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Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

§ 1  

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 

r., poz. 478 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, 

2) Statutu Uniwersytetu w Białymstoku, zwanego dalej Statutem, 

3) niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów, zwanego dalej Regulaminem.  

 

§ 2  

1. Samorząd Doktorantów tworzą wszystkie osoby posiadające status doktoranta w 

Uniwersytecie w Białymstoku. 

2. Regulamin określa organizację i tryb działania organów Samorządu Doktorantów, sposób 

ich powoływania oraz kompetencje, a także tryb wyboru przedstawicieli doktorantów do 

organów, ciał kolegialnych i komisji Uniwersytetu. 

 

§ 3 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) Uniwersytecie, UwB – rozumie się przez to Uniwersytet w Białymstoku,  

2) Samorządzie – rozumie się przez to Samorząd Doktorantów UwB, 

3) Radzie, RUSD – rozumie się przez to Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu w Białymstoku, 

4) Przewodniczącym – rozumie się przez to Przewodniczącego Rady Uczelnianej 

Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku, 

5) Zarządzie ‐ rozumie się przez to Zarząd Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu w Białymstoku, 

6) RDSD – rozumie się przez to Radę Doktorantów Szkoły Doktorskiej, 

7) Przewodniczącym RDSD – rozumie się przez to Przewodniczącego Rady Doktorantów 

Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 

8) Zarządzie RDSD – rozumie się przez to Zarząd Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu w Białymstoku, 

9) Rzeczniku Praw Doktoranta – rozumie się przez to Rzecznika Praw Doktoranta 

Uniwersytetu w Białymstoku, 

10) Komisji Wyborczej – rozumie się przez to Komisję Wyborczą Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu w Białymstoku, 

11) Przewodniczącym Komisji Wyborczej – rozumie się przez to Przewodniczącego 

Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku. 

 

§ 4  

Do zadań organów Samorządu należą w szczególności: 

1) reprezentowanie ogółu doktorantek i doktorantów Uniwersytetu, 

2) obrona praw doktorantek i doktorantów Uniwersytetu, 

3) wybieranie przedstawicieli doktorantów do organów, ciał kolegialnych i komisji 

Uniwersytetu, chyba że Regulamin stanowi inaczej, 



4) wspieranie oraz realizacja naukowych i pozanaukowych inicjatyw doktorantów 

Uniwersytetu, 

5) wspieranie doktorantów w sprawach naukowych, socjalno-bytowych i kulturalnych, 

6) integracja środowiska doktorantów, 

7) wykonywanie innych uprawnień wynikających z Ustawy oraz innych aktów 

normatywnych, Statutu, aktów wewnętrznych Uniwersytetu oraz niniejszego 

Regulaminu. 

 

Rozdział II 

Organy Samorządu i przedstawiciele Samorządu w innych organach 

§ 5  

1. Samorząd działa przez swoje organy. 

2. Organami Samorządu Doktorantów na szczeblu ogólnouczelnianym są: 

1) Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów, 

2) Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów, 

3) Zarząd Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów, 

4) Rzecznik Praw Doktoranta, 

5) Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów. 

3. Organami Samorządu Doktorantów na szczeblu szkół doktorskich są: 

1) rady doktorantów szkół doktorskich, 

2) przewodniczący rad doktorantów szkół doktorskich, 

3) zarządy rad doktorantów szkół doktorskich. 

4. Radę doktorantów szkoły doktorskiej tworzy się w każdej szkole doktorskiej prowadzonej 

w Uniwersytecie. 

 

§ 6 

1. Organy Samorządu są wyłącznym i niezależnym reprezentantem doktorantów 

Uniwersytetu. 

2. Organy Samorządu w realizacji swoich zadań współpracują z organami Uniwersytetu. 

3. Organy Samorządu mają prawo występowania z wnioskami do organów Uniwersytetu w 

sprawach dotyczących doktorantów. 

4. Organy Samorządu działają w ramach swoich kompetencji określonych niniejszym 

Regulaminem. W sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu działa 

Zarząd. 

5. Rektor Uniwersytetu ma prawo uchylenia uchwały każdego organu Samorządu, która jest 

niezgodna z przepisami prawa, Statutem, aktami wewnętrznymi Uniwersytetu lub 

niniejszym Regulaminem. 

