
1 

 

Regulamin Samorządu Doktorantów  

Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza 

  

uchwalony przez Uczelnianą Radę Doktorantów  

dnia 19. grudnia 2019 r. 

    

Rozdział 1. Postanowienia ogólne  

§1. Samorząd doktorantów Politechniki Rzeszowskiej, zwany dalej Samorządem, tworzą 

wszyscy doktoranci Politechniki Rzeszowskiej, zwanej dalej Uczelnią.  

§2. Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, zwanej dalej Ustawą (Dz. U. 2018, poz. 1668), ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. 2018, poz. 1669), Statutu Uczelni oraz niniejszego Regulaminu, zwanego dalej 

Regulaminem.  

§3. Samorząd, działając poprzez swoje organy, jest wyłącznym reprezentantem ogółu 

doktorantów Uczelni.  

§4. 1. Celami działania Samorządu są:  

1) reprezentowanie interesów doktorantów Uczelni;  

2) obrona praw doktorantów;  

3) troska o jakość kształcenia doktorantów;  

4) wspieranie aktywności naukowej doktorantów;  

5) wpływanie na warunki funkcjonowania doktorantów w Uczelni oraz w systemie 

szkolnictwa wyższego i nauki;  

6) integracja środowiska doktorantów.  

2. Samorząd realizuje swoje cele poprzez:  

1) reprezentowanie doktorantów Uczelni wobec organów Uczelni oraz innych 

instytucji;  

2) wspieranie doktorantów w dochodzeniu swoich praw wobec organów Uczelni 

i innych instytucji;  

3) wyrażanie opinii w imieniu społeczności doktorantów Uczelni;  
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4) uczestniczenie w pracach organów i podmiotów kolegialnych Uczelni – 

poprzez swoich przedstawicieli;  

5) uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw doktorantów;  

6) prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie spraw doktoranckich, w tym 

kulturalnych, socjalno-bytowych, kształcenia i naukowych;  

7) uczestniczenie w pracach organizacji doktoranckich, w szczególności Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów.  

§5. 1. Samorząd, na zasadach określonych w Regulaminie, decyduje w sprawach rozdziału 

środków finansowych przeznaczonych przez Uczelnię na sprawy doktoranckie.  

2. Decydując w sprawach środków, o których mowa w ust. 1, Samorząd kieruje się 

realizacją celów i zadań określonych w §4.  

 

§6. Samorząd do realizacji swoich zadań korzysta, w zakresie uzgodnionym z władzami 

Uczelni, z pomieszczeń i urządzeń Uczelni.  

§7. 1. Członkowie Samorządu mają, na zasadach określonych w Regulaminie i innych 

decyzjach organów oraz w zakresie możliwości Samorządu, prawo do:  

1) uczestniczenia w pracach Samorządu i jego organów, w szczególności 

obradach uczelnianej rady doktorantów;  

2) dostępu do działań Samorządu;  

3) dostępu do wsparcia przez Samorząd działalności doktoranckiej; 

4) korzystania z pomieszczeń i urządzeń będących w dyspozycji Samorządu.  

2. Członkowie Samorządu mają czynne i bierne prawo wyborcze, na zasadach 

określonych w Regulaminie.  

§8. 1. Samorząd działa poprzez swoje organy.  

2. Organami Samorządu są:  

1) uczelniana rada doktorantów, zwana dalej radą;  

2) przewodniczący;  

3) komisja wyborcza.  

3.  W przypadku niewyłonienia organów lub członków organów kolejnej kadencji w 

wyniku nadzwyczajnych okoliczności, kadencję przedłuża się do czasu ich wyłonienia. 

§9. Rada może powołać podmioty pomocnicze: komisje, zespoły, pełnomocnicy lub inne 

i powierzyć im wykonywanie określonych zadań Samorządu.  
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§10. 1. Członkiem lub piastunem organu Samorządu może być tylko członek Samorządu.  

2. Członkiem lub piastunem organu Samorządu nie może być osoba prawomocnie 

ukarana przez komisję dyscyplinarną. 

3. Mandat członka lub piastuna organu Samorządu wygasa w przypadku:  

1) zrzeczenia się mandatu – w terminie określonym w zrzeczeniu;  

2) zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 i 2;  

3) odwołania w trybie określonym w Regulaminie.  

4. Jeżeli członek lub piastun organu nie poinformuje o przestaniu spełnienia warunków, 

o których mowa w ust. 1 i 2 oraz informacja ta nie jest publicznie dostępna, 

wygaśnięcie mandatu stwierdza:  

1) w odniesieniu do przewodniczącego lub członka rady – rada działając bez tego 

członka, 

2) w odniesieniu do pozostałych członków lub piastunów organu – rada.  

