które doktorant ma obowiązek złożyć wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego; 

18) współpracuje z Dyrektorem danej szkoły doktorskiej w ustalaniu zasad ewaluacji 

doktorantów szkoły doktorskiej na wszystkich etapach kształcenia w szkole 

doktorskiej; 

19) współpracuje z Dyrektorem danej szkoły doktorskiej w czuwaniu nad 

znajomością i przestrzeganiem przez doktorantów szkoły doktorskiej zasad 

etyki; 

20) deleguje przedstawiciela doktorantów do rady danej szkoły doktorskiej 

z zastrzeżeniem § 44 ust. 1 pkt 6; 

21) deleguje przedstawicieli doktorantów do organów uczestniczących 

w postępowaniu rekrutacyjnym do danej szkoły doktorskiej; 

22) deleguje na wniosek doktoranta obserwatora do komisji ds. oceny 

śródokresowej doktoranta; 

23) deleguje lub wybiera przedstawicieli doktorantów w innych komisjach i zespołach 

właściwych dla danej szkoły doktorskiej; 

24) wyraża stanowiska w innych sprawach dotyczących doktorantów szkoły 

doktorskiej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jego wyrażenie, 

chyba że przepis szczególny określa inny termin. 

3. Uchwały RD podejmowane są zwykłą większością głosów przez nie mniej 

niż połowę członków RD. 

4. 65Uchwała dotycząca wyboru Przewodniczącego RD musi być podpisana 

przez wszystkie osoby, które głosowały w tej sprawie. 

5. 66W przypadku odmowy podpisu, o którym mowa w ust. 4, osoba 

przeprowadzająca głosowanie podaje powody odmowy złożenia podpisu. 

                                                
65 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 32 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
66 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 32 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
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6. 67Wybory przedstawicieli Samorządu, o których mowa w ust. 2 pkt 20 

przeprowadza się na pierwszym posiedzeniu RD. 

§ 44 

1. Przewodniczący RD: 

1) reprezentuje RD i interesy doktorantów danej szkoły doktorskiej; 

2) kieruje pracami RD; 

3) zwołuje posiedzenia RD; 

4) przewodniczy posiedzeniom RD; 

5) wykonuje uchwały RD; 

6) jest z urzędu członkiem Rady Szkoły Doktorskiej. 

2. O posiedzeniu RD, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Przewodniczący RD 

informuje członków RD pocztą elektroniczną lub pisemnie co najmniej trzy dni przed 

planowanym posiedzeniem, przedkładając porządek obrad. 

§ 45 

1. RD odbywa posiedzenia zwyczajne nie rzadziej niż raz na kwartał, 

z wyjątkiem lipca, sierpnia i września. 

2. RD może zmienić porządek obrad przedłożony jej przez 

Przewodniczącego RD. 

3. Przewodniczący RD zwołuje nadzwyczajne posiedzenie RD z własnej 

inicjatywy lub na wniosek: 

1) co najmniej 1/3 członków RD; 

2) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 

3) Zarządu; 

4) 10% doktorantów danej szkoły doktorskiej. 

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem RD lub gdy RD nie uchwaliła 

regulaminu RD, o którym mowa w § 43 ust. 2 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy 

niniejszego Regulaminu dotyczące Rady. 

§ 46 

1. Wybory do RD danej szkoły doktorskiej przeprowadza Komisja Wyborcza. 

2. Wybory, o których mowa w ust. 1, Komisja Wyborcza przeprowadza na 

wniosek Przewodniczącego RD danej kadencji, w którym określone są data, miejsce, 

przewidywana liczba uczestników wyborów oraz przedmiot wyborów. 

3. Wniosek Przewodniczącego RD może zostać zgłoszony do Komisji 

Wyborczej pocztą z załączoną kopią podpisanej uchwały lub drogą elektroniczną co 

najmniej osiem dni przed planowaną datą wyborów. 

4. Brak wniosku, o którym mowa w ust. 3, do 31 grudnia danego roku 

akademickiego oznacza, że Komisja Wyborcza wyznacza datę i miejsce wyborów 

z własnej inicjatywy. 

                                                
67 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 32 lit. c załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 



 

35 
 

5. W przypadku powołania nowej szkoły doktorskiej Uniwersytetu, na wniosek 

co najmniej sześciu doktorantów z co najmniej dwóch dyscyplin danej szkoły 

doktorskiej Komisja Wyborcza wszczyna procedurę, o której mowa w ust. 2. oraz 

informuje o tym wniosku Zarząd. Przepisy § 41 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

Dział X. 

