
Uchwała 01/02/20  

Zgromadzenia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dn. 25.02.20 w 

sprawie uchwalenia regulaminu samorządu doktorantów  

§ 1  

Uchwala się regulamin, który stanowi integralną część niniejszej uchwały  

§ 2  

Regulamin wchodzi w życie w terminie 30 dni od stwierdzenia przez Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu jego zgodności z przepisami prawa.  

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 
Milena Kowalska  

Przewodnicząca Uczelnianej Rady 
Samorządu Doktorantów  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
  
  
  



REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

§ 1  

Samorząd Doktorantów, zwany dalej „Samorządem”, tworzą uczestnicy studiów doktoranckich 

prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zwani dalej łącznie „doktorantami”. Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu zwany jest dalej „Uniwersytetem” lub „Uczelnią”.  

§ 2  

Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

zwanej dalej ustawą, ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo  o 

szkolnictwie wyższym i nauce: zwanej dalej przepisami wprowadzającymi, Statutu Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, zwanego dalej Statutem, oraz niniejszego Regulaminu samorządu 

doktorantów, zwanego dalej Regulaminem.  

§ 3  

Samorząd może być członkiem lub może nawiązywać współpracę z krajowymi, zagranicznymi i 

międzynarodowymi organizacjami o tych samych lub podobnych celach co Samorząd.  

  

Rozdział II  

Cele Samorządu  

§ 4 Samorząd 

Doktorantów:  

1) reprezentuje interesy społeczności doktorantów,  

2) uczestniczy  w  podejmowaniu  decyzji  w  sprawach  dotyczących  doktorantów 

 Uczelni,  a w szczególności:  

a) opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawnych organów Uczelni w sprawach wskazanych  w 
Ustawie i/lub Statucie,  

b) współpracuje z organami i jednostkami organizacyjnymi Uczelni w działaniach zmierzających 
do poprawy systemu kształcenia i sytuacji materialnej doktorantów,  

c) ustala z właściwymi organami Uczelni w sprawach wskazanych w Ustawie i/lub Statucie zasady 
przyznawania świadczeń ze środków Uczelni w zakresie  dotyczącym doktorantów,  

d) uczestniczy w obradach i działaniach organów kolegialnych Uczelni na zasadach określonych  

w Ustawie i Statucie Uczelni,  

3) wyraża opinie społeczności doktorantów,  

4) występuje z wnioskami do władz Uczelni,  

5) broni praw doktorantów,  



6) wspiera i propaguje działalność naukową, oświatową, kulturalną i sportową doktorantów, w 

szczególności poprzez promowanie zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, 

kołach naukowych i zespołach sportowych,  

7) integruje środowisko doktorantów,  

8) organizuje wzajemną pomoc i współpracę koleżeńską,  

9) realizuje inne działania określone Ustawą, Statutem lub innymi przepisami prawa, przepisami 

wewnętrznymi Uczelni oraz niniejszym Regulaminem.  

  

Rozdział III  

Organizacja Samorządu  

§ 5  

Organy Samorządu stanowią wyłączną reprezentację ogółu doktorantów Uczelni.  

§ 6  

Organami Samorządu są:  

1) Zgromadzenie Doktorantów,  

2) Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów, zwana dalej Radą,  

3) Komisja Wyborcza,  

4) Sąd Koleżeński.  

§ 7  

  

1. Rada, Komisja Wyborcza i Sąd Koleżeński pochodzą z wyborów.  

2. Kadencja Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów i Sądu Koleżeńskiego trwa 2 lata.  

3. Kadencja organów wybieralnych, o których mowa w ust.2 rozpoczyna się od 2 listopada roku 

wyborczego i kończy się 31 października kolejnego roku wyborczego.  

4. Organy wybieralne Samorządu pełnią swoje funkcje do pierwszego posiedzenia organów nowej 

kadencji.  

5. Wybory przeprowadza się w okresie od 1 do 31 października po uprzednim zawiadomieniu o nich 
społeczności doktorantów.  

6. Komisja Wyborcza wybierana jest na okres wyborów.  

7. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów w tym wyborów przedstawicieli doktorantów do 

Kolegium Elektorów oraz do Senatu określa Ordynacja Wyborcza Samorządu Doktorantów 

stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.  