Rozdział 2. Uczelniana rada doktorantów  

§11. 1. Rada stanowi reprezentację doktorantów Uczelni.  

2. Rada jest organem uchwałodawczym Samorządu.  

§12. Kadencja rady trwa jeden rok i rozpoczyna się 1 stycznia.  

§13. 1. Do kompetencji rady należy:  

1) wybór i odwołanie pozostałych organów Samorządu;  

2) powoływanie podmiotów pomocniczych Samorządu i ich obsadzanie;  

3) wybór i odwołanie przedstawicieli doktorantów w senacie i kolegium elektorów;  

4) powoływanie i odwoływanie, w zakresie kompetencji przyznanych 

Samorządowi, przedstawicieli doktorantów w innych organach i podmiotach 

Uczelni;  

5) wyrażanie zgody na wprowadzenie lub zmianę regulaminu studiów 

doktoranckich, regulaminu szkoły doktorskiej oraz innych regulaminów, jeżeli 

taka zgoda jest wymagana;  

6) wyrażanie zgody na powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej 

w Uczelni, do której kompetencji należą sprawy doktorantów;  

7) określanie podziału środków, o których mowa w §5 ust. 1, na realizację zadań 

i pokrycie kosztów działania Samorządu;  

8) przygotowanie rozliczenia rocznego; 
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9) zmiana Regulaminu.  

2. Rada może:  

1) podejmować decyzje dotyczące działalności Samorządu, wiążące inne organy 

lub podmioty Samorządu;  

2) wydawać wiążące instrukcje organom Samorządu oraz przedstawicielom 

doktorantów w senacie oraz innych organach i podmiotach Uczelni; 

3) wskazać kandydata na stanowisko kierownika Szkoły Doktorskiej działającej w 

Uczelni. 

§14. 1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, rada podejmuje decyzje zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, w głosowaniu jawnym.  

2. Na wniosek członka rady głosowanie jest tajne.  

3. W sprawach osobowych rada podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy liczby członków, w głosowaniu tajnym.  

§15. Członkowie rady mają wynikający z posiadanego mandatu obowiązek uczestniczenia w 

pracach rady.  

§16. 1. Rada obraduje na posiedzeniach, nie rzadziej niż cztery razy do roku.  

2. Posiedzenia rady prowadzi przewodniczący. Przewodniczący może wyznaczyć 

innego członka rady do prowadzenia obrad.  

3. Posiedzenia Rady są jawne. W posiedzeniach mogą brać udział, z głosem 

doradczym, wszyscy członkowie Samorządu oraz zaproszeni goście.  

§17. 1. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę w trybie obiegowym, w tym 

elektronicznym.  

2. Głosowanie musi być przeprowadzone w taki sposób, żeby możliwe było oddanie 

głosu tylko przez członków rady oraz aby zachowana była odpowiednio jawność lub 

tajność głosowania.  

3. Za czas podjęcia uchwały w trybie obiegowym uznaje się termin zakończenia 

głosowania.  

4. Informację o głosowaniu w trybie obiegowym oraz jego wyniki przedstawia się na 

najbliższym posiedzeniu rady. 

5. W głosowaniu obiegowym nie można podjąć decyzji w sprawie:  

1) powołania lub odwołania organu Samorządu;  

2) wyboru lub odwołania przedstawiciela doktorantów w senacie;  
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3) zmiany Regulaminu.  

§18. 1. Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy. 

2. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie rady, na dzień przypadający nie 

później niż 14 dni od złożenia wniosku, na wniosek:  

1) komisji wyborczej,  

2) co najmniej 25% członków rady,  

3) co najmniej 15% członków Samorządu, w celu określonym we wniosku.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 może również dotyczyć przeprowadzenia 

głosowania obiegowego, o którym mowa w §17. 

§19. 1. Pierwsze posiedzenie rady zwoływane jest na dzień przypadający nie później niż 14 

dni od rozpoczęcia kadencji.  

2. Na pierwszym posiedzeniu rady odbywa się wybór Przewodniczącego. 

3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie rady uzgadniają sposób prowadzenia 

głosowania obiegowego, o którym mowa w §17.  

Rozdział 3. Przewodniczący  

§20. 1. Kadencja przewodniczącego jest zgodna z kadencją rady, z tym, że zostaje 

przedłużona do czasu wyboru kolejnego przewodniczącego.  