6. Organy Samorządu działają w oparciu o środki finansowe wyodrębnione przez Uniwersytet 

z jego budżetu i inne środki finansowe adresowane na Samorząd, przekazane na rachunek 

bankowy Uniwersytetu. Organy Samorządu przedstawiają organom Uniwersytetu 

sprawozdanie z rozdziału i rozliczenie tych środków finansowych nie rzadziej niż raz w 

roku akademickim. 



7. Członkowie Samorządu w swoim zachowaniu kierują się zasadami wynikającymi z treści 

ślubowania doktoranckiego oraz Kodeksu Etyki Doktoranta, w przypadku jego uchwalenia 

przez Radę. 

 

§ 7 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do rad doktorantów szkół doktorskich przysługuje 

każdemu doktorantowi w jego szkole doktorskiej. 

2. Organy Samorządu funkcjonują w rocznym systemie kadencyjnym, chyba że Regulamin 

stanowi inaczej: 

1) kadencja RDSD, Przewodniczącego RDSD i Zarządu RDSD rozpoczyna się z dniem 1 

listopada, a kończy z dniem 31 października. Wybory członków RDSD powinny odbyć 

się nie wcześniej niż 14 października i nie później niż 31 października; 

2) kadencja Rady rozpoczyna się z dniem 1 grudnia, a kończy z dniem 30 listopada;  

3) kadencja Przewodniczącego i Zarządu rozpoczyna się z dniem wyboru, a kończy z 

dniem wyboru kolejnego Przewodniczącego i Zarządu; 

4) kadencja Rzecznika Praw Doktoranta, członków Komisji Wyborczej oraz 

przedstawicieli doktorantów w komisjach Uniwersytetu rozpoczyna się z dniem 1 

stycznia, a kończy z dniem 31 grudnia; 

3. Przewodniczący pełni z mocy Regulaminu funkcję przedstawiciela doktorantów w Senacie 

Uniwersytetu. Przewodniczący składa Rektorowi Uniwersytetu oświadczenie, o którym 

mowa w § 38 ust. 9 Statutu. 

4. W przypadku wakatu w organie Samorządu, przeprowadza się wybory uzupełniające. W 

przypadku wakatu w RDSD, jeżeli wakat ten nie powoduje, iż organ jest niezdolny do 

podejmowania uchwał, wybory uzupełniające przeprowadza się na wniosek tego organu. 

 

§ 8 

1. Organy kolegialne podejmują decyzje i wyrażają opinie w drodze uchwał. 

2. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej 1/4 regulaminowych członków organu, o ile Regulamin 

nie stanowi inaczej. 

3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym na wniosek co najmniej 1/4  

regulaminowych członków organu. 

4. Uchwały sporządzane są w formie pisemnej i podpisywane przez przewodniczącego albo 

upoważnionego wiceprzewodniczącego lub sekretarza organu.  

5. Organy jednoosobowe podejmują decyzje w drodze zarządzeń, sporządzanych w formie 

pisemnej i podpisywanych przez organ. 

6. Organy Samorządu mogą powoływać komisje lub pełnomocników w ramach swoich 

kompetencji. Pełnomocnictwo wygasa nie później niż z końcem kadencji organu 

powołującego. 

 

Rozdział III 

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów 

§ 9 



1. Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów jest ogólnouczelnianym organem 

uchwałodawczym Samorządu. 

2. Do kompetencji Rady należy: 

1) określanie zasad i kierunków działania Samorządu, 

2) uchwalanie Regulaminu Samorządu Doktorantów i dokonywanie jego interpretacji, 

3) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Samorządu i jego zmiana, 

4) wybór przedstawicieli Samorządu do ciał kolegialnych i komisji Uniwersytetu, 

5) wybór Rzecznika Praw Doktoranta, 

6) wybór członków Komisji Wyborczej, 

7) zatwierdzanie lub odrzucanie sprawozdania Przewodniczącego z działalności Zarządu, 

8) występowanie z inicjatywami dotyczącymi doktorantów do organów Uniwersytetu, 

9) uzgadnianie lub opiniowanie projektów aktów prawnych przedstawionych przez 

Uniwersytet, 

10) uchwalanie regulaminu przyznawania dofinansowań ze środków Rady, 

11) określanie identyfikacji wizualnej organów Samorządu. 

3. W przypadku, gdy uzgodnienie lub opiniowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 9), dotyczy 

doktorantów na szczeblu szkoły doktorskiej, RDSD może złożyć Radzie opinię dotyczącą 

projektu aktu prawnego przedstawionego przez Uniwersytet. 