8. Organy Samorządu podejmują decyzje i wyrażają opinie w formie uchwał.  

9. Uchwały organów Samorządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

ważnych głosów, o ile Ustawa, Statut Uczelni lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej.  

10. Organ na wniosek członka tego organu może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania 
tajnego.   



11. W sprawach osobowych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym, za wyjątkiem wyborów 

członków organów Samorządu.  

12. Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu niezgodną z przepisami prawa, Statutem Uczelni, 

Regulaminem Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i/lub 

niniejszym Regulaminem.  

13. Członkowie organów Samorządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu 

wynagrodzenia.  

14. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być równocześnie członkami Rady.  

15. Mandat członka organu Samorządu wygasa na skutek utraty statusu doktoranta, a w przypadku 

członków organów wybieralnych także na skutek dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z mandatu lub 

trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności w obradach organu.  

16. Wygaśnięcie mandatu członka organu wybieralnego stwierdza przewodniczący tego organu.  

17. W przypadku wygaśnięcia mandatu, dokonuje się wyboru uzupełniającego w terminie nie dłuższym 

niż miesiąc od stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. W przypadku, gdy do końca kadencji organu 

pozostało mniej niż 6 miesięcy, wyborów uzupełniających można nie przeprowadzać.  

  

§ 8  

Zgromadzenie Doktorantów  

1. Zgromadzenie Doktorantów jest zebraniem wszystkich członków Samorządu. Zgromadzenie 

obraduje przy obecności minimum 8 jego członków.  

2. Do udziału w Zgromadzeniu Doktorantów uprawnieni są wszyscy doktoranci.  

3. Obrady Zgromadzenia Doktorantów odbywają się w formie Zwyczajnego, Nadzwyczajnego lub 

Wyborczego Zgromadzenia Doktorantów. Zwyczajne Zgromadzenie Doktorantów zwoływane jest 

w celu zatwierdzenia budżetu Samorządu, zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności za dany 

rok oraz udzielenia absolutorium Radzie z wykonania swoich obowiązków. Wyborcze 

Zgromadzenie Doktorantów zwoływane jest w celu wyborów (także wyborów uzupełniających) 

członków organów Samorządu oraz przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów i Senacie.  

4. Zgromadzenie Doktorantów:  

1) uchwala Regulamin Samorządu oraz zmiany w Regulaminie, w tym Ordynację Wyborczą 
Samorządu Doktorantów,  

2) dokonuje wyboru Rady, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Wyborczej oraz przedstawicieli 
doktorantów w Kolegium Elektorów i Senacie,  

3) zatwierdza lub odrzuca sprawozdanie Rady z działalności za dany rok,  

4) uchwala i dokonuje zmian w regulaminie Sądu Koleżeńskiego większością 2/3 ważnych głosów,  

5) podejmuje decyzje odnośnie przeprowadzenia akcji protestacyjnej.  

5. Obrady i protokoły z obrad Zgromadzenia Doktorantów są jawne.  

6. Zwyczajne Zgromadzenie Doktorantów zwołuje Rada z 14 dniowym wyprzedzeniem, nie później niż 

31 stycznia, przedkładając do wiadomości porządek obrad.  

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Doktorantów zwołuje Rada z własnej inicjatywy ilekroć uzna to za 

konieczne albo na wniosek Rektora Uczelni bądź 25 doktorantów. Nadzwyczajne Zgromadzenie 

odbywa się w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku.  



8. Wyborcze Zgromadzenie Doktorantów zwołuje Rada w terminie do 31 października roku 

wyborczego, a w razie konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w ciągu miesiąca 

od stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka organu Samorządu Doktorantów lub przedstawiciela 

doktorantów w Kolegium Elektorów lub Senacie, z zastrzeżeniem ust.9. Rektor może zwołać 

Wyborcze Zgromadzenie Doktorantów w przypadku niezwołania przez Radę wyborów w terminach 

wskazanych w zdaniu poprzednim oraz w przypadku stwierdzenia bezczynności lub niezdolności 

Rady do pracy..  

