REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwany
dalej Samorządem, tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na
Uniwersytecie.
2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwanej dalej Uniwersytetem lub UPJPII.
3. Samorząd zrzesza doktorantów Uniwersytetu - uczestników studiów doktoranckich
(trzeciego stopnia) prowadzonych na UPJPII w formie dwóch cyklów studiów:
licencjackiego (ad licentiam) i doktoranckiego (ad lauream), zwanych dalej
doktorantami.
§2
Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 30 sierpnia 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
zwanej dalej ustawą, statutu Uniwersytetu, oraz Regulaminu Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwanego dalej regulaminem.
§3
1. Samorząd jest reprezentowany przez swoje organy na zasadach określonych w
niniejszym regulaminie.
2. Organy Samorządu współpracują z władzami UPJPII w realizacji zadań Uniwersytetu i
w zakresie określonym w ustawie, statucie Uniwersytetu oraz niniejszym regulaminie.
3. Organy Samorządu Doktorantów respektują opinię doktorantów i przyjmują ich
wnioski.
§4
1. Samorząd prowadzi na terenie Uniwersytetu działalność w zakresie spraw
doktorantów, w tym socjalnych, naukowych i kulturalnych.
2. Zadaniami organów Samorządu są w szczególności:
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1) reprezentowanie społeczności doktorantów i obrona ich praw;
2) reprezentowanie doktorantów wobec władz Uniwersytetu w jej organach
kolegialnych i na zewnątrz;
3) wyrażanie opinii społeczności doktorantów Uniwersytetu w sprawach, którymi
społeczność ta jest zainteresowana;
4) branie udziału w organizacji przebiegu procesu dydaktycznego doktorantów i
współpraca z władzami Uniwersytetu w działaniach zmierzających do poprawy systemu
kształcenia;
5) porozumiewanie się z odpowiednimi organami Uniwersytetu i współdecydowanie w
zakresie podziału środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie oraz
podejmowanie działań mających na celu ochronę sytuacji materialnej (zwłaszcza
wysokości stypendium doktoranckiego);
6) wspieranie i propagowanie działalności naukowej doktorantów;
7) prowadzenie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju osobowości
doktorantów oraz realizacji ich zainteresowań poprzez prowadzenie i popieranie
działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej;
8) organizacja wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej oraz integracja środowiska
doktorantów Uniwersytetu;
9) współpraca z duszpasterstwami
stowarzyszeniami akademickimi;

akademickimi

oraz

organizacjami
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10) współpraca z Krajową Reprezentacją Doktorantów.
3. Stałymi obszarami działalności Samorządu są sprawy: jakości studiów doktoranckich,
informacji, infrastruktury, kultury, współpracy międzynarodowej, pomocy socjalnej i
stypendialnej.
§5
Samorząd realizuje swoje cele poprzez:
1) wywiązywanie się ze swoich uprawnień wynikających z ustawy, Statutu Uniwersytetu
oraz innych aktów normatywnych;
2) występowanie z wnioskami do władz Uniwersytetu;
3) uczestniczenie, poprzez swoich przedstawicieli, w organach
Uniwersytetu i w podejmowaniu decyzji w sprawach doktorantów;

kolegialnych

4) opiniowanie projektów decyzji organów Uniwersytetu w sprawach dotyczących
doktorantów, w tym związanych z organizacją i regulaminem studiów doktoranckich;
5) wyrażanie opinii z własnej inicjatywy lub na prośbę władz Uniwersytetu,
6) działalność społeczną, kulturalną, oświatową i naukową, w tym wydawniczą;
7) podejmowanie innych czynności określonych w niniejszym regulaminie.
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ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
§6
1. Członkiem Samorządu jest każdy doktorant (czyli uczestnik studiów doktoranckich
prowadzonych na Uniwersytecie), w rozumieniu §1 ust. 3 niniejszego regulaminu, bez
względu na obywatelstwo.
2. Doktorant ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Samorządu;
b) zgłaszania opinii i wniosków do organów Samorządu;
c) uczestnictwa w obradach Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów;
d) uczestnictwa w działalności Samorządu;
e) korzystania z urządzeń i środków finansowych Samorządu na zasadach określonych
przez Zarząd Samorządu Doktorantów.
3. Doktoranci mają obowiązek przestrzegania statutu Uniwersytetu, regulaminu studiów
doktoranckich, niniejszego regulaminu, uchwał i aktów wewnętrznych organów
Samorządu oraz dobrego imienia doktoranta Uniwersytetu.
4. Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek utraty statusu doktoranta powstałej w
wyniku:
a) ukończenia bądź rezygnacji ze studiów doktoranckich;
b) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.
5. Doktorant może zostać pozbawiony biernego lub czynnego prawa wyborczego do
organów Samorządu prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej Uniwersytetu
lub Sądu Koleżeńskiego.
§7
1. Organami Samorządu są:
1) Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów, zwana dalej RUSD;
2) Zarząd Samorządu Doktorantów, zwany dalej Zarządem;
3) Sąd Koleżeński Doktorantów, zwany dalej Sądem Koleżeńskim.
2. Na czele RUSD i Zarządu stoi Przewodniczący Samorządu Doktorantów, zwany dalej
Przewodniczącym Samorządu.
3. Członkowie wybrani do organów Samorządu lub na stanowisko Przewodniczącego
Samorządu mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
4. Organy Samorządu na bieżąco współpracują z Samorządem Studentów UPJPII oraz
podejmują z nim wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia.
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ROZDZIAŁ III
RADA UCZELNIANA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
§8
1. Rada Uczelniana Samorządu
uchwałodawczym Samorządu.