4. W skład Rady wchodzą wszyscy członkowie rad doktorantów szkół doktorskich. 

 

§ 10 

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w semestrze i są zwoływane przez 

Przewodniczącego.  

2. Przewodniczący informuje członków Rady o posiedzeniu pocztą elektroniczną co najmniej 

7 dni przed planowanym posiedzeniem, przedkładając członkom Rady porządek obrad.  

3. Na wniosek 1/4 regulaminowych członków Rady Przewodniczący zwołuje posiedzenie 

nadzwyczajne Rady w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Wniosek o zwołanie 

posiedzenia nadzwyczajnego Rady powinien zawierać proponowany porządek obrad. 

4. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji, które odbywa się w terminie pomiędzy 1 

grudnia a 21 grudnia, jest zwoływane i przeprowadzane do momentu wyboru 

Przewodniczącego i członków Zarządu, o których mowa w § 11 ust. 4 pkt 3) przez 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej lub upoważnionego przez niego członka Komisji 

Wyborczej. 

5. W posiedzeniach Rady mogą brać udział wszyscy doktoranci Uniwersytetu w charakterze 

obserwatorów oraz zaproszeni goście. Przewodniczący może udzielić głosu obserwatorom 

i zaproszonym gościom. 

6. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej 1/4 jej regulaminowego składu, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. 

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

7. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół w formie pisemnej, który jest podpisywany 

przez Przewodniczącego albo upoważnionego Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. 

Protokół zawiera co najmniej: datę posiedzenia, listę obecnych na posiedzeniu członków 

Rady, porządek obrad, wykaz głosowań oraz wykaz podjętych uchwał, wraz z ich treścią. 



8. Posiedzenia Rady mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zapewniających w szczególności transmisję posiedzenia oraz wielostronną 

komunikację w czasie rzeczywistym. Głosowania jawne podejmowane na posiedzeniu, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim przeprowadza się za pomocą poczty elektronicznej, a 

głosowania tajne przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej, zapewniających 

tajność głosowania. 

9. Uchwały Rady mogą być podejmowane poza posiedzeniem, za pomocą poczty 

elektronicznej lub w przypadku głosowań tajnych, przy użyciu innych środków 

komunikacji elektronicznej, zapewniających tajność głosowania. Z tak podjętej uchwały 

sporządza się w formie pisemnej protokół podjęcia uchwały poza posiedzeniem Rady, który 

jest podpisywany przez Przewodniczącego. Protokół zawiera co najmniej: datę podjęcia 

uchwały, treść uchwały i wynik głosowania. 

 

Rozdział IV 

Przewodniczący i Zarząd Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów 

§ 11 

1. Przewodniczący i Zarząd Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów są 

ogólnouczelnianymi organami wykonawczymi Samorządu. 

2. Do kompetencji Przewodniczącego należy: 

1) reprezentowanie Samorządu wobec władz Uniwersytetu oraz poza Uniwersytetem, 

2) kierowanie pracami Rady i Zarządu, 

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie posiedzeniom Rady i Zarządu,  

4) projektowanie, przedkładanie do zatwierdzenia Rady i wykonywanie budżetu 

Samorządu, 

5) pełnienie funkcji przedstawiciela doktorantów w Senacie Uniwersytetu, 

6) podejmowanie decyzji w zakresie określonym w Regulaminie przyznawania 

dofinansowań ze środków Rady. 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) organizacja prac Rady, 

2) przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Rady, 

3) wspomaganie Przewodniczącego w sprawowaniu jego funkcji, 

4) działanie w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu 

4. podejmowanie decyzji w zakresie określonym w regulaminie przyznawania dofinansowań 

ze środków Rady W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 członków, w tym: 

1) Przewodniczący, wybierany przez Radę, 

2) wszyscy przewodniczący rad doktorantów szkół doktorskich, z mocy Regulaminu, 

3) pozostali członkowie Zarządu, wybierani przez Radę. 

5. Kandydata na Przewodniczącego może zgłosić każdy członek Rady. Kandydatem może 

zostać wyłącznie osoba, która wyraziła zgodę na kandydowanie, obecna podczas 

posiedzenia, na którym następuje wybór. 

6. Przewodniczącego wybiera Rada spośród swoich członków. Przewodniczący może być 

jednocześnie przewodniczącym rady doktorantów szkoły doktorskiej, ale w Zarządzie 

dysponuje zawsze jednym głosem. 