9. Wyborcze Zgromadzenie Doktorantów, na którym ma być dokonany wybór przedstawicieli 

doktorantów w Kolegium Elektorów zwoływane jest przez Radę nie później do 31 marca ostatniego 

roku kadencji., o ile to możliwe – nie później niż na miesiąc przed pierwszym zebraniem kolegium 

elektorów, na dzień przypadający nie później niż na 14 dni przed pierwszym zebraniem Kolegium 

Elektorów.  

10. Obrady Zgromadzenia Doktorantów otwiera Przewodniczący Rady.   

11. Dla przeprowadzenia obrad, Uczestnicy Zgromadzenia Doktorantów wybierają ze swojego grona 

Przewodniczącego oraz Komisję Skrutacyjną, a w przypadku obrad Wyborczego Zgromadzenia 

Doktorantów także Komisję Wyborczą.  

§ 9  

  

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów  

1. W skład Rady wchodzi 8 członków Samorządu, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów 

spośród kandydatów w czasie Wyborczego Zgromadzenia Doktorantów.  

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady spośród swego grona wybierają 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz przedstawiciela doktorantów 

szkoły doktorskiej.  

3. Przewodniczący: reprezentuje Samorząd, kieruje pracami Rady, określa zadania członków Rady 

oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.  

4. Wiceprzewodniczący: przejmuje prawa i obowiązki przewodniczącego w przypadku jego  

rezygnacji lub nieobecności.  

5. Sekretarz: sporządza protokoły z posiedzeń Rady, pełni funkcje administracyjne oraz ustala i 

pilnuje przestrzegania porządku obrad Rady.  

6. Skarbnik dysponuje środkami finansowymi Samorządu na zasadach obowiązujących w Uczelni 

oraz  prowadzi rozliczenia finansów Samorządu.  

7. Przedstawiciel Szkoły Doktorskiej: reprezentuje społeczność doktorantów ze Szkoły 

Doktorskiej  w Radzie Samorządu Doktorantów i Radzie Szkoły Doktorskiej.  

76. Zadania Rady:  

1) kierowanie pracami Samorządu,  

2) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz,  

3) informowanie doktorantów o swojej działalności,  

4) prowadzenie finansów Samorządu oraz uzgadnianie z władzami Uczelni zasad dysponowania 
środkami finansowymi w zakresie przeznaczonym dla doktorantów,  



5) uchwalanie budżetu Samorządu,  

6) przygotowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zgromadzeniu Doktorantów w terminie do  31 

stycznia sprawozdania Rady z działalności za dany rok obejmującego sprawozdanie  z 

wykonania budżetu Samorządu,  

7) inicjowanie wyborów organów Samorządu,  

8) dokonywanie wyboru przedstawicieli Samorządu w radach wydziałów Uczelni,  

9) kierowanie do Rektora Uczelni wniosków o przekazanie do rozstrzygnięcia przez Sąd Koleżeński 

Samorządu Doktoranckiego spraw doktorantów w zakresie ich odpowiedzialności 

dyscyplinarnej,  

10) rozstrzyganie w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu.  

8. Posiedzenia Rady:  

1) Rada obraduje na posiedzeniach,  

2) uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkiem jej członków,  

3) pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwoływane jest przez dowolnego, nowo wybranego 

członka Rady najpóźniej na 30 dzień od rozpoczęcia kadencji. Niezwołanie pierwszego 

posiedzenia Rady jest podstawą do stwierdzenia przez Rektora bezczynności lub niezdolności 

Rady do pracy;  

4) kolejne posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, wiceprzewodniczący bądź co najmniej 

trzech członków Rady,  

5) informacja o zwołaniu posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad przesyłana jest poprzez 

pocztę elektroniczną wszystkim członkom Rady oraz umieszczana jest na stronie internetowej 

Samorządu co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem,  

6) posiedzenie Rady uważa się za ważne, jeśli uczestniczyło w nim przynajmniej czterech 

członków Rady,  

7) posiedzenia zwoływane są co najmniej raz na kwartał. Niezwołanie posiedzenia Rady przez 

okres 2 kwartałów od końca kwartału, w którym odbyło się ostatnie posiedzenie Rady jest 

podstawą do stwierdzenia przez Rektora bezczynności lub niezdolności Rady do pracy;  