Doktorantów,

jest

najwyższym

organem

2. RUSD jest stałym organem Samorządu kierującym całokształtem jego działalności.
3. RUSD tworzą przedstawiciele doktorantów Uniwersytetu wybierani na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.
4. W skład RUSD wchodzi Przewodniczący Samorządu, dwaj pozostali członkowie
Zarządu i 14 przedstawicieli doktorantów pochodzących z wyborów bezpośrednich, w
tym:
a) pięciu przedstawicieli doktorantów Wydziału Teologicznego UPJPII - dwóch dla cyklu
licencjackiego (ad licentiam) i trzech dla cyklu doktoranckiego (ad lauream);
b) czterech przedstawicieli doktorantów Wydziału Filozoficznego UPJPII - po jednym dla
każdego roku studiów;
c) czterech przedstawicieli doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
UPJPII - po jednym dla każdego roku studiów;
d) jeden przedstawiciel doktorantów - uczestników
prowadzonych na Wydziale Prawa Kanonicznego.

studiów

licencjackich

5. Niedozwolone jest łączenie funkcji członka zarządu i przedstawiciela wydziału na
RUSD.
6. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się pojęcia skład regulaminowy ma się na
myśli liczbę członków RUSD wynikającą z ust. 4, z uwzględnieniem przypadków, że
Przewodniczący Samorządu i dwaj pozostali członkowie Zarządu mogą być członkami
RUSD jako przedstawiciele doktorantów pochodzący z wyborów bezpośrednich.
§9
1. RUSD podejmuje decyzje i prowadzi wszelkie sprawy Samorządu:
a) zastrzeżone do jej wyłącznej kompetencji w niniejszym regulaminie;
b) nie zastrzeżonych w niniejszym regulaminie do wyłącznej kompetencji innych
organów Samorządu.
2. RUSD podejmuje swoje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwał.
3. Uchwały RUSD są wiążące dla Samorządu i jego wszystkich organów, chyba, że z treści
uchwały wynika inaczej oraz z wyłączeniem przypadków wymienionych w § 42 i §43
niniejszego regulaminu.
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§10
W szczególności RUSD podejmuje decyzje w sprawach:
1) ustalania kierunków działalności Samorządu;
2) uchwalania regulaminu Samorządu oraz jego zmian;
3) uchwalanie regulaminów wszystkich organów Samorządu;
4) wyboru i odwołania członków Zarządu oraz Przewodniczącego;
5) wyboru i odwołania członków Sądu Koleżeńskiego;
6) wyboru i odwołania delegatów Samorządu do Senatu Uczelni;
7) wyboru i odwołania delegatów Samorządu do Rad Wydziałów,
8) wyboru i odwołania delegatów Samorządu do komisji senackich Uczelni;
9) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu i Sądu Koleżeńskiego,
10) wyboru i odwołania delegata Samorządu do Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
11) zatwierdzanie preliminarza budżetowego opracowanego przez
kontrolowanie wydatkowania środków przydzielonych Samorządowi;

Zarząd

i

12) wydawania opinii dotyczących planów i programów studiów doktoranckich przed
ich uchwaleniem przez władze Uniwersytetu, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy;
13) wypowiadanie się w sprawach procesu nauczania i kształcenia doktorantów;
14) delegowania swoich przedstawicieli do komisji dyscyplinarnej i odwoławczej
komisji dyscyplinarnej Uniwersytetu;
15) przedstawionych przez pozostałe organy Samorządu do rozpatrzenia;
16) podejmowania decyzji w przypadkach wymienionych w art. 42 niniejszego
regulaminu;
17) wykonania innych zadań wynikających z ustaw, aktów wykonawczych, Statutu
Uniwersytetu, uchwał i decyzji jej władz oraz umów i porozumień.

§11
1. RUSD wybiera spośród doktorantów członków Zarządu i członków Sądu
Koleżeńskiego.
2. Kadencja członków Zarządu i Sądu Koleżeńskiego trwa 2 lata, licząc od dnia wyboru,
chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
3. Osoba wybrana na stanowisko członka Zarządu Samorządu, która nie wchodzi w
skład RUSD jako przedstawiciel doktorantów pochodzący z wyborów bezpośrednich,
staje się jej członkiem z urzędu.
4. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może być jednocześnie członkiem RUSD lub Zarządu.
5. Kandydaci do Zarządu, Sądu Koleżeńskiego mogą być zgłaszani w nieograniczonej
liczbie przez członków RUSD. Wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie.
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6. Wybory członków Zarządu i Sądu Koleżeńskiego są dokonywane w głosowaniu
tajnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
regulaminowej liczby członków RUSD. Szczegółowy tryb wyborów określa RUSD
uchwałą.
7. Odwołanie członków Zarządu i członków Sądu Koleżeńskiego następuje w tym samym
trybie, co ich wybór. Po odwołaniu członków Zarządu albo Sądu Koleżeńskiego, RUSD
przystępuje niezwłocznie do wyboru nowego członka na wakujące stanowisko.
8. Wniosek o odwołanie poszczególnych członków Zarządu może złożyć co najmniej 4
członków RUSD lub Sąd Koleżeński. Nie można jednocześnie odwołać całego składu
Zarządu, chyba że w trybie udzielenia votum nieufności Przewodniczącemu Zarządu.
9. Wniosek o odwołanie członków Sądu Koleżeńskiego może złożyć co najmniej 5
członków RUSD. Odwołanie Sądu Koleżeńskiego w całości powoduje zakończenie jego
bieżącej kadencji.
10. Przewodniczący Samorządu informuje o składzie Zarządu i Sądu Koleżeńskiego
Rektora oraz Prorektora ds. studenckich w ciągu 7 dni od daty ich wyboru.
§12
1. Przewodniczącego Samorządu wybiera RUSD spośród doktorantów Uniwersytetu.
Przewodniczący Samorządu wchodzi w skład Zarządu.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Samorządu przysługuje
wszystkim członkom obecnym na posiedzeniu RUSD. Wymagana jest zgoda kandydata
na kandydowanie.
3. Wybory Przewodniczącego Samorządu odbywają się przez tajne głosowanie na
poszczególnych kandydatów. Każdy członek RUSD może wskazać jednego kandydata lub
wstrzymać się od głosu.
4. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie mniej jednak niż
połowę głosów ważnych. Jeżeli żaden kandydatów nie otrzymał w pierwszej turze
wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę, w której biorą udział
kandydaci, którzy otrzymali kolejna pierwszą i drugą największą liczbę głosów. W
przypadku niedokonanego wyboru w drugiej turze, procedurę wyborczą powtarza się
od początku.
6. We wszystkich głosowaniach dotyczących wyboru Przewodniczącego Samorządu do
ważności wyboru wymagany jest udział co najmniej połowy regulaminowej liczby
członków RUSD. Szczegółowy tryb wyborów określa RUSD uchwałą.
7. W przypadku wyboru na przewodniczącego członka RUSD należy przeprowadzić
wybory uzupełniające do 7 dni.
8. Przewodniczący Samorządu informuje o swoim wyborze Rektora oraz Prorektora ds.
Ogólnych i studenckich w ciągu 7 dni od daty wyboru.
9. Odwołanie Przewodniczącego Samorządu może nastąpić jedynie w trybie udzielenia
mu votum nieufności, określonym w §28 niniejszego regulaminu.
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§13
1. RUSD może tworzyć i likwidować stałe lub doraźne komisje problemowe, określając
każdorazowo ich skład oraz zakres działania.
2. Komisje problemowe podlegają RUSD i składają jej sprawozdania ze swojej
działalności.
3. W skład komisji mogą wchodzić doktoranci i studenci Uniwersytetu oraz inne osoby.
ROZDZIAŁ IV
OBRADY RUSD
§14
1. RUSD obraduje na posiedzeniach i zbiera się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
2. Posiedzenia RUSD prowadzi Przewodniczący Samorządu.
3. Posiedzenia RUSD zwołuje Przewodniczący Samorządu z własnej inicjatywy lub na
wniosek:
a) Rektora, Prorektora ds. Ogólnych i studenckich lub Dziekana danego wydziału
Uniwersytetu,
b) co najmniej 4 członków RUSD;
c) Zarządu;
d) Przewodniczącego Samorządu Studentów UPJPII.
4. Zawiadomienia o posiedzeniu RUSD rozsyła się na piśmie nie później niż na 14 dni
przed posiedzeniem. Członkom RUSD, którzy wskazali Przewodniczącemu Samorządu
adres korespondencyjny poczty elektronicznej, zawiadomienia przesyła się drogą
elektroniczną.
5. Posiedzenie RUSD zwoływane na wniosek odbywa się w terminie 7 dni od dnia
złożenia wniosku przez organy określone w ust. 3.
6. W przypadku nie zwołania posiedzenia RUSD w terminie lub wakatu na stanowisku
Przewodniczącego Samorządu, jej obrady zwołuje niezwłocznie i im przewodniczy jeden
z członków Zarządu.
7. W przypadku nie zwołania posiedzenia RUSD w trybie określonym w ust. 6,
posiedzenie zwołuje niezwłocznie Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, który prowadzi
jej obrady, ale bez prawa głosu stanowiącego.
§15
1. Obecność członków RUSD na jej posiedzeniach jest obowiązkowa.
Nieusprawiedliwiona nieobecność stanowi podstawę do wszczęcia przez Zarząd
postępowania o naruszenie regulaminu.

