
Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2020/2021  
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach z dnia 17.06.2021 roku 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH  

  

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

  

§1  

  

1. Doktoranci Szkoły Doktorskiej i uczestnicy Studiów Doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 

akademickim 2019/20 tworzą Samorząd  Doktorantów, zwany dalej „Samorządem”.  

2. Samorząd jest reprezentantem ogółu doktorantów Uczelni.  

3. Samorząd działa na podstawie:  

a. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),  zwanej dalej „Ustawą”;  

b. Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;  

c. Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;  

d. Niniejszego regulaminu.  

  

§2  

  

1. Samorząd działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów.  

2. Samorząd:  

a. reprezentuje interesy doktorantów;  

b. broni praw i interesów doktorantów;  

c. wyraża opinię społeczności doktorantów w sprawach, które dotyczą tej społeczności lub którymi jest ona 

zainteresowana;  

d. uzgadnia na zasadach określonych w Ustawie treść regulaminu Szkoły Doktorskiej;  

e. współdecyduje w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla uczestników Studiów Doktoranckich, 

którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20;  

f. wspiera i inicjuje naukowe,  kulturalne,  turystyczne,  sportowe  i  inne  inicjatywy doktorantów;  

g. wspiera organizację wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej;  

h. wspiera i organizuje integrację środowiska doktorantów;  

i. uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli, w pracach organów kolegialnych Uczelni oraz w komisjach, 

radach itp.;   

j. współpracuje z władzami Uczelni w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia i wsparcia 

sytuacji materialnej doktorantów;  

k. współdziała z Samorządem Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i samorządami 

doktorantów innych uczelni.  

  

§3  

 

Władze Uniwersytetu zapewniają organom Samorządu Doktorantów zaplecze techniczne i środki materialne 

niezbędne do właściwej realizacji zadań.  

 

§4  

 

Samorząd może także pozyskiwać środki na swoją działalność od podmiotów zewnętrznych.   

  

Rozdział II  

Organy Samorządu Doktorantów  

  

§5  

 

1. Organem uchwałodawczym Samorządu jest Rada Doktorantów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach (RD). 
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2. Organami wykonawczymi Samorządu są: 

a. Przewodniczący Samorządu; 

b. Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ( dalej: ZSD). 

 

§6   

 

1.    Organy Samorządu są wybierane na okres 2 lat.  

2. Kadencja przedstawicieli doktorantów w organach Uniwersytetu pokrywa się z kadencją organów Samorządu.  

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu w organach Samorządu przeprowadza się wybory uzupełniające na okres do 

końca kadencji uzupełnianego organu.  

  
§7  

  

1. Organy kolegialne Samorządu podejmują decyzje i wyrażają opinie w formie uchwał.  

2. Posiedzenia organów kolegialnych Samorządu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji na 

odległość.   

  

§8  

  

1. Uchwały organów kolegialnych Samorządu podejmowane są, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania.   

2. Organ na wniosek jednego członka organu może podjąć decyzję o przeprowadzeniu tajnego głosowania.  

3. W sprawach personalnych uchwały podejmowane są, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, w 

głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

  

§9  

  

Uchwały organów Samorządu oraz zarządzenia ZSD są wiążące dla wszystkich członków Samorządu.  

  

§10  

  

1. Posiedzenia organów kolegialnych Samorządu są protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz.   

2. Protokół z posiedzenia organów kolegialnych Samorządu zawiera m.in.:  

a. datę, miejsce i godziny, w jakich się odbyło;  

b. nazwisko otwierającego, sekretarza i prowadzących;  

c. treści projektów uchwał i nazwiska ich wnioskodawców;  

d. wyniki głosowań organów w sprawie przyjęcia uchwał.  

  

§11  

  

Doktorant nie może być członkiem więcej niż jednego organu Samorządu, z zastrzeżeniem § 21 pkt 1) -2),   

 

Rozdział III  

Rada Doktorantów  

  

§12  

 

1. Rada Doktorantów (RD) jest organem uchwałodawczym Samorządu.  

2. W skład RD wchodzi po 3 przedstawicieli każdej z dyscyplin, w których Uniwersytet ma prawo nadawania 

stopnia naukowego doktora oraz Przewodniczący SD.  