8) posiedzenia Rady są otwarte, chyba że Rada postanowi inaczej,  

9) posiedzenia Rady są protokołowane. Osoba sporządzająca protokół zobowiązana jest 

przekazać go w ciągu 10 dni od zakończenia obrad jej członkom oraz wskazanym przez Radę 

osobom. Protokół zostaje upubliczniony po zaakceptowaniu go przez Radę na jej najbliższym 

posiedzeniu;  

10) w posiedzeniu Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie innych organów 

Samorządu, a także zaproszeni goście.  

9. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością ważnych głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.  W 

przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.  

10. Rada może opracować regulamin posiedzeń Rady.   

  

11.Rada może powoływać i odwoływać pełnomocników do wykonywania określonych zadań.  

  

12. Rada może skrócić swoją kadencję w drodze uchwały. Uchwałę o skróceniu kadencji Rada 

podejmuje większością co najmniej 3/4 ważnych głosów w obecności co najmniej połowy członków 



Rady. Kadencja Rady wygasa wówczas po upływie 2 tygodni od podjęcia uchwały. Rada  w tym czasie 

ma obowiązek zwołać Zgromadzenie Doktorantów.  

  

  

§ 10 Sąd 

Koleżeński  

1. Doktorant za naruszenie przepisów obowiązujących na Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające 

godności doktoranta ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją Dyscyplinarną lub 

Sądem Koleżeńskim.  

  

2. Sąd Koleżeński składa się z dziesięciu członków wybieranych przez Zgromadzenie Doktorantów.  

  

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Sądu 
Koleżeńskiego.  

  

4. Do zadań Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy organizowanie pracy Sądu, w szczególności 

wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczących, protokolantów oraz terminów rozpraw. 

Przewodniczący odpowiada za dokumenty wyznaczające tryb postępowania przed Sądem 
koleżeńskim.  

  

5. Sąd Koleżeński orzeka:  

l) w pierwszej instancji w składzie 3-osobowym, 2) 

w drugiej instancji w składzie 3-osobowym.  

  

6. Członek Sądu Koleżeńskiego, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji, nie może być 
członkiem składu orzekającego w tej sprawie w drugiej instancji.  

  

7. Członkiem Sądu nie może być doktorant ukarany rozstrzygnięciem Komisji Dyscyplinarnej  ds. 

Doktorantów.  

  

8. Doktorant, przeciwko któremu sformułowano zarzut, ma prawo do obrony i korzystania z obrońcy. 

Obrońcą może być każdy doktorant Uczelni lub pracownik Uczelni.  

  

9. Postępowanie przed Sądami Koleżeńskimi jest jawne.  

  

10. Karami w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim są upomnienie, nagana bądź nagana  z 
ostrzeżeniem.  

  

11. Szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego.   

  

Rozdział IV  

Prawa i obowiązki członków Samorządu  

§11  

1. Członkom Samorządu przysługuje:  

1) prawo do uczestnictwa w pracach Samorządu,  



2) prawo przedstawiania opinii i zgłaszania wniosków do organów Samorządu,  

3) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu,  

4) czynne  prawo wyborcze w wyborach przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów oraz 

Senacie,  

5) bierne prawo wyborcze w wyborach przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów, 
Senacie Uczelni i radach wydziałów,  

6) prawo do uczestnictwa w obradach Rady z głosem doradczym,  

7) prawo do korzystania z urządzeń i środków finansowych Samorządu na zasadach określonych 

przez Radę zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Uczelni.  

2. Członkowie Samorządu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i uchwał organów Samorządu.  

   

Rozdział V  

Finanse Samorządu  

            §12  

  

1. Rada Uczelniana Samorządu Doktoranckiego, a także organizacje wspólne dla studentów  i 

doktorantów finansują swą działalność z budżetu wyznaczonego w ramach planu rzeczowo-

finansowego Uczelni.  