7

2. Posiedzenia RUSD są jawne. W posiedzeniach RUSD mogą uczestniczyć wszyscy
doktoranci i studenci UPJPII w charakterze obserwatorów.
3. Posiedzenia RUSD są protokołowane przez sekretarza obrad wyznaczonego przez
prowadzącego posiedzenie. Protokół stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad i
obejmuje krótki zapis ich przebiegu, a także – w załącznikach – listę obecności i pełne
teksty podjętych uchwał i decyzji. Zgodność protokołu ze stanem faktycznym
potwierdza podpisem Przewodniczący obrad i sekretarz.
4. Termin i miejsce każdego z posiedzeń RUSD zostają podane do publicznej wiadomości
doktorantów poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Samorządu.
5. W posiedzeniach RUSD mogą brać udział (z głosem doradczym) członkowie organów
Samorządu Studentów UPJPII oraz goście zaproszeni przez Przewodniczącego
Samorządu.
§16
1. RUSD wszelkie uchwały i decyzje podejmuje bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków, chyba że niniejszy
regulamin stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego obrad.
2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez
Przewodniczącego obrad.
3. Głosowanie tajne przeprowadza się:
a) gdy przepis szczególny tak stanowi,
b) na wniosek Przewodniczącego obrad lub 3 członków RUSD.
4. Głosowanie tajne odbywa się pisemnie na kartach do głosowania. Szczegółowe zasady
głosowania tajnego określa każdorazowo RUSD.
5. Wyniki każdego głosowania ogłasza Przewodniczący obrad. W razie, gdy wynik
głosowania budzi wątpliwości, Przewodniczący obrad może dokonać reasumpcji
głosowania.

§17
1. Przewodniczący obrad przekazuje uchwały podjęte przez RUSD Rektorowi i
Prorektorowi ds. studenckich w czasie 7 dni od ich przyjęcia.
2. Rektor uchyla uchwały RUSD niezgodne z przepisami prawa, statutem Uniwersytetu,
regulaminem studiów doktoranckich lub niniejszym regulaminem.
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ROZDZIAŁ V
WYBORY CZŁONKÓW RUSD, ICH KADENCJA I OBOWIĄZKI
§18
1. Prawo wybierania swoich przedstawicieli do RUSD mają wszyscy doktoranci
posiadający czynne prawo wyborcze. Wybory do RUSD są bezpośrednie.
2. Do RUSD może być wybrana osoba posiadająca czynne prawo wyborcze do organów
Samorządu (bierne prawo wyborcze), z wyjątkiem doktoranta:
a) ukaranego prawomocnym wyrokiem
zawieszającym go w prawach doktoranta;