  

§13  

1. Do kompetencji RD należy w szczególności:  

1) określanie kierunków pracy Samorządu;  
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2) uchwalanie Regulaminu Samorządu;  

3) uchwalanie zmian w Regulaminie Samorządu;  

4) uchwalanie rocznych planów pracy  Samorządu; 

5) wybór oraz  odwołanie Przewodniczącego RD;  

6) wybór ze swojego grona Wiceprzewodniczącego RD, który będzie zastępować Przewodniczącego, gdy ten 

nie będzie mógł wypełniać swoich obowiązków;  

7) wybór ze swojego grona sekretarza RD; 

8) zatwierdzenie składu ZSD, na wniosek Przewodniczącego Samorządu; 

9) odwoływanie członków ZSD, na wniosek Przewodniczącego Samorządu;  

10) zatwierdzanie albo odmowa zatwierdzenia sprawozdania ZSD z działalności w danej kadencji;  

11) wybór przedstawicieli Samorządu do organów, komisji i rad Uczelni, w tym do:  

a. Komisji Senackich; 

b. Uczelnianej Komisji Wyborczej; 

c. Rady Szkoły Doktorskiej; 

d. komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów oraz Odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. 

doktorantów; 

e. Komisji stypendialnych; 

f. innych organów, działających w Uczelni, w których udział przedstawicieli Samorządu  jest 

przewidziany przepisami prawa lub Statutem Uniwersytetu;  

12) wybór delegatów na zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów;  

13) opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących Doktorantów, w tym Regulaminu 

Szkoły Doktorskiej oraz programu kształcenia w  Szkole Doktorskiej;  

14) rozpatrywanie spraw przedłożonych przez Zarząd, Samorząd Doktorantów, organy Uczelni, Dziekana 

Szkoły Doktorskiej.  

 

§14  

  

1. RD obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.  

2. Posiedzenia RD są jawne.  

3. Posiedzenia zwyczajne zwołuje, z zastrzeżeniem § 47, Przewodniczący RD, co najmniej raz na trzy miesiące, o 

czym  zawiadamia członków RD pisemnie lub pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem, 

przesyłając  do wiadomości porządek obrad.  

4. Posiedzenie RD w trybie nadzwyczajnym  zwołuje Przewodniczący RD na wniosek:  

a. ZSD; 

b. przynajmniej 50% członków RD; 

c. Dziekana Szkoły Doktorskiej; 

d. władz Uczelni.  

5. Nadzwyczajne posiedzenie odbywa się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Przewodniczący RD 

zawiadamia członków RD o posiedzeniu pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem 

nadzwyczajnym, przesyłając porządek obrad.  

6. RD może rozpatrywać sprawy nieobjęte porządkiem obrad, o ile podejmie uprzednio uchwałę  o zmianie 

porządku obrad.  

7. W zakresie pełnienia swego mandatu członek RD zobowiązany jest brać czynny udział w pracach RD.  

8. Na ostatnim posiedzeniu ustępująca RD zatwierdza bądź odmawia zatwierdzenia sprawozdania ustępującego 

ZSD.  

9. Posiedzenie o którym mowa w ust. 8 jest jednocześnie pierwszym posiedzeniem RD następnej kadencji i odbywa 

się w terminie ustalonym przez ustępującego Przewodniczącego RD, nie później niż 30 października. Poza 

ustępującą RD w posiedzeniu uczestniczą także nowo wybrani, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

Regulaminie, członkowie RD następnej kadencji.  

  

§ 15  

 

1. Na pierwszym posiedzeniu RD wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 

Sekretarza.  
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2. Do momentu wyboru spośród członków RD Przewodniczącego, pierwsze posiedzenie nowej RD  prowadzi 

Przewodniczący ustępującej RD.  

3. Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący kieruje obradami i czuwa nad tokiem obrad RD.  

  

§ 16  

 

RD odpowiada przed Samorządem.  

  
Rozdział IV  

Zarząd Samorządu Doktorantów 

  

  §17  

 

1. ZSD jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów.  

2. ZSD składa się z minimum 3 osób, w tym:  

a. Przewodniczącego Samorządu, który pełni funkcję Przewodniczącego ZSD;  

b. Wiceprzewodniczącego ZSD; 

c. Sekretarza ZSD.  