7. Rada wybiera Przewodniczącego większością bezwzględną w głosowaniu tajnym, w 

obecności co najmniej połowy jej regulaminowego składu, na pierwszym posiedzeniu Rady 

nowej kadencji. Do wyboru Przewodniczącego stosuje się odpowiednio przepisy § 16 ust. 

6-10 Regulaminu. 

8. Nowo wybrany Przewodniczący przedstawia Radzie kandydatury na członków Zarządu, o 

których mowa w ust. 4 pkt 3), spośród członków Rady. Rada przyjmuje albo odrzuca łącznie 

wszystkie zaproponowane kandydatury na członków Zarządu zwykłą większością głosów 

w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy jej regulaminowego składu,. 

9. W przypadku odrzucenia Zarządu zaproponowanego przez nowo wybranego 

Przewodniczącego, wybór Przewodniczącego jest powtarzany. 

10. Przewodniczący powołuje spośród członków Zarządu Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

Zakres działania Wiceprzewodniczącego i Sekretarza określa Przewodniczący.  

11. W przypadku zaistnienia przeszkody w sprawowaniu przez Przewodniczącego swojej 

funkcji, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący. W razie opróżnienia funkcji 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący jest zobowiązany do doprowadzenia do wyboru 

nowego Przewodniczącego bez zbędnej zwłoki. Przepisy ust. 5-10 stosuje się odpowiednio. 

12. Rada może odwołać Przewodniczącego wraz z Zarządem lub pojedynczego członka 

Zarządu w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w głosowaniu tajnym, w 

obecności co najmniej połowy jej regulaminowego składu. Przepisy ust. 5-10 stosuje się 

odpowiednio. 

13. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może dokonać wyboru dodatkowych członków 

Zarządu, z uwzględnieniem ust. 4, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów 

w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy jej regulaminowego składu. 

Przepisy ust. 5-10 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 12 

1. Przewodniczący informuje członków Zarządu o posiedzeniu pocztą elektroniczną co 

najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku braku zachowania tego 

terminu, posiedzenie Zarządu uważa się za ważnie zwołane gdy są na nim obecni wszyscy 

członkowie Zarządu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia 

posiedzenia Zarządu. 

2. Pierwsze posiedzenie Zarządu nowej kadencji odbywa się nie później niż w terminie 30 dni 

od posiedzenia Rady, na którym Zarząd został wybrany. 

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział wszyscy doktoranci Uniwersytetu w 

charakterze obserwatorów oraz zaproszeni goście. Przewodniczący może udzielić głosu 

obserwatorom i zaproszonym gościom. 

4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy jego regulaminowego składu, o ile Regulamin nie stanowi 

inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Przepisy § 10 ust. 7-9 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Zarządu. 

 

§ 13 

1. Przewodniczący ma obowiązek przedstawienia Radzie sprawozdania z działalności 

Zarządu nie wcześniej niż 1 listopada i nie później niż 30 listopada za okres od momentu 



wyboru do dnia złożenia sprawozdania. Sprawozdanie obejmuje w szczególności 

przedstawienie aktualnego wykorzystania środków budżetowych Samorządu. 

2. Rada, biorąc pod uwagę sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję w 

sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Przewodniczącemu.  

3. Nieudzielenie absolutorium Przewodniczącemu powoduje utratę przez Przewodniczącego 

prawa kandydowania na tę funkcję w następnej kadencji. 

4. W przypadku, gdyby Przewodniczący miał utracić status doktoranta przed terminem 

złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, jest on zobowiązany do przedstawienia 

sprawozdania z działalności Zarządu i doprowadzenia do głosowania w sprawie udzielenia 

lub nieudzielenia absolutorium przed utratą statusu doktoranta. 

 

Rozdział V 

Rzecznik Praw Doktoranta 

§ 14 

1. Rzecznik Praw Doktoranta jest ogólnouczelnianym organem Samorządu, stojącym na 

straży praw doktorantów Uniwersytetu. 

2. Do kompetencji Rzecznika Praw Doktoranta należy w szczególności: 

1) informowanie doktorantów w przedmiocie ich praw i obowiązków, 

2) współdziałanie z organami Uniwersytetu w przypadku zgłoszenia przez doktoranta 

nieprawidłowości występujących na Uniwersytecie i naruszeń praw doktoranta, 

3) uczestniczenie jako obserwator, na wniosek doktoranta, w składzie komisji 

przeprowadzającej egzamin komisyjny, 

4) uczestniczenie jako obserwator, na wniosek doktoranta, w składzie komisji 

odwoławczej ds. ocen śródokresowych.  