2. Podstawowym dokumentem ustalającym finansowanie działalności Samorządu jest budżet 

Samorządu, przygotowywany przez Radę.  

3. Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu  budżetu Samorządu większością 3/4 głosów w obecności 

co najmniej połowy członków Rady w terminie do 8 tygodni od rozpoczęcia roku budżetowego.  

4. Budżet powinien określać środki finansowe przeznaczone na realizację podstawowych celów 

Samorządu   

5. Organy Samorządu oraz dysponenci środków finansowych zobowiązani są do postępowania 

zgodnie z budżetem oraz uchwałami Rady.  

6. Rada może w ramach budżetu przeznaczyć środki finansowe na wsparcie działalności 

naukowej, oświatowej, kulturalnej oraz sportowej prowadzonej przez doktorantów.  

7. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 6, przyznawane jest na podstawie konkursów 

organizowanych przez Radę. Szczegółowy tryb, kryteria oraz zakres przyznawanej dotacji określane są 

w odrębnej uchwale Rady.  

8. W ramach budżetu pozostawia się rezerwę budżetową przeznaczoną na realizację kolejnych 

zadań oraz projektów w trakcie trwania roku budżetowego. Dysponentem rezerwy budżetowej jest 

Rada.  

9. Rezerwa, o której mowa w ust. 8, nie może być mniejsza niż 10% środków finansowych 

przyznanych na działalność Samorządu.  

10. W trakcie trwania roku budżetowego, w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 148 z późn. zm.), Rada uprawniona jest do 

wprowadzania zmian do budżetu. Zmiana może polegać m. in. na korekcie celów oraz wielkości 



środków finansowych przeznaczonych na ich realizację. Każda zmiana budżetu wymaga uchwały Rady 

przyjmowanej większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.  

11. Przed zwołaniem Zwyczajnego Zgromadzenia Doktorantów, Rada przyjmuje w drodze uchwały 

sprawozdanie z wykonania budżetu.  

12. Dysponenci środków budżetowych przedstawiają szczegółowe sprawozdania co najmniej raz 

na 3 miesiące na posiedzeniu Rady.  

   

Rozdział VI  

Przedstawiciele Doktorantów w radach wydziałów Uczelni  

§13  

1. Rada wybiera i odwołuje przedstawicieli doktorantów w radach wydziałów, zwanych dalej 

Przedstawicielami, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, po 

uprzednim zawiadomieniu społeczności doktorantów o możliwości składania kandydatur.  

2. Kandydaturę na Przedstawiciela może złożyć każdy członek społeczności doktorantów w formie 

pisemnego wniosku skierowanego do Przewodniczącego Rady.  

3. Termin zgłaszania kandydatur na Przedstawicieli nie może być krótszy niż 7 dni od zawiadomienia 

Rady.  

4. Kadencja Przedstawicieli trwa I rok i rozpoczyna się od 1 września roku wyborczego i kończy się z 

dniem 31 sierpnia roku następnego.  

5. Z wnioskiem o odwołanie Przedstawiciela może wystąpić grupa co najmniej 25 doktorantów, a w 

przypadku doktorantów Wydziału Inżynierii Produkcji grupa licząca co najmniej 50% ogólnej liczby 

doktorantów z tego Wydziału. Składający wniosek muszą przynależeć do tej samej Rady Wydziału 

co Przedstawiciel, którego dotyczy wniosek. Wniosek o odwołanie musi mieć formę pisemną oraz 

zawierać uzasadnienie. Wniosek składa się Przewodniczącemu Rady.  

6. Przedstawiciel, którego dotyczy wniosek o odwołanie ma prawo, przed głosowaniem, przedstawić 

swoje stanowisko Radzie.  

7. Kandydat lub Przedstawiciel, który jest członkiem Rady, nie może brać udziału w głosowaniu nad 

powołaniem lub odwołaniem Przedstawicieli.  

8. Rada zarządza wybory nowego Przedstawiciela na dzień przypadający nie później niż w ciągu 21 dni 

od dnia podjęcia uchwały o odwołaniu.  

9. W razie odrzucenia wniosku o odwołanie, powtórny wniosek dotyczący tego samego 

Przedstawiciela może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia 

poprzedniego wniosku.  