3. RD w drodze uchwały na wniosek Przewodniczącego ZSD zatwierdza, nie później niż do 31 października skład 

ZSD, z zastrzeżeniem że funkcje wiceprzewodniczącego i sekretarza pełnią reprezentanci różnych dyscyplin 

naukowych.  

4. W skład ZSD wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel każdej z dyscyplin, w których Uniwersytet ma 

uprawnienia do nadawania stopnia doktora. 

5. ZSD odpowiada przed RD.  

  

§ 18  

 

1.  ZSD w zakresie swych kompetencji:  

1) wykonuje uchwały RD; 

2) na podstawie uchwał RD, w granicach zawartego w nich upoważnienia oraz w celu ich wykonania 

wydaje  zarządzenia; 

3) kieruje bieżącą działalnością Samorządu, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji RD; 

4) przekłada RD opracowany plan działania, przygotowany zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zasadami 

i przepisami, zawierający:  

5) ustala program realizacji przedsięwzięć Samorządu na dany rok akademicki;  

6) określa wysokość środków finansowych związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć;  

7) określa sumaryczną wielkość środków finansowych związaną z realizacją wszystkich zaplanowanych 

przedsięwzięć; 

8) składa RD sprawozdanie finansowe i merytoryczne za dany rok akademicki w terminie do 31  maja;  

9) podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu ochronę interesów i praw Doktorantów;  

10) na wniosek władz Uczelni, opiniuje wydawane przez władze Uczelni akty prawa wewnętrznego 

dotyczące Doktorantów;  

11) reprezentuje Doktorantów wobec władz Uczelni i innych podmiotów społeczności akademickiej, a 

także wobec władz samorządowych i państwowych oraz organów administracji, w zakresie 

przewidzianym przepisami, z uwzględnieniem § 20  

12) występuje do RD z wnioskami wymagającymi opinii lub decyzji RD; 

13) przedstawia co roku Rektorowi sprawozdanie z działalności Samorządu.   

  

§19  

 

1. ZSD obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.  

2. Posiedzenia ZSD są jawne. 

3. Posiedzenia ZSD odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć 

dydaktycznych określonych w organizacji roku akademickiego; z zastrzeżeniem posiedzeń nadzwyczajnych,  
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4. Przewodniczący Samorządu zawiadamia członków ZSD o posiedzeniu zwyczajnym pisemnie, lub pocztą 

elektroniczną nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem, przesyłając porządek obrad.  

5. Nadzwyczajne posiedzenie ZSD zwołuje Przewodniczący ZSD z własnej inicjatywy albo na wniosek: 

a.  innego członka ZSD;  

b. Dziekana Szkoły Doktorskiej, 

c. Rektora.  

6. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu odbywa się w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przewodniczący ZSD 

zawiadamia członków ZSD o posiedzeniu nadzwyczajnym pisemnie lub pocztą elektroniczną, nie później niż 

na 3 dni przed posiedzeniem, przesyłając porządek obrad.  

7. ZSD może rozpatrywać sprawy nieobjęte porządkiem obrad, o ile podejmie uprzednio uchwałę o zmianie 

porządku obrad.  

  

Rozdział V  

Przewodniczący Samorządu Doktorantów 

  

§20  

  

Do samodzielnego reprezentowania Samorządu, o ile Regulamin nie stanowi inaczej, jest upoważniony 

Przewodniczący Samorządu.   

  

§21  

  

1. Przewodniczący Samorządu:  

1) wchodzi w skład RD, 

2) kieruje pracami ZSD, w szczególności :  

a. na podstawie uchwał RD lub zarządzeń ZSD i w zakresie w nich określonym, w celu ich 

wykonania, wydaje zarządzenia i nadzoruje wykonanie uchwał RD lub zarządzeń ZSD;  

b. zwołuje i  przewodniczy posiedzeniom ZSD: z własnej inicjatywy lub na wniosek:  

i. każdego z członków  ZSD; 

ii. Władz Uczelni; 

c.      może upoważnić do realizacji części swoich uprawnień wiceprzewodniczącego ZSD;    

d.      może powierzać członkom Samorządu realizację określonych zadań;  

3) wskazuje swojego Zastępcę;  

4) jest przedstawicielem Samorządu w Senacie;  

5) jest przedstawicielem doktorantów w kolegium elektorów; 

6) określa zadania członków ZSD;  

7) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom ZSD.  