3. Rada wybiera Rzecznika Praw Doktoranta zwykłą większością głosów w głosowaniu 

tajnym, na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji. 

4. Rzecznik Praw Doktoranta nie może być członkiem innego organu Samorządu. 

 

Rozdział VI 

Rady doktorantów szkół doktorskich 

§ 15 

1. Rada doktorantów szkoły doktorskiej jest organem uchwałodawczym Samorządu na 

szczeblu szkoły doktorskiej. 

2. Do kompetencji RDSD należy: 

1) określanie zasad i kierunków działania Samorządu szkoły doktorskiej, 

2) wybór przedstawicieli Samorządu do ciał kolegialnych i komisji szkoły doktorskiej, 

3) reprezentowanie Samorządu szkoły doktorskiej w Radzie,  

4) występowanie z inicjatywami dotyczącymi doktorantów szkoły doktorskiej do 

dyrektora szkoły doktorskiej, 

5) przedkładanie Radzie opinii do projektów aktów prawnych dotyczących doktorantów 

szkoły doktorskiej. 

3. W skład RDSD wchodzi 8 członków, w tym co najmniej po jednym przedstawicielu 

doktorantów z każdej dyscypliny naukowej, w której szkoła doktorska prowadzi 

kształcenie. 



 

§ 16 

1. Wybory do RDSD zarządza Komisja Wyborcza. Komisja Wyborcza może podjąć decyzję 

o przeprowadzeniu wyborów w niepełnym składzie. 

2. Najpóźniej na 7 dni  przed terminem wyborów, Komisja Wyborcza podaje do wiadomości 

wszystkich wyborców za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o przedmiocie, 

terminie i miejscu wyborów. 

3. Prawidłowo zwołane wybory są wiążące niezależnie od liczby osób, które biorą w nich 

udział. 

4. Komisja Wyborcza podczas wyborów podejmuje następujące czynności: 

1) otwiera wybory, 

2) sporządza listę obecności osób uprawnionych do głosowania, 

3) przyjmuje zgłoszenia kandydatów, 

4) na wniosek kandydatów umożliwia ich prezentację, 

5) wypełnia przygotowane wcześniej karty do głosowania, 

6) wydaje karty do głosowania, 

7) przyjmuje karty do głosowania, 

8) przeprowadza liczenie głosów, 

9) ogłasza wyniki wyborów. 

5. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje każdemu doktorantowi uprawnionemu do 

głosowania w danej szkole doktorskiej. Kandydatem może zostać wyłącznie osoba, która 

wyraziła zgodę na kandydowanie podczas wyborów lub w formie pisemnej. 

6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na kartach wyborczych oznaczonych przez 

Komisję Wyborczą. Nazwiska kandydatów na kartach wyborczych umieszcza się w 

kolejności alfabetycznej. 

7. Wyboru dokonuje się przez postawienie znaku X w kratce obok nazwisk tych osób, na które 

wyborca oddaje swój głos. Głos jest nieważny, gdy liczba znaków X na karcie do 

głosowania jest większa niż liczba wybieranych członków RDSD. 

8. Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, z 

uwzględnieniem § 15 ust. 3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę 

głosów uprawniającą do otrzymania mandatu, a kandydatów tych jest więcej niż mandatów 

do uzyskania po uwzględnieniu liczby głosów pozostałych kandydatów, przeprowadza się 

kolejną turę wyborów spośród tych kandydatów którzy otrzymali równą liczbę głosów. 

9. Z wyborów sporządza się protokół w formie pisemnej, który jest podpisywany przez 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej. Protokół zawiera co najmniej: przedmiot wyborów, 

datę i miejsce wyborów, przebieg wyborów i wyniki wyborów. Do protokołu dołącza się 

listę obecności uprawnionych do głosowania i karty do głosowania. 

10. Komisja Wyborcza może podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów do RDSD 

w trybie elektronicznym, przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Uniwersytet. Wybory 

w trybie elektronicznym odbywają się z uwzględnieniem zasad wynikających z niniejszego 

paragrafu. 