Wspólne przepisy wyborcze 

§ 4768 

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; 

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 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. 

§ 48 

1. Każdy, kto ma czynne prawo wyborcze w danych wyborach, może zgłosić 

kandydata lub kandydatów w tych wyborach. 

2. Kandydowanie wymaga pisemnej zgody, zawierającej imię i nazwisko, 

afiliację, realizowaną formę kształcenia, dyscyplinę wiodącą, uniwersytecki adres  

e-mail, numer telefonu kandydata oraz własnoręczny podpis.  

2a. 69Zgoda, 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. 

                                                
68 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 33 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
69 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 34 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
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2b. 70Zgoda, o której mowa w ust. 2 musi zostać dostarczona do Biura, 

z zastrzeżeniem ust. 5a. 

3. Niekompletna zgoda kandydata jest nieważna. 

4. 71Zgoda 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. 

5. W przypadku przesłania zgody w trybie określonym w ust. 4 konieczne jest 

uzupełnienie pisemnej wersji zgody w terminie pięciu dni roboczych od dnia wyborów. 

Niedopełnienie tego obowiązku w przypadku osoby, która została wybrana oznacza 

opróżnienie mandatu, na który przeprowadza się ponowne wybory. 

5a. 72W 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. 

6. W przypadku przedstawienia zgody, w której dyscyplina wiodąca jest inna 

niż wynikająca z § 31 ust. 4, to w przypadku osoby, która została wybrana oznacza 

opróżnienie mandatu, na który przeprowadza się ponownie wybory. 

§ 49 

1. 73Każdy z kandydatów może wskazać jedną osobę, pełniącą funkcję 

obserwatora. 

2. Obserwator nie może być jednocześnie kandydatem w przeprowadzanych 

wyborach. 

§ 50 

1. 74Wybory są ważne, jeżeli weźmie w nich udział co najmniej trzech 

doktorantów danej jednostki bądź szkoły doktorskiej, chyba że liczba uprawnionych 

do głosowania jest mniejsza. 

2. Wybory stają się ważne po trzech dniach od dnia ogłoszenia ich wyników, 

o ile nie zostanie złożony w tym czasie protest wyborczy. 

§ 51 

1. Członek Komisji Wyborczej sporządza z przebiegu wyborów protokół, który 

przekazuje Komisji Wyborczej. 

  

                                                
70 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 34 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
71 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 34 lit. c załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
72 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 34 lit. d załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
73 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 35 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
74 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 36 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
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2. Organ prowadzący wybory informuje o jego wynikach: 

1) Przewodniczącego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 

2) w przypadku wyborów Przewodniczącego – Rektora Uniwersytetu; 

3) w przypadku wyborów do WRD – Dziekana oraz Kierownika studiów 

doktoranckich danej jednostki poprzez przedłożenie kopii protokołu z wyborów 

w Sekretariacie studiów doktoranckich lub Kierownikowi studiów doktoranckich; 

4) w przypadku wyborów do RD – Dyrektora danej szkoły doktorskiej poprzez 

przedłożenie kopii protokołu z wyborami w Sekretariacie danej szkoły doktorskiej 

lub Dyrektorowi danej szkoły doktorskiej. 

3. Przewodniczący publikuje protokół z przebiegu wyborów na stronie 

internetowej Samorządu niezwłocznie po jego otrzymaniu. 

§ 52 

1. Protest wyborczy może zgłosić każdy doktorant mający czynne prawo 

wyborcze w danych wyborach lub członek Komisji Wyborczej delegowany do 

przeprowadzenia danych wyborów. 

2. 75Protest 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). 

3. Komisja Rewizyjna informuje o wpłynięciu protestu wyborczego Kierownika 

studiów doktoranckich danej jednostki lub Dyrektora danej szkoły doktorskiej, w której 

przeprowadzono oprotestowane wybory. 

4. Komisja Rewizyjna rozpatruje protest wyborczy w terminie siedmiu dni od 

dnia jego otrzymania na posiedzeniu jawnym. O terminie i miejscu posiedzenia 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje wnoszącego protest, 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej oraz wszystkich kandydatów biorących udział 

w danych wyborach z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

5. W razie stwierdzenia w przeprowadzeniu wyborów uchybień mających 

wpływ na ich wynik, Komisja Rewizyjna unieważnia wybory w całości albo w części 

oraz szczegółowo określa dalsze kroki mające na celu przeprowadzenie wyborów 

ponownych. 