2. Przewodniczący:  

1) kieruje działalnością Samorządu;  

2) kieruje pracami rady;  

3) reprezentuje Samorząd wobec władz i innych podmiotów Uczelni, a także 

wobec władz Samorządowych i państwowych oraz organów administracji;  

4) czuwa nad przestrzeganiem przez organy i podmioty Samorządu postanowień 

niniejszego Regulaminu, uchwał rady i innych przepisów prawa;  

5) wykonuje uchwały rady;  

6) dysponuje środkami finansowymi Samorządu;  

7) przygotowuje i przekazuje do publikacji rozliczenie roczne; 

8) dba o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich 

działalności;  

9) podejmuje działania na rzecz pozytywnych zmian sytuacji doktorantów oraz 

przestrzegania ich praw;  

10) podejmuje inicjatywy sprzyjające integracji środowiska doktorantów 

i rozwojowi współpracy koleżeńskiej.  
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Rozdział 4. Komisja wyborcza  

§21. Komisja wyborcza jest organem odpowiedzialnym za przeprowadzanie wyborów.  

§22. 1. Komisja wyborcza liczy trzech członków.  

2. Komisja wyborcza wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.  

3. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami.  

§23. Kadencja komisji wyborczej jest zgodna z kadencją rady, z tym, że zostaje przedłużona 

do czasu wyboru komisji wyborczej kolejnej kadencji.  

§24. 1. Komisja wyborcza odpowiada za przeprowadzanie wyborów członków rady;  

2. Komisja wyborcza decyduje w sprawach dotyczących wyborów, o których 

mowa w ust. 1 w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie oraz rozstrzyga 

protesty wyborcze. Decyzje komisji są ostateczne.  

§25. Komisja wyborcza podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy liczby członków.  

Rozdział 5. Wybory członków rady  

§26. Czynne i bierne prawo wyborcze do rady mają wszyscy członkowie Samorządu, 

z zastrzeżeniem §10 ust. 2.  

§27. 1. Rada składa się z przedstawicieli każdej dyscypliny, w której realizowane jest 

kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich działających na uczelni. 

2. Każda dyscyplina, o której mowa w ust. 1 może być reprezentowana przez 

maksymalnie jednego członka rady będącego doktorantem realizującym kształcenie 

w ramach tej dyscypliny. 

3. Dopuszczalne jest niereprezentowanie dyscypliny, o której mowa w ust. 

1 w przypadku, gdy nie został w wyborach przedstawiony dla niej żaden kandydat. 

4. Minimalna liczba członków rady wynosi 5 osób. 

5. Członków rady wybiera spośród siebie Samorząd. 

  

§28. 1. Każdy członek Samorządu, z zastrzeżeniem §10 ust. 2, może zgłosić się na 

kandydata na członka rady.  
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2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 należy dokonać najpóźniej 2 dni przed 

zarządzonym przez komisję wyborczą terminem wyborów, do wiadomości 

przewodniczącego komisji wyborczej. 

  

§29. 1. Głosowanie jest tajne.  

2. Komisja wyborcza odpowiada za przeprowadzenie głosowania. 

3. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.  

4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby 

głosów, przeprowadza się głosowanie dodatkowe między tymi kandydatami.  

§30. Z głosowania sporządza się protokół zawierający co najmniej:  

1) informację o miejscu i terminie czynności wyborczych;  

2) listę zgłoszonych kandydatów;  

3) liczbę osób uprawnionych do głosowania;  

4) liczbę osób, którym wydano karty do głosowania;  

5) liczbę oddanych kart do głosowania;  

6) liczbę głosów ważnych;  

7) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów;  

8) listę osób wybranych;   

9) listę osób, między którymi odbyło się głosowanie dodatkowe – w przypadku, o 

którym mowa w §29 ust. 4;  

10) podpisy wszystkich członków komisji wyborczej.  

Rozdział 6. Wybory przedstawicieli doktorantów w kolegium elektorów  

§31. 1. Przedstawicielem doktorantów w kolegium elektorów, zwanym dalej elektorem, może 

być członek Samorządu.  

2. Każdy członek Samorządu, z zastrzeżeniem §10 ust. 2, może zgłosić się na 

kandydata na elektora. Zgłoszenie dokonuje się do wiadomości Przewodniczącego. 

3. Wyboru elektora dokonuje Rada.  

4. Na elektorów zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę 

głosów. 

5. Jeżeli w wyniku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby 

głosów nie jest możliwe obsadzenie wszystkich mandatów, przeprowadza się 

głosowanie dodatkowe między tymi kandydatami. 
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§32. 1. Kadencja elektorów rozpoczyna się w dniu wyborów do kolegium elektorów i jest 

zgodna z kadencją Rady.  

 

§33. W przypadku nieobsadzenia mandatu elektora w wyborach lub wygaśnięcia mandatu 

elektora przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w §31.  

Rozdział 7. Wybory przedstawicieli doktorantów w senacie  

§34. 1. Przewodniczący jest z urzędu przedstawicielem doktorantów w senacie, chyba, że 

nie może być członkiem senatu na podstawie przepisów Ustawy.  