  

Rozdział VI  

Wybory do organów Samorządu  

    

§22  

 

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi Samorządu.  

  

§23  

 

Przewodniczący Samorządu, nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji organów Samorządu 

zarządza wybory nowego Przewodniczącego Samorządu oraz RD na nową kadencję.  

 

§24  

 

1. Komisja Wyborcza: 

1) przeprowadza wybory członków Rady Doktorantów; 

2) przeprowadza wybory Przewodniczącego Samorządu; 
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4) przeprowadza referendum doktoranckie; 

5) ustala szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów; 

6) wskazuje liczbę mandatów w RD proporcjonalnie do liczby doktorantów w każdej z dyscyplin naukowych; 

7) wykonuje zadania i kompetencje wynikające z Ustawy i Regulaminu, przy poszanowaniu Statutu i 

właściwych przepisów prawa. 

6. Komisja Wyborcza składa się z pięciu członków RD. 

7. Członków Komisji Wyborczej powołuje na posiedzeniu wyborczym RD.  

8. RD odwołuje członka Komisji Wyborczej bezwzględną większością głosów w przypadku nienależytego 

pełnienia obowiązków. Członek Komisji Wyborczej, którego dotyczy wniosek o odwołanie, ma prawo do 

złożenia wyjaśnień na posiedzeniu RD. 

9. W przypadku zmniejszenia składu Komisji Wyborczej RD niezwłocznie przeprowadza wybory uzupełniające. 

10. Komisja Wyborcza wyłania ze swojego składu przewodniczącego Komisji Wyborczej w głosowaniu tajnym.  

11. Przewodniczący Komisji Wyborczej zwołuje posiedzenia wyborcze, mianuje członków komisji skrutacyjnej  

Samorządu  oraz wykonuje inne zadania na podstawie Regulaminu. 

12. Przewodniczący Komisji Wyborczej wydaje zarządzenia, rozstrzygnięcia, obwieszczenia i komunikaty w zakresie 

objętym swoimi kompetencjami i uprawnieniami oraz w sprawach przewidzianych w przepisach szczegółowych. 

13. Członkowie Komisji Wyborczej mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. 

 

§25 

 

1. 7 dni od zarządzenia wyborów, Komisja Wyborcza ogłasza na stronie internetowej Samorządu  harmonogram 

wyborów oraz miejsce i termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków RD  oraz Przewodniczącego 

Samorządu.  

2. Informację, o której mowa w ust. 1 może zostać przekazana również drogą mailową członkom Samorządu.  

3. Zgłoszenia kandydatów do organów Samorządu  należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

ogłoszenia wyborów, zgodnie z postanowieniami rozdziału VII. 

4. Wybory do organów Samorządu odbywają się tego samego dnia, z zastrzeżeniem, że zebranie wyborcze w 

sprawie wyboru Przewodniczącego Samorządu musi odbyć się przed zebraniem wyborczym do RD, zgodnie z 

postanowieniami rozdziału VIII. 

 

Rozdział VII  

Zgłaszanie kandydatów   

  

§ 26  

 

1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać następujące dane:  

a) Imię i nazwisko kandydata; 

b) reprezentowaną przez kandydata dyscyplinę naukową; 

c) rok studiów; 

d) nr albumu; 

e) dane kontaktowe kandydata, a w szczególności adres e-mail; 

f) imię i nazwisko osoby zgłaszający kandydata; 

g) nr albumu  osoby zgłaszającej kandydata; 

h) nazwę organu (Przewodniczący Samorządu lub RD) , do którego kandyduje osoba zgłaszana; 

i) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie do organu, o którym mowa w lit. h. 

2.    Zgłoszenie kandydata powinno zostać dokonane pisemnie na druku opracowanym przez Komisję Wyborczą. 

 

§ 27 

 

1. Komisja Wyborcza weryfikuje poprawność formalną otrzymanych zgłoszeń.  

2. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja Wyborcza ogłasza na stronie internetowej Samorządu listę 

kandydatów na:  

a) Członków RD.  

b) Przewodniczącego Samorządu. 
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§ 28  

 

Lista, o której mowa w § 27 ust. 2 lit. a zawiera  uporządkowane alfabetycznie nazwiska kandydatów zgłoszonych 

w danej dyscyplinie, w podziale na reprezentowane przez kandydatów dyscypliny naukowe.  