komisji

dyscyplinarnej

Uniwerystetu,

b) pozbawionego biernego prawa wyborczego do organów Samorządu prawomocnym
orzeczeniem komisji dyscyplinarnej Uniwersytetu lub Sądu Koleżeńskiego;
c) będącego członkiem Sądu Koleżeńskiego.
3. Członkowie RUSD, o których mowa w §8 ust. 4 lit. a - c są wybierani przez
doktorantów danego wydziału Uniwersytetu w wyborach powszechnych, równych i
bezpośrednich, osobno dla każdego roku studiów doktoranckich.
4. Członek RUSD, o którym mowa w §8 ust. 4 lit. d jest wybierany w wyborach
powszechnych, równych i bezpośrednich, łącznie przez doktorantów - uczestników
wszystkich trzech lat studiów licencjackich prowadzonych na Wydziale Prawa
Kanonicznego.
§19
1. Wyboru przedstawiciela do RUSD, z zachowaniem ust. 3, dokonuje zebranie
doktorantów danego roku, które zwołuje Przewodniczący Samorządu, co najmniej 14
dni przed zakończeniem kadencji dotychczasowego przedstawiciela danego roku
studiów doktoranckich.
2. Doktoranci pierwszego roku wybierają swojego przedstawiciela do RUSD na początku
roku akademickiego, do dnia 25 października.
3. Wyboru przedstawiciela do RUSD, o którym mowa w §18 ust. 4 dokonuje zebranie
doktorantów - uczestników wszystkich trzech lat studiów licencjackich prowadzonych
w Instytucie, które zwołuje Przewodniczący Samorządu, co najmniej 14 dni przed
zakończeniem kadencji dotychczasowego ich przedstawiciela.
4. Wyboru przedstawiciela do RUSD dokonuje się bezpośrednio, większością głosów, w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania doktorantów danego roku.
Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. O szczegółowym
sposobie głosowania decydują wyborcy na zebraniu wyborczym.
5. Wybory członków RUSD przeprowadza protokolarnie Zarząd, który o wynikach
wyborów informuje Rektora, Prorektora ds. Ogólnych i studenckich, Dziekanów
wszystkich wydziałów Uniwersytetu, oraz podaje je niezwłocznie do publicznej
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wiadomości doktorantom poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń
Samorządu.
§20
1. Kadencja każdego członka RUSD trwa dwa lata (jeden rok w przypadku wyboru osoby
będącej doktorantem ostatniego roku studiów), licząc od dnia wyboru.
2. Zebranie doktorantów wymienionych w §19 ust. 1 i 3 niniejszego regulaminu może
odwołać w dowolnym czasie swojego przedstawiciela wybranego do RUSD. Odwołanie
przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Postanowienia zawarte w §19 ust. 4 stosuje się
odpowiednio. O odwołaniu swojego przedstawiciela zawiadamia się niezwłocznie
Przewodniczącego Samorządu, przekazując mu protokół zebrania podpisany przez
wszystkich uczestników danego zebrania doktorantów.
3. Mandat członków RUSD przed upływem kadencji wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji przyjętej przez RUSD,
b) utraty statusu doktoranta,
c) utraty biernego prawa wyborczego do organów Samorządu w rozumieniu § 6 ust. 5
niniejszego regulaminu,
d) odwołania decyzją zebrania doktorantów w trybie określonym w ust. 2,
e) wyboru do Sądu Koleżeńskiego,
f) ukarania przez komisję dyscyplinarną Uniwersytetu lub Sąd Koleżeński karami o
których mowa w art. 212 pkt. 3 - 5 ustawy.
4. Ustanie członkostwa w RUSD przed upływem kadencji stwierdza uchwałą Zarząd i
niezwłocznie przeprowadza nowe wybory, stosując odpowiednie przepisy niniejszego
regulaminu.
5. Członek RUSD wybrany w trybie określonym w ust. 4 pełni swój mandat przez nową
kadencję.
§21
1. W zakresie pełnienia swego mandatu członek RUSD zobowiązany jest:
a) brać czynny udział w jej pracach,
b) działać zgodnie z jej uchwałami.
2. Członek RUSD ponosi odpowiedzialność za naruszenie regulaminu przed Sądem
Koleżeńskim.
3. Pociągnięcie do odpowiedzialności członka RUSD może nastąpić na podstawie
uchwały RUSD podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy regulaminowego jej składu i na wniosek minimum 1/4 członków RUSD.
4. Z dniem podjęcia uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności członka RUSD przed
Sądem Koleżeńskim sprawowanie przez niego funkcji członka RUSD ulega zawieszeniu
do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w tej sprawie.
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ROZDZIAŁ VI
DELEGACI DOKTORANTÓW W SENACIE UNIWERSYTETU, JEGO KOMISJACH, RADACH WYDZIAŁU
§22
1. Doktoranci - członkowie Senatu Uniwersytetu (zwani dalej delegatami Samorządu do
Senatu) reprezentują w nim społeczność doktorantów i biorą aktywny udział w jego
pracach.
2. Liczbę delegatów Samorządu do Senatu określają odpowiednie przepisy.
3. Delegatów Samorządu do Senatu wybiera RUSD ze swojego grona.
4. Kadencja delegatów Samorządu do Senatu trwa dwa lata, przy czym RUSD może ich
odwołać w dowolnym czasie, wybierając jednocześnie nowych delegatów.
5. W zakresie pełnienia swego mandatu delegat Samorządu do Senatu działa zgodnie z
uchwałami RUSD.
6. Delegaci Samorządu do Senatu wykonują zadania wynikające z obowiązujących
przepisów prawa, w tym wyrażają zgodę na wybór danej osoby na stanowisko
prorektora do spraw studenckich oraz zgłaszają ewentualne wnioski o odwołanie
prorektora do spraw studenckich, o czym mowa w art. 75 ust. 3 i art. 78 ust. 2 ustawy.
7. Delegaci Samorządu do Senatu składają RUSD i Zarządowi sprawozdania z
uczestnictwa w posiedzeniach Senatu Uniwersytetu.
8. Delegaci Samorządu do Senatu za swoją działalność odpowiadają przed RUSD i Sądem
Koleżeńskim.
9. Przewodniczący Samorządu informuje na piśmie Rektora o wyborze delegatów
Samorządu do Senatu i ich odwołaniu przez RUSD.
10. Postanowienia określone w ust. 1 - 5 i 6 - 9 stosuje się odpowiednio w stosunku do
przedstawicieli doktorantów do komisji senackich Uniwersytetu.
§23
1. Doktoranci - członkowie danej rady wydziału Uniwersytetu (zwani dalej delegatami
Samorządu do Rady Wydziału) reprezentują w niej społeczność doktorantów danego
wydziału i biorą aktywny udział w jej pracach.
2. Liczbę delegatów Samorządu do Rady Wydziału określają odpowiednie przepisy.
3. Delegatów Samorządu do Rady Wydziału wybiera RUSD ze swojego grona, przy czym
dany delegat powinien być uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych na
wydziale, do którego rady zostaje wybrany.
4. Kadencja delegatów Samorządu do Rady Wydziału trwa dwa lata, przy czym RUSD
może ich odwołać w dowolnym czasie, wybierając jednocześnie nowych delegatów.