11. Rada może odwołać członka RDSD większością 3/4 głosów w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności kiedy członek ten jest trwale niezdolny do pełnienia funkcji, 

nie wykonuje obowiązków wynikających z pełnionej funkcji albo wykonuje te obowiązki 



w sposób naruszający interes Samorządu lub Uniwersytetu , a także gdy w inny sposób 

rażąco narusza przepisy niniejszego Regulaminu.  

 

§ 17 

1. Pierwsze posiedzenie RDSD nowej kadencji jest przeprowadzane przez Przewodniczącego 

Komisji Wyborczej lub upoważnionego przez niego członka Komisji Wyborczej do 

momentu wyboru Przewodniczącego RDSD i członków Zarządu RDSD. 

2. Posiedzenia RDSD odbywają się nie rzadziej niż raz w roku i są zwoływane przez 

Przewodniczącego RDSD. Przewodniczący RDSD informuje członków RDSD o 

posiedzeniu pocztą elektroniczną co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. W 

przypadku braku zachowania tego terminu, posiedzenie RDSD uważa się za ważnie 

zwołane, gdy są na nim obecni wszyscy członkowie RDSD, a nikt z obecnych nie zgłosił 

sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia RDSD. 

3. Na wniosek 1/4 regulaminowych członków RDSD, Przewodniczący RDSD zwołuje 

posiedzenie nadzwyczajne RDSD w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Wniosek 

o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego RDSD powinien zawierać proponowany porządek 

obrad. 

4. Przepisy § 10 ust. 5-9 Regulaminu stosuje się odpowiednio do RDSD. 

 

Rozdział VII 

Przewodniczący i Zarząd Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej 

§ 18 

1. Przewodniczący i Zarząd rady doktorantów szkoły doktorskiej są organami wykonawczymi 

Samorządu na szczeblu szkoły doktorskiej. 

2. Do kompetencji Przewodniczącego RDSD należy: 

1) reprezentowanie Samorządu szkoły doktorskiej wobec władz, szkoły doktorskiej oraz 

Rady, 

2) kierowanie pracami RDSD i Zarządu RDSD, 

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie posiedzeniom RDSD i Zarządu RDSD. 

3. Do kompetencji Zarządu RDSD należą: 

1) organizacja prac RDSD, 

2) przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał RDSD, 

3) wspomaganie Przewodniczącego RDSD w sprawowaniu jego funkcji. 

4. W skład Zarządu RDSD wchodzi 3 członków, w tym: 

1) Przewodniczący RDSD, 

2) dwóch Wiceprzewodniczących RDSD. 

5. Kandydata na Przewodniczącego RDSD może zgłosić każdy członek RDSD. 

6. Przewodniczącego RDSD wybiera RDSD spośród swoich członków. 

7. RDSD wybiera Przewodniczącego RDSD bezwzględną większością głosów w głosowaniu 

tajnym, w obecności co najmniej połowy jej regulaminowego składu, na pierwszym 

posiedzeniu RDSD nowej kadencji, które odbywa się bezpośrednio po wyborach do RDSD.  

8. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego RDSD, RDSD wybiera dwóch 

Wiceprzewodniczących RDSD zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w 

obecności co najmniej połowy jej regulaminowego składu. 



9. Przepisy § 11 ust. 10 zd. 2 oraz ust. 11-13 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Zarządu 

RDSD. 
 

§ 19 

Przepisy § 12 ust. 1, 3-5 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Zarządu RDSD. 

 

Rozdział VIII 

Komisja Wyborcza i Przewodniczący Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów 

§ 20 

1. Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów jest organem wyborczym Samorządu. 

2. Do kompetencji Komisji Wyborczej należy:  

1) ustalanie i przechowywanie listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do 

RDSD, 

2) ustalenie terminu, ogłaszanie i przeprowadzanie wyborów do RDSD, 

3) sporządzanie i przechowywanie dokumentacji związanej z wyborami w Samorządzie. 

3. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji Wyborczej należy: 

1) reprezentowanie Komisji Wyborczej wobec władz Uniwersytetu, szkoły doktorskiej 

oraz Rady, 

2) kierowanie pracami Komisji Wyborczej, 

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie posiedzeniom Komisji Wyborczej, 

4) zwoływane i przeprowadzane pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji do 

momentu wyboru Przewodniczącego i członków Zarządu, 

5) przeprowadzanie pierwszego posiedzenia RDSD nowej kadencji do momentu wyboru 

Przewodniczącego i członków Zarządu. 