  

Rozdział VIII  

Wybory Przewodniczącego Samorządu Doktorantów i Rady Doktorantów  

 

§ 29  

 

1. Wybory Przewodniczącego Samorządu odbywają się na zebraniu wyborczym zorganizowanym przez Komisję 

Wyborczą dla członków Samorządu (bez podziału na dyscypliny).  

2. Wybory członków RD odbywają się na zgromadzeniach wyborczych zorganizowanych przez Komisję 

Wyborczą osobno  dla każdej dyscypliny naukowej, w której Uczelnia ma prawo nadawania stopnia doktora.    

 

§ 30 

 

Zebrania wyborcze, odbywają się zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w §25 ust.1.  

  

§ 31 

 

1. Warunkiem wydania karty do głosowania w danej turze wyborów jest złożenie podpisu uprawnionego do 

głosowania na przygotowanej liście wyborców. Uprawniony jest zobowiązany do okazania ważnej legitymacji 

doktoranckiej. 

2. Lista, o której mowa w ust.1 zawiera w nagłówku dyscyplinę nauki, termin, turę wyborów, a także imię i nazwisko 

oraz numer albumu doktoranta.  

3. Członkowie Komisji Wyborczej weryfikują zgodność  imienia i nazwiska na liście wyborczej z danymi 

zapisanymi na legitymacji doktoranckiej, którą głosujący ma obowiązek posiadać podczas zebrania wyborczego.  

 

§ 32  

 

Nie później niż 30 min. po rozpoczęciu rejestracji, Przewodniczący Komisji Wyborczej, po stwierdzeniu 

wymaganego quorum – obecności co najmniej 51% uprawnionych do głosowania, oficjalnie otwiera zebranie 

wyborcze, z zastrzeżeniem § 33.  

 

§ 33  

 

1. W przypadku braku quorum po upływie 30 min. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedłuża czas rejestracji 

o kolejne 15 min.  

2. Po upływie czasu wskazanego w ust. 1 Przewodniczący Komisji Wyborczej otwiera zebranie wyborcze 

niezależnie od liczby wyborców .  

3. W przypadku, gdy po upływie czasu, o którym mowa w ust. 1-2 na liście wyborców nie będzie zarejestrowany 

żaden uprawniony do głosowania, Przewodniczący Komisji Wyborczej sporządza odpowiedni protokół i 

niezwłocznie przekazuje go Przewodniczącemu Samorządu.  

 

§ 34  

 

W przypadku wskazanym w § 33 ust. 3 , Przewodniczący Samorządu niezwłocznie ogłasza drugi termin 

wyborów, które powinny odbyć się nie później niż 7 dni od dnia złożenia protokołu przez Przewodniczącego 

Komisji Wyborczej.  

 

§ 35 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej, po otwarciu zebrania wyborczego, odczytuje listę kandydatów do RD, 

przedstawia warunki ważności oddania głosu, w tym:  
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a. liczbę mandatów do obsadzenia, 

b. sposób oddania głosu, tak aby  wybór nie budził wątpliwości,  

 

§ 36  

 

1. Karty wyborcze powinny umożliwić wszystkim uprawnionym oddanie głosu. 

2. Na karcie wyborczej powinny znaleźć się następujące dane:  

c. W nagłówku określenie typu wyborów, kadencji, na którą następuje wybór , dyscyplinę nauki, która 

reprezentują wskazani na liście kandydaci.  

d. alfabetycznie uporządkowaną listę nazwisk kandydatów oraz ich rok studiów.  

 

§ 37 

 

1. Uprawnieni do głosowania wrzucają do przezroczystego pojemnika złożone na pół karty z oddanymi głosami.  

2. Pojemnik, o którym mowa w ust.1 powinien być tak zlokalizowany, aby był w widocznym dla każdego wyborcy 

i aby każdy z uprawnionych miał możliwość wrzucenia do niego karty do głosowania.  

 

§ 38 

 

1. Po oddaniu ostatniego głosu, Przewodniczący Komisji Wyborczej spośród zgromadzonych na zebraniu 

wyborczym uprawnionych wyłania do trzech obserwatorów, którzy będą uczestniczyć w zliczaniu głosów.  