10. Do zadań Przedstawicieli należy:  

1) reprezentowanie społeczności doktorantów na posiedzeniach rad wydziałów,  

2) zapewnienie społeczności doktorantów należytego przepływu informacji na temat prac rady 
wydziału , w której uczestniczą,  

3) regularne składanie Radzie sprawozdania ze swej działalności.  

  



Rozdział VII  

Przedstawiciele doktorantów w Kolegium Elektorów i Senacie  

§14  

1. W skład Kolegium Elektorów oraz Senatu wchodzą wybrani przedstawiciele doktorantów w liczbie 

wynikającej z Uczelnianego Regulaminu Wyborczego stanowiącego załącznik do Statutu 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członkowie Kolegium Elektorów oraz Senatu 

reprezentują doktorantów.  

2. Kadencja  przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów oraz w Senacie trwa 2 lata.  

3. Mandat przedstawiciela doktorantów w Kolegium Elektorów oraz w Senacie wygasa na skutek utraty 

statusu doktoranta a także na skutek dobrowolnej, pisemnej rezygnacji.  

  

Rozdział VIII  

Wybory §15  

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do wybieralnych organów Samorządu oraz 

przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów i w Senacie określa Ordynacja Wyborcza, 

stanowiąca załącznik do Regulaminu.  

  

Rozdział IX  

Przepisy końcowe i przejściowe  

§16  

  

1. Zachowuje się Kadencje dotychczasowej Rady oraz Sądu Koleżeńskiego przez okres na jaki 

została wybrana.   

2. Zmiany Regulaminu uchwala Zgromadzenie Doktorantów większością 2/3 ważnie oddanych 
głosów.  

3. Propozycje zmian w Regulaminie powinny być rozesłane wszystkim członkom Samorządu na 

co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia Doktorantów, na którym te zmiany mają być 

rozpatrywane.  

4. Wprowadzone do Regulaminu zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Rektora ich 
zgodności z ustawą i Statutem Uczelni.  

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ustawę, Statut Uczelni oraz inne, 

właściwe przepisy prawa.  

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z ustawą i 

statutem uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania.  

§17  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

  

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Doktorantów  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:  

Ordynacja wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

Rozdział I.   

Przepisy ogólne  

§1  

Ordynacja określa zasady i tryb przeprowadzania wyborów:  

1. członków organów wybieralnych Samorządu, do których należą:  

1) Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów, zwana dalej Radą, 

2) Komisja Wyborcza,  

3) Sąd Koleżeński.  

4) przedstawicieli doktorantów  w Kolegium Elektorów oraz Senacie.  

 

§2  

1. Wybory określone w niniejszej Ordynacji są powszechne, tajne i równe.  

2. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy doktorant.  

3. Kandydatów do objęcia mandatów w organach Samorządu, Kolegium Elektorów lub Senacie mogą 

zgłaszać osoby posiadające czynne prawo wyborcze na Wyborczym Zgromadzeniu Doktorantów. 

Osoba zgłoszona musi wyrazić zgodę na kandydowanie.  

4. Wyborów do organów wybieralnych Samorządu oraz do Kolegium Elektorów i Senatu dokonuje się 

na Wyborczym Zgromadzeniu Doktorantów.  

5. Podczas Wyborczego Zgromadzenia Doktorantów, poza wyborami, nie mogą być podejmowane inne 

uchwały.  

  

Rozdział II.   

Komisja Wyborcza  

§3  

1. W celu przeprowadzenia wyborów, wybiera się Komisję Wyborczą, która liczy 3 członków.  

2. Do kompetencji Komisji Wyborczej należą w szczególności:  

1) organizacja i przeprowadzenie wyborów doktorantów do organów Samorządu, 

Kolegium  

Elektorów i Senatu podczas Wyborczego Zgromadzenia Doktorantów,  

2) ustalanie szczegółowych zasad wyborów, które są przez nią przeprowadzane, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu Samorządu Doktorantów, 3) rozstrzyganie w kwestiach 

spornych dotyczących wyborów,  

4) rozpoznawanie protestów wyborczych.  