5. W zakresie pełnienia swego mandatu delegat Samorządu do Rady Wydziału działa
zgodnie z uchwałami RUSD.
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6. Delegaci Samorządu do Rady Wydziału wykonują zadania wynikające z
obowiązujących przepisów prawa, w tym wyrażają zgodę na wybór danej osoby na
stanowisko prodziekana do spraw studenckich, o czym mowa w art. 76 ust. 5 ustawy.
7. Delegaci Samorządu do Rady Wydziału składają RUSD i Zarządowi sprawozdania z
uczestnictwa w posiedzeniach danej Rady Wydziału Uniwersytetu.
8. Delegaci Samorządu do Rady Wydziału za swoją działalność odpowiadają przed RUSD
i Sądem Koleżeńskim.
9. Przewodniczący Samorządu informuje na piśmie Dziekana danego wydziału
Uniwerystetu o wyborze delegatów Samorządu do Rady Wydziału i ich odwołaniu przez
RUSD.
ROZDZIAŁ VII
ZARZĄD
§24
1. Zarząd jest organem kierującym bieżącą działalnością Samorządu.
2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący Samorządu i 2 członkowie wybierani przez
RUSD.
3. Zarząd działa kolegialnie, zgodnie ze swoim regulaminem uchwalonym przez RUSD.
4. Zebrania Zarządu są protokołowane.
5. Zarząd zbiera się co najmniej raz w miesiącu, oprócz przewidzianych na
Uniwersytecie okresów przerw wakacyjnych.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków Zarządu,
chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej. Na wniosek jednego z członków Zarządu
podejmuje się daną uchwałę w głosowaniu tajnym.
7. Przewodniczący Samorządu przekazuje uchwały Zarządu Rektorowi i Prorektorowi
ds. studenckich w czasie 7 dni od ich przyjęcia.
8. Rektor uchyla uchwały Zarządu niezgodne z przepisami prawa, statutem
Uniwersytetu, regulaminem studiów doktoranckich lub regulaminem Samorządu.
9. Za działania Zarządu odpowiada przed RUSD Przewodniczący Samorządu.
§25
1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach powierzonych jej przez RUSD oraz
realizuje jej uchwały.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) współpraca z Rektorem i pozostałymi władzami Uniwersytetu w sprawach
należących do zakresu działania Samorządu;
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2) współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących Samorządu, w zakresie i na
zasadach określonych przez odrębne przepisy;
3) organizowanie pracy Samorządu;
4) realizacja uchwał i decyzji RUSD oraz podejmowanie działań na wniosek RUSD;
5) przygotowywanie projektów uchwał RUSD;
6) podejmowanie działań na rzecz pozytywnych zmian sytuacji doktorantów, w tym
ochronę ich sytuacji materialnej oraz przestrzegania ich praw;
7) przeciwstawianie się nie respektowaniu praw doktorantów;
8) wnioskowanie o wprowadzenie zmian do programu studiów doktoranckich;
9) informowanie doktorantów o swojej działalności, jak również reagowanie na wnioski
i postulaty przez nich składane;
10) prowadzenie stałych dyżurów na terenie Uniwersytetu dla doktorantów i
interesantów Samorządu,
11) współpraca z organizacjami doktorantów i organizacjami studenckimi działającymi
na terenie Uniwersytetu;
12) rozpatrywanie wniosków uczelnianych organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń,
o których mowa w art. 210 ustawy;
13) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów i
rozwojowi współpracy koleżeńskiej;
14) wnioskowanie do Rektora o przekazanie sprawy dyscyplinarnej do Sądu
Koleżeńskiego, o czym mowa w art. 214 ust. 1 ustawy i konsultowanie z Rektorem
spraw mających być przekazanych komisji dyscyplinarnej Uniwersytetu;
15) wnoszenie odwołań do komisji dyscyplinarnej Uniwersytetu lub Sądu Koleżeńskiego
od decyzji Rektora wymierzających karę upomnienia doktorantowi, o czym mowa w art.
214 ust 2 i 3 ustawy;
16) wydawanie opinii o doktorantach, gdy tego wymagają przepisy lub na wniosek
organów Uniwersytetu;
17) powoływanie spośród doktorantów Rzecznika Dyscyplinarnego Samorządu
pełniącego funkcję oskarżyciela przed Sądem Koleżeńskim;
18) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Samorządu.
3. Zarząd dysponuje budżetem Samorządu w zakresie określonym przez RUSD i zgodnie
z preliminarzem budżetowym, o którym mowa w §38 niniejszego regulaminu.
4. Zarząd podejmuje działania dotyczące spraw określonych w §37, §38 i §40
niniejszego regulaminu oraz opracowuje preliminarz budżetowy Samorządu.
5. Zarząd przedstawia RUSD sprawozdania ze swej działalności, w tym z działalności
finansowej i dokumentuje stan środków materialnych oraz mienia będącego w
dyspozycji Samorządu.
6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez RUSD.
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§26
1. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji przyjętej przez RUSD;
b) utraty statusu doktoranta;
c) utraty biernego prawa wyborczego do organów Samorządu w rozumieniu §6 ust. 5
niniejszego regulaminu;
d) odwołania przez RUSD w trybie określonym w §11 ust. 7;
e) wyboru do Sądu Koleżeńskiego;
f) ukarania przez komisję dyscyplinarną Uniwerystetu lub Sąd Koleżeński karami o
których mowa w art. 212 pkt. 3 - 5 ustawy;
g) sytuacji, o której mowa w §28 ust. 4 niniejszego regulaminu.
4. Ustanie członkostwa w Zarządzie przed upływem kadencji stwierdza RUSD uchwałą i
niezwłocznie przeprowadza nowe wybory, stosując odpowiednie przepisy niniejszego
regulaminu. Członek Zarządu wybrany w tym trybie pełni swoją funkcję do końca
kadencji, na którą został wybrany jego poprzednik.
ROZDZIAŁ VIII
PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU
§27
1. Przewodniczący Samorządu wchodzi w skład Zarządu i RUSD oraz kieruje pracami
tych
organów.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu należy:
1) reprezentowanie członków Samorządu wobec władz Uniwerystetu i innych
podmiotów społeczności akademickiej, a także na zewnątrz,
2) wykonywanie uchwał RUSD i Zarządu, prowadzenie nadzoru nad działaniami
wynikającymi z podpisanych porozumień;
3) koordynowanie działalności organów Samorządu;
4) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego
regulaminu i innych przepisów prawa;
5) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków dla ich
działalności;
6) podejmowanie decyzji w sprawach, o których mowa w art. 174 ustawy, wspólnie z
Rektorem i Zarządem Samorządu Studentów UPJPII;
7) wykonywanie innych obowiązków określonych w niniejszym regulaminie.
3. Przewodniczący może przekazać część swoich uprawnień, na okres nie dłuższy niż
miesiąc, na któregoś z członków Zarządu.