2. Komisja Wyborcza w obecności obserwatorów:  

a. zlicza karty wrzucone do pojemnika, porównuje ich liczbę z liczbą zarejestrowanych na liście wyborczej 

uprawnionych do głosowania,  

b. dokonuje oceny poprawności oddania głosów zgodnie z ustalonymi i ogłoszonymi na podstawie § 35 

wytycznymi.  

3.    Komisja Wyborcza najpóźniej dzień po zakończeniu wyborów: 

i ogłasza ich wyniki;  

ii przygotowuje protokół;  

iii umieszcza protokół i wyniki wyborów na stronie internetowej Samorządu. 

4.     W protokole wymieniane są: 

iv liczby uprawnionych do głosowania;  

v liczby wydanych kart do głosowania;  

vi liczby oddanych głosów: nieważnych i ważnych;  

vii liczby głosów ważnych oddanych na danych kandydatów;  

viii uwagi Komisji Wyborczej;  

5.     Przy ustalaniu wyników głosowania pod uwagę bierze się wyłącznie ważne głosy.  

6.     Komisja Wyborcza nie później niż drugiego dnia od daty ogłoszenia wyników wyborów podejmuje uchwałę w 

sprawie ważności właściwych wyborów, z zastrzeżeniem ust. 7.  

7.    Doktoranci mogą składać protesty wyborcze na piśmie Komisji Wyborczej, nie później niż do trzeciego dnia od 

daty ogłoszenia wyników wyborów. Uchwała o której mowa w ust. 6 zostaje podjęta po rozpatrzeniu protestów 

wyborczych. 

8.   Komisja Wyborcza stwierdza nieważność wyborów, jeżeli okoliczności stanowiące podstawę protestu miały 

wpływ na wyniki wyborów.  

9.   Komisja Wyborcza, stwierdzając nieważność wyborów, zgłasza Przewodniczącemu Samorządu konieczność 

przeprowadzenia ponownych wyborów. 

10.  Uchwałę w sprawie ważności wyborów przewodniczący Komisji Wyborczej przekazuje Przewodniczącemu 

Samorządu. 

 

 

§ 39  

 

1. Wygaśnięcie mandatu następuje na skutek: 

c. odwołania przez RD;  
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d. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych;  

e. upływu kadencji;  

f. utraty praw doktoranta;  

g. zawieszenia w prawach doktoranta; 

h. złożenia pisemnej rezygnacji Przewodniczącemu Samorządu. 

2. W przypadku utraty mandatu przez wybranego przez Samorząd członka RD, na jego miejsce powołany jest  

         następny kandydat z listy, który otrzymał największą liczbę głosów lub przeprowadza się wybory uzupełniające. 

 

Rozdział IX  

Wybory zdalne 

 

 

§ 40 

1. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami w szczególności zagrażającymi życiu lub 

zdrowiu członków wspólnoty Uczelni, Komisja Wyborcza może zarządzić przeprowadzenie wyborów przy 

wykorzystaniu elektronicznego systemu głosowania, gwarantującego zachowanie tajności, bezpośredniości i 

bezpieczeństwa głosowania. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się zebrań wyborczych. 

 

§ 41 

 

Komicja Wyborcza podaje do wiadomości wspólnoty Samorządu termin przeprowadzenia wyborów przy 

wykorzystaniu elektronicznego systemu głosowania  w sposób umożliwiający wyborcy wzięcie udziału w 

wyborach. 

 

§ 42 

1. Wyborca zapewnia we własnym zakresie odpowiedni sprzęt wraz z oprogramowaniem  i dostępem do łącza 

internetowego, umożliwiający wzięcie udziału w wyborach przeprowadzanych przy wykorzystaniu 

elektronicznego systemu głosowania. 

2. W przypadku braku możliwości zapewnienia sprzętu, o którym mowa w ust. 1, wyborca może skorzystać ze 

stanowisk komputerowych znajdujących na terenie Uczelni. 

3. Potrzebę skorzystania ze stanowisk, o których mowa w ust. 2, należy zgłaszać  do Komisji Wyborczej nie później 

niż na 5 dni robocze przed wyznaczoną datą przeprowadzenia wyborów. 