4. W skład Komisji Wyborczej wchodzi 3 członków, wybieranych łącznie przez Radę spośród 

wszystkich doktorantów Uniwersytetu większością 2/3 głosów. 

5. Posiedzenia Komisji Wyborczej są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji 

Wyborczej.  

6. Pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej nowej kadencji jest zwoływane i przeprowadzane 

do momentu wyboru Przewodniczącego Komisji Wyborczej przez Przewodniczącego. 

7. Przepisy § 10 ust. 2-9 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Komisji Wyborczej z tym 

zastrzeżeniem, ze uchwały Komisji Wyborczej podejmowane są w obecności co najmniej 

2 jej członków. 

 

§ 21 

1. Protest wyborczy, wraz z uzasadnieniem, należy wnieść do Komisji Wyborczej w formie 

pisemnej, w terminie 7 dni od dnia wyborów. Komisja Wyborcza przekazuje protest 

wyborczy do wiadomości Rady w terminie 3 dni od dnia jego wpłynięcia oraz rozpatruje 

protest wyborczy podejmując uchwałę w sprawie ważności lub nieważności wyborów w 

terminie 7 dni od dnia jego wpłynięcia. 

2. Komisja Wyborcza może stwierdzić nieważność przeprowadzonych wyborów wyłącznie w 

razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów Statutu lub Regulaminu Uchwała 

Komisji Wyborczej w sprawie ważności lub nieważności wyborów podlega ogłoszeniu 



przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz 

przekazywana jest do wiadomości Rady w terminie 3 dni od jej podjęcia. 

 

Rozdział IX 

Postanowienia przejściowe 

§ 22 

1. Do momentu wygaśnięcia studiów doktoranckich, w Samorządzie funkcjonuje Rada 

Doktorantów Studiów Doktoranckich, zwana dalej RDSDok, która jest organem 

uchwałodawczym Samorządu na szczeblu studiów doktoranckich. 

2. Przepisy § 15-19 Regulaminu stosuje się odpowiednio do RDSDok, z odrębnościami 

wynikającymi z niniejszego paragrafu. 

3. W skład RDSDok wchodzi 3 członków, w tym: 

1) jeden przedstawiciel doktorantów z dyscyplin: filozofia, historia, językoznawstwo, 

literaturoznawstwo, nauki socjologiczne, 

2) jeden przedstawiciel doktorantów z  dyscyplin: ekonomia i finanse, nauki prawne, 

pedagogika, 

3) jeden przedstawiciel doktorantów z dyscyplin: nauki biologiczne, nauki chemiczne, 

nauki fizyczne. 

4. Przewodniczący RDSDok jest organem wykonawczym Samorządu na szczeblu studiów 

doktoranckich. W RDSDok nie tworzy się zarządu, a kompetencje zarządu określone w § 

18 ust. 3 wykonuje RDSDok. 

5. Członkowie RDSDok wchodzą w skład Rady.  

6. Przewodniczący RDSDok nie wchodzi z mocy Regulaminu w skład Zarządu. 

 

§ 23 

1. Kadencja organów Samorządu, rozpoczęta w dniu 1 grudnia 2020 r., kończy się w dniu 30 

listopada 2022 r.  

2. Pierwsze wybory członków rad doktorantów szkół doktorskich i Rady Doktorantów 

Studiów Doktoranckich na podstawie niniejszego Regulaminu powinny odbyć się nie 

wcześniej niż 14 października i nie później niż 30 listopada. Kadencja tych rad rozpoczyna 

się z dniem 1 grudnia 2022 r., a kończy z dniem 31 października. 

3. Pierwsze posiedzenie Rady na podstawie niniejszego Regulaminu jest zwoływane i 

przeprowadzane do momentu wyboru Przewodniczącego i członków Zarządu, o których 

mowa w § 11 ust. 4 pkt 3), przez dotychczasową Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu 

Doktorantów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

1. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku wchodzi w życie po 

stwierdzeniu przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku jego zgodności z Ustawą oraz 

Statutem. 

2. Zmiany w niniejszym Regulaminie uchwala Rada większością 2/3 głosów. 



3. Przewodniczący Rady przedstawia Rektorowi Uniwersytetu uchwałę, o której mowa w ust. 

2, celem stwierdzenia zgodności z Ustawą i Statutem. 