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4. Przewodniczący Samorządu za swoją działalność odpowiada przed RUSD i Sądem
Koleżeńskim.
§28
1. RUSD może uchwalić wobec Przewodniczącego Samorządu votum nieufności w
głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów regulaminowego składu. W głosowaniu nie
bierze udziału Przewodniczący Samorządu i członkowie Zarządu.
2. Wniosek o votum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 4 członków RUSD
lub Sąd Koleżeński i poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty
jego zgłoszenia.
3. RUSD uchwalając Przewodniczącemu Samorządu votum nieufności musi jednocześnie
dokonać wyboru nowego Przewodniczącego Samorządu.
4. Uchwalenie votum nieufności wobec Przewodniczącego jest równoznaczne z
odwołaniem
Zarządu.
5. Uchwała w sprawie votum nieufności wobec Przewodniczącego Samorządu traci moc,
gdy na tym samym posiedzeniu RUSD, na którym została uchwalona, nie zostanie
wybrany nowy Przewodniczący Samorządu, mimo podjęcia próby wyboru.
§29
1. Kadencja Przewodniczącego Samorządu trwa dwa lata, przy czym kończy się z chwilą
wyboru nowego Przewodniczącego Samorządu.
2. Mandat Przewodniczącego Samorządu wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji przyjętej przez RUSD;
b) utraty statusu doktoranta;
c) utraty biernego prawa wyborczego do organów Samorządu w rozumieniu §6 ust. 5
niniejszego regulaminu;
d) udzielenia mu votum nieufności przez RUSD;
e) ukarania przez komisję dyscyplinarną Uniwersytetu lub Sąd Koleżeński karami o
których mowa w art. 212 pkt. 3 - 5 ustawy;
f) wyboru do Sądu Koleżeńskiego.
3. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Samorządu przed upływem kadencji
stwierdza RUSD uchwałą i niezwłocznie przeprowadza nowe wybory, celem obsadzenia
zwolnionego mandatu, stosując odpowiednie przepisy niniejszego regulaminu.
Przewodniczący Samorządu wybrany w tym trybie pełni swoją funkcję od nowej
kadencji.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 2 lit. b-f Przewodniczący Sądu
Koleżeńskiego zwołuje niezwłocznie posiedzenie RUSD, celem podjęcia uchwały o
wygaśnięciu mandatu Przewodniczącego Samorządu i przeprowadzenia wyboru
nowego Przewodniczącego Samorządu. Postanowienia zawarte w §14 ust. 7 stosuje się
odpowiednio.
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5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Samorządu, do czasu
powołania nowego Przewodniczącego Samorządu, jego obowiązki pełni tymczasowo
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
ROZDZIAŁ IX
SĄD KOLEŻEŃSKI
§30
1. Sąd Koleżeński jest organem Samorządu powołanym do wydawania orzeczeń w
sprawach dyscyplinarnych doktorantów.
2. Sąd Koleżeński orzeka:
a) w sprawach naruszenia przez doktoranta przepisów obowiązujących na
Uniwersytecie, w tym niniejszego regulaminu;
b) w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny uchybiające godności
doktoranta;
c) w sprawach odpowiedzialności za niedopełnienie swoich obowiązków przez:
członków Zarządu, Przewodniczącego Samorządu, delegatów Samorządu do Senatu,
komisji senackich oraz delegatów Samorządu do Rad Wydziałowych i Rady Instytutu.
3. Sąd Koleżeński rozwiązuje spory powstałe między doktorantami, które zostały
przedłożone mu do rozpatrzenia.
4. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należą również sprawy nadzorcze i kontrolne
działalności organów Samorządu, w tym:
a) sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu i Przewodniczącego Samorządu,
b) czuwanie nad przestrzeganiem zasad prawa i współżycia koleżeńskiego doktorantów,
c) wykonywanie innych zadań powierzonych w niniejszym regulaminie.
5. W sprawach dyscyplinarnych i rozwiązujących spory między doktorantami, Sąd
Koleżeński wydaje orzeczenia w trybie określonym w §33 - §35 niniejszego regulaminu.
6. W pozostałych sprawach Sąd Koleżeński wydaje postanowienia, podejmowane
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swojego regulaminowego
składu.
§31
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez RUSD.
2. Sędzią Sądu Koleżeńskiego może zostać każdy doktorant, posiadający bierne prawo
wyborcze do organów samorządu, o nienagannej postawie moralnej. Członkiem Sądu
Koleżeńskiego nie może być doktorant ukarany prawomocnym wyrokiem komisji
dyscyplinarnej Uniwersytetu.
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3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w organach
Samorządu, a także w komisjach i zespołach problemowych RUSD. Osoba, która przyjęła
wybór do Sądu Koleżeńskiego traci z mocy prawa swój mandat w innych organach
Samorządu.
4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który
kieruje pracami sądu oraz wypełnia inne funkcje określone w niniejszym regulaminie.
5 Sąd Koleżeński składa raz w roku RUSD sprawozdania ze swojej działalności.
6. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa
regulamin uchwalony przez RUSD.
§32
1. Sąd Koleżeński w zakresie swoich uprawnień nadzorczych i kontrolnych:
a) może żądać od Przewodniczącego Samorządu i członków Zarządu, złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
b) może żądać od Przewodniczącego Samorządu okazania dokumentów dotyczących
działalności Samorządu;
c) ocenia zgodność decyzji Zarządu i Przewodniczącego Samorządu z uchwałami RUSD i
przepisami prawa;
d) ocenia stopień wywiązywania się członków organów Samorządu ze swoich
obowiązków, w szczególności: członków RUSD, Zarządu i Przewodniczącego
Samorządu;
e) ocenia stopień wywiązywania się ze swoich obowiązków przez: delegatów
Samorządu do Senatu, komisji senackich oraz delegatów Samorządu do Rad
Wydziałowych i Rady Instytutu;
f) rozstrzyga spory kompetencyjne między poszczególnymi organami Samorządu;
g) przeprowadza kontrole organów Samorządu z własnej inicjatywy lub zlecone przez
RUSD i składa jej sprawozdania pokontrolne;
h) może występować do Przewodniczącego Samorządu z żądaniem niezwłocznego
zwołania posiedzenia RUSD lub Zarządu.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w
posiedzeniach wszystkich organów Samorządu.
3. Sąd Koleżeński może wnioskować do RUSD o:
a) uchwalenie votum nieufności wobec Przewodniczącego Samorządu;
b) odwołanie poszczególnych członków Zarządu;
c) odwołanie delegatów Samorządu ze składu: Senatu, komisji senackich, Rad
Wydziałowych.
4. Co najmniej raz w roku akademickim Sąd Koleżeński przeprowadza kontrolę