 

                                                                               § 43 

 

1. Komisja Wyborcza udostępnia wyborcy drogą elektroniczną, nie później niż  na 3 dni robocze przed 

wyznaczoną datą wyborów, elektroniczną kartę do głosowania wraz z informacją o sposobie oddania głosu i 

warunkach jego ważności. 

2. Oddanie głosu możliwe jest wyłącznie w terminie określonym przez Komisję Wyborczą. 

3. Głos można oddać tylko raz, nie ma możliwości zmiany lub cofnięcia raz oddanego głosu. 

 

                                                                            § 44 

1. Elektroniczna karta do głosowania zawiera uporządkowane w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona 

kandydatów oraz pozycje „wszyscy kandydaci” lub „żaden kandydat”,  z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku gdy liczba kandydatów odpowiada liczbie mandatów do obsadzenia,  na elektronicznej karcie do 

głosowania nie umieszcza się pozycji „wszyscy kandydaci”. 

3. Wyborca głosuje zaznaczając na elektronicznej karcie do głosowania, w sposób ustalony przez Komisję 

Wyborczą, nazwiska kandydatów, na których oddaje swój głos,  w liczbie nie większej niż liczba mandatów do 

obsadzenia albo pozycję „wszyscy kandydaci” lub „żaden kandydat”. 

4. Zaznaczenie pozycji „wszyscy kandydaci” albo „żaden kandydat” powoduje nieważność głosu. 

 

                                                                              § 45 
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1. W wyborach przeprowadzanych przy wykorzystaniu elektronicznego systemu głosowania nie powołuje się 

komisji skrutacyjnej. Wynik wyborów ustala Komisja Wyborcza na podstawie danych zebranych w 

elektronicznym systemie głosowania 

2. W przypadku otrzymania przez co najmniej dwóch kandydatów liczby głosów uprawniającej do uzyskania 

mandatu, za wybranego uważa się tego kandydata, który otrzymał większą liczbę głosów. 

3. W przypadku otrzymania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów uprawniającej do 

uzyskania mandatu, Komisja Wyborcza zarządza głosowanie ponowne, wyznaczając niezwłocznie termin jego 

przeprowadzenia. 

 

Rozdział X  

Przepisy przejściowe  

  

  § 46  

 

1. Na okres do dnia 30 września 2021 roku powołuje się Tymczasowy Zarząd Samorządu Doktorantów, którego 

zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów Samorządu Doktorantów, o których mowa 

w niniejszym regulaminie, oraz reprezentowanie Doktorantów.  

2. Obowiązki Tymczasowego Zarząd Samorządu Doktorantów będzie pełnić dotychczasowy Zarząd Samorządu 

Doktorantów. Pracami Tymczasowego Zarządu Samorządu Doktorantów kieruje Przewodniczący Samorządu 

Doktorantów, którego  kompetencje, prawa i  obowiązki odpowiadają tym, określonym niniejszym regulaminem 

dla Przewodniczącego Samorządu.  

 

§47 

 

Pierwsze zebranie, pierwszej wybranej na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu Rady Doktorantów, 

zwołuje Przewodniczący Samorządu Doktorantów, nie później niż 30 września 2021r.  

  

§48 

 

W wyborach do RD na kadencję trwającą pomiędzy 01.10.2021 a 31.12.2023 rokiem należy uwzględnić równy 

podział miejsc w RD dla  przedstawicieli doktorantów ze studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej 

uwzględniając zapis § 12 ust.2.  

   

§49 

 

RD, których kadencja trwa pomiędzy 01.10.2021 a 31.12.2023 rokiem, realizując powierzone im zadanie 

powoływania ZSD uwzględniają proporcjonalny podział miejsc w ZSD dla  przedstawicieli doktorantów ze 

studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej respektując jednocześnie zapis § 17 ust.4  

  

Rozdział XI  

Przepisy końcowe  

  

§ 50 

 

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić tylko w drodze uchwały RD podjętej kwalifikowaną większością 

2/3 ogólnej liczby członków.  

2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w regulaminie wystąpić mogą:  

a. ZSD, w tym na wniosek doktorantów  

b. grupa co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków RD.  

  

 

 

§ 51 
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Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu zgodności z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

oraz Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach. 