3. Głosowanie na członków Komisji Wyborczej odbywa się przez zapisanie na karcie głosowania 

nazwisk wybranych kandydatów. Każdy uczestnik Wyborczego Zgromadzenia Doktorantów może 

oddać głos na maksymalnie 3 kandydatów. Głos oddany na większą liczbę kandydatów jest głosem 

nieważnym. Członkami Komisji Wyborczej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą 

liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów, wyboru dokonuje się poprzez losowanie pomiędzy 

kandydatami, którzy uzyskali równą liczbę głosów.  

4. Członkowie Komisji Wyborczej wybierają Przewodniczącego Komisji spośród swego grona.  

5. Przewodniczący Komisji prowadzi dalszą część obrad Wyborczego Zgromadzenia Doktorantów.  

6. Komisja Wyborcza wykonuje swoje obowiązki w formie uchwał lub czynności wyborczych.  

7. Członek Komisji nie może podejmować czynności w wyborach, w których sam kandyduje.  

8. Mandat członka Komisji Wyborczej wygasa najpóźniej z chwilą stwierdzenia ważności wyborów, 

bądź z chwilą unieważnienia wyborów w całości.  

  

Rozdział III   

Głosowanie  

§4  

1. Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Wyborcza tworzy listę zgłoszonych kandydatów 

do poszczególnych organów Samorządu, do Kolegium Elektorów i/lub do Senatu.  

2. Uczestnicy Wyborczego Zgromadzenia Doktorantów głosują poprzez podniesienie ręki podczas 

wyczytywania nazwiska kandydata/kandydatki w głosowaniu tajnym.   

3. Uczestnik Wyborczego Zgromadzenia Doktorantów może głosować na liczbę kandydatów 

równą ilości mandatów.  

4. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku 

otrzymania przez 2 lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, przeprowadza się dodatkową turę 

wyborów między tymi kandydatami według trybu określonego w ust. 1-3. W przypadku ponownej 

równej liczby głosów, wyboru dokonuje się poprzez losowanie.  

Rozdział IV   

Ważność wyborów. Protest wyborczy  

§5  

1. Przewodniczący Komisji Wyborczej informuje o wynikach wyborów w formie komunikatu 

Komisji Wyborczej.  

2. Komunikat Komisji Wyborczej podawany jest do wiadomości wszystkich doktorantów w 

terminie  2 dni roboczych od przeprowadzenia wyborów.  

3. Wybory uznaje się za ważne ósmego dnia, jeżeli w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia nie 

zostanie zgłoszony protest, z zastrzeżeniem ust 4.   

4. Jeśli zostaną zgłoszone protesty wyborcze, Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów  w 

przypadku odrzucenia wszystkich zgłoszonych protestów.  



§6  

1. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze posiadają uprawnienie do zgłaszania Komisji Wyborczej 

protestów wyborczych w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku wyborów.  

2.Protest wyborczy dotyczyć może naruszenia przepisów Regulaminu Samorządu Doktorantów, 

Ordynacji Wyborczej, przepisów uchwał Komisji Wyborczej lub fałszowania wyników wyborów.  

3. Wnoszący protest ma obowiązek jednoznacznie sformułować zarzuty oraz wskazać odpowiednie 

dowody na ich potwierdzenie.  

4.Komisja Wyborcza rozpatruje zgłoszone protesty w terminie 7 dni od ich otrzymania.   

5. W posiedzeniu Komisji Wyborczej, na którym rozpatrywane są protesty mogą uczestniczyć bez 

prawa głosu inni członkowie Samorządu.  

6. Komisja Wyborcza wydaje decyzję odnośnie protestu w formie uchwały z uzasadnieniem.  

7. W wypadku uznania zasadności zarzutów zgłoszonych w proteście oraz stwierdzenia, iż mogły one 

mieć znaczący wpływ na wynik wyborów, Komisja Wyborcza unieważnia wybory w całości lub 

określa zakres czynności, które należy powtórzyć.  

8. Ponowne wybory odbywają się do 14 dni od podjęcia uchwały przez Komisję Wyborczą.  

  

  

  