działalności Zarządu i Przewodniczącego Samorządu oraz przedstawia RUSD wyniki
dokonanej kontroli.
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§33
1. Uprawnienia dyscyplinarne Sądu Koleżeńskiego wobec doktorantów wynikają z
ustawy oraz niniejszego regulaminu.
2. Orzeczeniom Sądu Koleżeńskiego podlegają wszyscy doktoranci Uniwersytetu.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna się na wniosek:
a) Rektora, złożony z własnej inicjatywy lub w przypadkach, o których mowa w §25 ust.
2 pkt 14 niniejszego regulaminu;
b) Zarządu lub ukaranego doktoranta, jako odwołanie od decyzji Rektora wymierzającej
karę upomnienia, o czym mowa w art. 214 ust 2 i 3 ustawy oraz w §25 ust. 2 pkt. 15
niniejszego regulaminu;
c) Rzecznika Dyscyplinarnego Samorządu, we wszystkich przypadkach, w których uzna
on to za stosowne;
d) Przewodniczącego Samorządu, w przypadkach podjęcia przez RUSD uchwały, o której
mowa w §21 ust. 3 niniejszego regulaminu;
e) zainteresowanych stron, w przypadkach rozwiązania sporów powstałych pomiędzy
doktorantami.
4. Sąd Koleżeński wymierza kary wymienione w przepisach ustawy, statutu
Uniwersytetu lub regulaminie studiów doktoranckich oraz może wymierzyć karę
pozbawienia biernego lub czynnego prawa wyborczego do organów Samorządu.
5. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie, w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów, z uwzględnieniem ust. 6.
6. W przypadku rozpatrywania spraw dotyczących danego członka Sądu Koleżeńskiego,
zostaje on wyłączony z mocy prawa ze składu orzekającego, a w jego miejsce zasiada z
urzędu Przewodniczący Samorządu.
§34
1. Sąd Koleżeński orzeka w I instancji.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego podjętych w I instancji przysługuje stronom prawo
odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia
orzeczenia:
a) w sprawach dyscyplinarnych - do komisji dyscyplinarnej Uniwersytetu;
b) w sprawach rozstrzygających spory pomiędzy doktorantami - do Rektora.
3. Decyzja organu II instancji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydane w I instancji, na które nie wniesiono
odwołania, stają się prawomocne po upływie czternastu dni od dnia doręczenia ich
stronom. Prawomocność orzeczenia stwierdza Sąd Koleżeński postanowieniem
wydanym na posiedzeniu niejawnym.
5. W sprawach odpowiedzialności za niedopełnienie swoich obowiązków, o których
mowa w §30 ust. 2 lit. c, orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydane w I instancji są
ostateczne. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
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6. W II instancji Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania wniesione od decyzji Rektora
wymierzających karę upomnienia, o czym mowa w art. 214 ust 2 i 3 ustawy.
Przedmiotowe odwołanie wnosi się do Sądu Koleżeńskiego w terminie czternastu dni od
doręczenia zawiadomienia o ukaraniu przez Rektora.
§35
1. Sąd Koleżeński prowadzi postępowanie na rozprawie, podczas której wysłuchuje:
Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw doktorantów powołanego przez Rektora lub
Rzecznika Dyscyplinarnego Samorządu oraz obwinionego i jego obrońcę, jeżeli został
ustanowiony, a także zgłoszonych przez strony świadków.
2. Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim jest jawna. O terminie i miejscu rozprawy Sąd
Koleżeński zawiadamia poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
Samorządu.
3. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia wraz z uzasadnieniem,
które doręcza stronom, RUSD oraz podaje do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni od
daty jego wydania.
4. Sąd Koleżeński I instancji wydając orzeczenie postanawia:
a) w przypadku spraw dyscyplinarnych o umorzeniu postępowania albo stwierdzeniu
niewinności obwinionego, albo stwierdzeniu jego winy i wymierzeniu mu kary
proporcjonalnej do jej stopnia;
b) w przypadku rozwiązywania sporów pomiędzy doktorantami - o rozstrzygnięciu
sprawy, co do meritum;
d) w przypadku odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków przez organy i osoby
wymienione w §30 ust. 2 lit. c o stwierdzeniu niewinności obwinionego, albo ukaraniu
go karami wymienionymi w art. 212 pkt 1-3, albo złożeniu wniosku do RUSD o
odwołanie z pełnionej funkcji.
5. W przypadkach ukarania karą, o której mowa w art. 212 pkt 3 ustawy lub w
przypadkach wydania orzeczeń w sprawach określonych w § 33 ust. 3 lit. a i b
niniejszego regulaminu, orzeczenia Sądu Koleżeńskiego doręczane są również
Rektorowi, komisji dyscyplinarnej Uniwersytetu oraz RUSD.
6. Sąd Koleżeński II instancji orzekając w sprawie wymienionej w §34 ust. 6 niniejszego
regulaminu może wymierzyć tylko karę upomnienia lub stwierdzić niewinność
obwinionego. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego II instancji jest ostateczne i staje się
prawomocne po upływie czternastu dni od dnia jego doręczenia stronom.
7. Sprawy rozpoczęte i nie zakończone przed końcem kadencji rozpatruje Sąd
Koleżeński w dotychczasowym składzie, z uwzględnieniem postanowień określonych w
§ 36.
§36
1. Mandat członka Sądu Koleżeńskiego wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji przyjętej przez RUSD;
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b) utraty statusu doktoranta;
c) utraty biernego prawa wyborczego do organów Samorządu w rozumieniu §6 ust. 5
niniejszego regulaminu;
d) odwołania przez RUSD w trybie określonym w §11 ust. 7;
e) ukarania przez komisję dyscyplinarną Uniwersytetu lub Sąd Koleżeński karami o
których mowa w art. 212 pkt. 3 - 5 ustawy;
f) wyboru do Zarządu lub RUSD.
2. Ustanie członkostwa w Sądzie Koleżeńskim przed upływem kadencji stwierdza RUSD
uchwałą i niezwłocznie przeprowadza nowe wybory, stosując odpowiednie przepisy
niniejszego regulaminu. Członek Sądu Koleżeńskiego wybrany w tym trybie pełni swoją
funkcję do końca kadencji, na którą został wybrany jego poprzednik.
ROZDZIAŁ X
BUDŻET SAMORZĄDU I SPRAWY FINANSOWE
§37
1. Uniwersytet zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów
Samorządu, o czym mowa w art. 202 ust. 8, w związku z art. 208 ust. 2 ustawy.
2. RUSD decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez
organy Uniwersytetu na cele doktorantów.
3. Samorząd może zabiegać o pomoc materialną u osób fizycznych i prawnych, w tym
różnych organizacji i podmiotów gospodarczych, których działanie nie jest sprzeczne z