6. W przypadku nieuwzględnienia protestu przez Komisję Rewizyjną, 

w uchwale Komisji Rewizyjnej stwierdza się jednocześnie ważność wszystkich 

przeprowadzonych wyborów. 

7. Uchybienia, o których mowa w ust. 5, to: 

1) naruszenie przepisów niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie 

przepisów dotyczących wyborów; 

2) naruszenie procedury ustalania wyników głosowania; 

3) stwierdzenie fałszerstwa wyborczego. 

                                                
75 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 37 załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której mowa 
w przypisie 1. 
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8. O rozpatrzeniu protestu wyborczego Komisja Rewizyjna informuje 

wnoszącego protest, Komisję Wyborczą, Kierownika studiów doktoranckich danej 

jednostki lub Dyrektora danej szkoły doktorskiej, w której przeprowadzono 

oprotestowane wybory oraz wszystkich kandydatów biorących udział 

w oprotestowanych wyborach. 

9. W razie unieważnienia wyborów funkcję organu, do którego wybory te były 

prowadzone, pełni organ poprzedniej kadencji do czasu stwierdzenia ważności 

wyników nowych wyborów. 

Dział Xa. 
Prowadzenie posiedzeń oraz głosowań przy użyciu  

środków komunikacji elektronicznej76 
§ 52a77 

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. 

§ 52b78 

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. 

§ 52c79 

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. 

                                                
76 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 38 lit. a załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
77 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 38 lit. b załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
78 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 38 lit. c załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
79 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 38 lit. d załącznika do uchwały nr 37/RSDUW/2020, o której 
mowa w przypisie 1. 
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Dział XI. 

Finanse Samorządu Doktorantów 

§ 53 

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu budżetu Samorządu przysługuje 

wyłącznie Zarządowi. 

§ 54 

1. Zarząd sporządza i uchwala projekt budżetu Samorządu w terminie 

czternastu dni od dnia zatwierdzenia przez Rektora planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu. 

2. Projekt budżetu Samorządu uwzględnia środki materialne przyznane 

Samorządowi w ramach planu rzeczowo-finansowego oraz środki materialne 

pozyskane z innych źródeł, w tym przewidywane dotacje celowe od Rektora. 

3. Projekt budżetu uwzględnia podział środków finansowych na: 

1) I Filar – środki finansowe przeznaczone dla WRD i RD wyrażone w postaci 

równej kwoty dla każdej z WRD i RD, 

2) II Filar – środki finansowe przeznaczone na konkurs projektów, w ramach 

którego o dofinansowanie ubiegać się mogą WRD, RD i doktoranci; 

3) III Filar – środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Biura Samorządu 

oraz działalność organów Samorządu, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1-4, 

w szczególności przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez 

Zarząd oraz rezerwę budżetową. 

§ 55 

1. Przewodniczący niezwłocznie przedkłada przygotowany przez Zarząd 

projekt budżetu Sekretarzowi celem zaopiniowania go przez Radę. 

2. Rada może zgłaszać Przewodniczącemu uwagi do projektu budżetu 

Samorządu. Przewodniczący może wprowadzić poprawki do budżetu Samorządu. 

Przewodniczący nie jest związany zgłoszonymi propozycjami poprawek. 

3. Sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenia tych środków 

stanowi część sprawozdania Zarządu z działalności w rozumieniu § 20 ust. 2 

Regulaminu oraz jest przedstawiane niezwłocznie w BIP na stronie podmiotowej 

Uniwersytetu. 

§ 56 

1. Zasady przyznawania dotacji z filarów budżetu Samorządu określa 

Regulamin Przyznawania Dofinansowania. 

2. Zarząd uchwala Regulamin Przyznawania Dofinansowania oraz jego 

zmiany większością 2/3 głosów członków Zarządu. 

3. Regulamin Przyznawania Dofinansowania jest udostępniany do wglądu 

w Biurze Samorządu oraz na stronie internetowej Samorządu niezwłocznie po jego 

przyjęciu. 
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Dział XII. 

Zmiana Regulaminu 

§ 57 

1. Zmiany w niniejszym Regulaminie uchwala Rada większością co najmniej 

2/3 głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby delegatów. 

2. Przyjęcie przez Radę zmian w niniejszym Regulaminie może odbyć się nie 

wcześniej niż siódmego dnia od dnia wniesienia projektu uchwały. 

3. Przewodniczący przedstawia Rektorowi Uniwersytetu uchwałę, o której 

mowa w ust. 1, celem stwierdzenia zgodności z Ustawą i Statutem. 