2. Przewodniczący może wskazać innego przedstawiciela doktorantów w senacie. 

 

Rozdział 8. Wybory przewodniczącego  

§35. 1. Informacja o wyborach przewodniczącego musi być ujęta w porządku obrad. 

2. Każdy członek rady może zgłosić jednego kandydata na przewodniczącego.  

Wymagana jest zgoda na kandydowanie.  

3. Głosowanie jest tajne.  

4. W głosowaniu członkom rady przysługuje jeden głos.  

5. Na przewodniczącego zostaje wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę 

głosów, jednocześnie uzyskując bezwzględną większość głosów.  

6. Jeżeli w wyniku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby 

głosów, przeprowadza się głosowanie dodatkowe między tymi kandydatami.  

7. Jeżeli w wyniku głosowania przewodniczący nie został wybrany ze względu na 

nieuzyskanie bezwzględnej większości głosów przez żadnego kandydata, 

przeprowadza się kolejne głosowanie, skreślając z listy kandydatów tego, który 

uzyskał najmniejszą liczbę głosów.  

§36. 1. Wybór przewodniczącego w trybie określonym w §35 uważa się za przyjęcie uchwały 

rady w sprawie wyboru przewodniczącego. W uchwale zamieszcza się informację o 

objęciu lub nieobjęciu przez przewodniczącego, stosownie do §34 ust. 1, funkcji 

przedstawiciela doktorantów w senacie.  

2. Wyniki poszczególnych głosowań zamieszcza się w sprawozdaniu z posiedzenia 

rady.  

§37. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego niezwłocznie, przeprowadza 

się wybory uzupełniające w trybie określonym w §35 i §36.  
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2. W przypadku odwołania przewodniczącego, wybory uzupełniające odbywają się na 

tym samym posiedzeniu rady, na którym przewodniczący został odwołany.  

§38. Przewodniczący może zostać odwołany przez Radę większością 2/3 głosów, 

w obecności co najmniej połowy członków rady, w głosowaniu tajnym.  

Rozdział 9. Wybór członków komisji wyborczej  

§39. 1. Informacja o wyborach członków komisji wyborczej musi być ujęta w porządku 

obrad..  

2. Każdy członek rady może zgłosić kandydatów na członków komisji wyborczej, 

w liczbie nie większej niż liczba członków tej komisji. Wymagana jest zgoda na 

kandydowanie.  

3. Głosowanie jest tajne.  

4. W głosowaniu członkom rady przysługuje liczba głosów odpowiadająca liczbie 

mandatów do obsadzenia.  

5. Na członków komisji wyborczej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno 

największą liczbę głosów, jednocześnie uzyskując bezwzględną większość głosów.  

6. Jeżeli w wyniku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby 

głosów nie jest możliwe obsadzenie wszystkich mandatów, przeprowadza się 

głosowanie dodatkowe między tymi kandydatami.  

7. Jeżeli w wyniku głosowania nie wszystkie mandaty zostały obsadzone ze względu na 

nieuzyskanie przez kandydatów bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się 

kolejne głosowanie, między niewybranymi kandydatami.  

8. Jeżeli w wyniku głosowania żaden mandat nie został obsadzony ze względu na 

nieuzyskanie bezwzględnej większości głosów przez żadnego kandydata, 

przeprowadza się kolejne głosowanie, skreślając z listy kandydatów tego, który 

uzyskał najmniejszą liczbę głosów.  

§40. 1. Wybór członków Komisji wyborczej w trybie określonym w §39 uważa się za przyjęcie 

uchwały rady w sprawie ich wyboru.  

2. Wyniki poszczególnych głosowań zamieszcza się w sprawozdaniu z posiedzenia 

rady.  

§41. W przypadku nieobsadzenia mandatu, wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej 

lub odwołania komisji przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w 

§39.  
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§42. Komisja wyborcza lub jej członek może zostać odwołany przez radę większością 2/3 

głosów, w obecności co najmniej połowy członków rady, w głosowaniu tajnym.  

Rozdział 10. Przepisy końcowe  

§43. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie lub obowiązującym prawie lub właściwych 

aktach wewnętrznych Uczelni rozstrzyga rada.  

§44. Regulamin może zostać zmieniony przez radę większością 2/3 głosów w obecności co 

najmniej połowy członków, w głosowaniu tajnym.  

 

Rozdział 11. Przepisy przejściowe 

 

§45. Samorząd przez swoje organy jest również jedynym reprezentantem uczestników 

studiów doktoranckich. 

 

§46. W okresie prowadzenia na uczelni kształcenia na studiach doktoranckich, uczestników 

tych studiów traktuje się jako doktorantów oddzielnej szkoły doktorskiej, a kierunki na 

tych studiach odpowiadają dyscyplinom. 