moralnością chrześcijańską.
4. Samorząd może podejmować przedsięwzięcia służące uzyskaniu środków
materialnych we własnym zakresie, ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§38
1. Samorząd przedstawia Uniwersytetowi do 20 listopada każdego roku Prorektorowi
ds. Ogólnych i studenckich i Kanclerzowi preliminarz wydatków na następny rok
budżetowy.
2. Samorząd do końca stycznia każdego roku przedstawia Prorektorowi ds. Ogólnych i
studenckich i Kanclerzowi uniwersytetu sprawozdanie z wpływów i wydatków
obejmujące poprzedni rok budżetowy.
3. Po przyjęciu sprawozdania z działalności finansowej Samorządu za poprzedni rok
budżetowy, Prorektor ds. Ogólnych i studenckich zatwierdza preliminarz budżetowy na
dany rok budżetowy.
4. Przewodniczący Samorządu przedstawia na bieżąco Kanclerzowi Uniwersytetu
rachunki i faktury obejmujące wydatki poniesione na działalność Samorządu.
5. W sprawach spornych decyzje podejmuje Senat Uniwersytetu.
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6. Szczegółowe zasady dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi przez
władze Uniwersytetu na działalność Samorządu Doktorantów określa regulamin
finansowy podpisany przez odpowiednie władze Uniwersytetu i Przewodniczącego
Samorządu.
§39
1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych Samorządu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu,
w tym Przewodniczącego Samorządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego z członów
Zarządu.
§40
1. Samorząd dla realizacji regulaminowych zadań ma prawo korzystać ze środków
materialnych, pomieszczeń, urządzeń poligraficznych i elektronicznych, na zasadach
określonych w porozumieniu z Rektorem lub Kanclerzem Uniwersytetu.
2. Obrady i posiedzenia organów Samorządu odbywają się w budynku Uniwersytetu w
biurze Samorządu Studentów UPJPII lub w innym stosownym miejscu.
3. Biuro Samorządu Studentów UPJPII zapewnia Samorządowi obsługę techniczno kancelaryjną.
ROZDZIAŁ XI
PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE
§41
1. Na wniosek Zarządu Rektor wyznacza Samorządowi opiekuna spośród pracowników.
2. Opiekun Samorządu:
a) może uczestniczyć w posiedzeniach wszystkich organów Samorządu;
b) wspomaga Samorząd swoją radą i pomocą;
c) wykonuje inne zadania w stosunku do Samorządu powierzone mu przez władze
Uniwersytetu.
3. Przewodniczący Samorządu informuje na bieżąco Opiekuna Samorządu o działalności
Samorządu.
§42
1. W razie zagrożenia interesów społeczności doktorantów Samorząd może
proklamować akcję protestacyjną doktorantów, o której mowa w art. 206 ust. 1 ustawy.
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2. Akcję protestacyjną można proklamować tylko po uprzednim wyczerpaniu
wszystkich możliwości mediacyjnych.
3. Decyzję o rozpoczęciu, zakończeniu i formie akcji protestacyjnej podejmuje RUSD
bezwzględną większością głosów regulaminowego jej składu.
4. O decyzji wymienionej w ust. 3 Przewodniczący Samorządu zawiadamia Rektora nie
później niż trzy dni przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej.
5. Jeżeli wcześniejsze negocjacje z Rektorem lub inne formy akcji protestacyjnej nie
doprowadziły do rozwiązania konfliktu, Samorząd może podjąć decyzję o
przeprowadzeniu strajku doktorantów (powstrzymywanie się od uczęszczania na
zajęcia z możliwością pozostania na Uniwersytecie), określonego w art. 206 ust. 3
ustawy.
6. Decyzję o przeprowadzeniu strajku doktorantów podejmuje wyłącznie RUSD
większością 2/3 głosów regulaminowego jej składu i po uprzedniej akceptacji tej decyzji
ze strony Rady Uczelnianej Samorządu Studentów UPJPII.
7. O decyzji wymienionej w ust. 6 Przewodniczący Samorządu zawiadamia Rektora nie
później niż trzy dni przed rozpoczęciem strajku doktorantów.
§43
1. Nikomu nie można nakazać ani zakazać udziału w akcji protestacyjnej czy strajku
doktorantów.
2. Udział w akcji protestacyjnej lub w strajku doktorantów jest dobrowolny i nie stanowi
naruszenia obowiązków doktoranta, jeżeli strajk lub inna akcja protestacyjna zostały
zorganizowane zgodnie z ustawą i niniejszym regulaminem.
3. W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu strajku lub innej akcji protestacyjnej,
RUSD jest zobowiązana zapewnić taki ich przebieg, aby nie zagrażały zdrowiu lub życiu
ludzkiemu, mieniu Uniwersytetu lub innych osób, ani nie naruszały praw pracowników i
studentów Uniwersytetu, a także doktorantów nie biorących udziału w proteście.
4. Akcje protestacyjne i strajki doktorantów mogą być prowadzone tylko zgodnie z
przepisami ustawy, niniejszym regulaminem i aktami nadrzędnymi oraz z
poszanowaniem katolickiego charakteru Uniwersytetu.
§44
1. W przypadku, gdy w innych aktach normatywnych mówi się o wyborach
przedstawicieli Samorządu z jego grona, należy przez to rozumieć ich wybór w
wyborach bezpośrednich lub przez właściwy organ Samorządu spośród doktorantów.
2. W przypadku, gdy w innych aktach normatywnych mówi się o ”właściwych organach
Samorządu” bez bliższego określania o jakie organy chodzi, należy przez to rozumieć
organy Samorządu wymienione w niniejszym regulaminie, do których zadań należą
sprawy uregulowane w tych przepisach.
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§45
Niestosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym regulaminie stanowi
wykroczenie przeciwko obowiązkom doktoranta i może być podstawą wszczęcia przed
Sądem Koleżeńskim lub komisją dyscyplinarną Uniwersytetu postępowania
dyscyplinarnego przeciwko doktorantom naruszającym te przepisy.
ROZDZIAŁ XII
§46
1. Na wniosek Zarządu RUSD może dokonywać zmian niniejszego regulaminu
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
2. Propozycje zmian niniejszego regulaminu powinny być przedstawione wszystkim
członkom RUSD na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia RUSD, na którym
mają one być rozpatrywane.
3. Zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu ich zgodności z ustawą i statutem UPJPII
przez Senat Uniwersytetu.
4. Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga RUSD w porozumieniu z
właściwymi organami Uniwersytetu.
§47
Regulamin Samorządu Doktorantów wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat
Uniwersytetu zgodności Regulaminu z ustawą i Statutem Uniwersytetu.
§48
Regulamin niniejszy podlega ogłoszeniu.
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