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REGULAMIN  

SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
 

 

 

DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 
 

1. Doktoranci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu tworzą Samorząd Doktorantów 

zwany dalej „Samorządem”. 

 

2. Samorząd Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu działa na podstawie 

ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016r. poz. 1842,  z późn.zm.)  

zwanej dalej „Ustawą” oraz postanowień aktów prawnych wydanych na jej podstawie i innych 

dotyczących szkół wyższych, statutu Uczelni, Regulaminu studiów Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu, niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów prawa. 

 

3. Samorząd jest integralną częścią samorządnej społeczności akademickiej, którą stanowi Uczelnia               

i obejmuje tak doktorantów stacjonarnych jak i niestacjonarnych wszystkich Wydziałów. 

 

§2 
 

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

 

2. Organy Samorządu są jedyną reprezentacją ogółu doktorantów Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu odpowiedzialną przed swoimi wyborcami.  

 

3. Organy Samorządu nie są podporządkowane żadnym pozauczelnianym strukturom 

samorządowym. 

 

4. Organy Samorządu aktywnie uczestniczą w realizacji zadań Uczelni, a w szczególności                         

w zakresie procesu dydaktyczno – wychowawczego, spraw socjalno – bytowych doktorantów 

oraz sportu akademickiego. 

 

§3 
 

Mając na uwadze dobro Rzeczpospolitej Polskiej i Uczelni, Samorząd kieruje się zasadami zawartymi 

w kodeksie etyki doktoranta Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

 

§4 
Samorządu działając poprzez swoje organy: 

 

1. Broni praw i interesów doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

 

2. Wyraża opinię społeczności doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu                  

w sprawach bezpośrednio dotyczących tej społeczności, a w szczególności: 

 

a) uzgadnia z Senatem treść Regulaminu Studiów w trybie przewidzianym w Ustawie, 

b) opiniuje projekty uchwał i zarządzeń organów Uczelni dotyczących bezpośrednio 

doktorantów w zakresie określonym w Statucie, 
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c) wyraża opinię o nauczycielach akademickich i realizacji procesu dydaktyczno – 

wychowawczego, 

d) na wniosek zainteresowanych doktorantów wyznacza swojego przedstawiciela, który 

uczestniczy w egzaminie komisyjnym z prawem do opiniowania oceny uzyskanej przez 

doktoranta. 

 

3. Uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych w decydowaniu lub 

współdecydowaniu o wszystkich sprawach dotyczących doktorantów, w zakresie określonym 

przepisami prawa lub uzgodnionym z tymi organami, a w szczególności: 

 

a) w przyznawaniu i podziale środków przeznaczonych na pomoc materialną dla 

doktorantów, 

b) w rozwoju kultury i sportu akademickiego wśród doktorantów Uczelni, 

c) w działaniach mających na celu polepszenie procesu kształcenia. 

 

4. Ustosunkowuje się do naukowych, kulturalnych, turystycznych, sportowych i innych 

inicjatywach doktorantów Uczelni. 

 

§5 
 

Samorząd realizując swoje zadania korzysta z pomieszczeń, obiektów, urządzeń i środków Uczelni 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Samorządu. 

 

§6 
 

1. Samorząd w zakresie swoich celów za wiedzą władz Uczelni może prowadzić działalność 

kulturalną, tworzyć i nadzorować agendy kulturalne, sportowe, turystyczne i naukowe, a także 

instytucje socjalne przeznaczone dla doktorantów. 

 

2. Samorząd może z będącego w jego dyspozycji funduszu ustanawiać stypendia i nagrody dla 

doktorantów w ramach ich działalności kulturalnej, sportowej i naukowej.  

 

3. Organy Samorządu mogą zwracać się do JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego                        

we Wrocławiu, lub innych organizacji za wiedzą JM Rektora o pomoc w sfinansowaniu swoich 

przedsięwzięć. 

 

§7 
 

Samorząd dla realizacji swoich celów może powoływać stałe i doraźne komisje. 

 

 

 

DZIAŁ II 

STRUKTURA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 
 

 

ROZDZIAŁ I 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 8 

 

Członkiem Samorządu staje się każda osoba mająca status doktoranta na Wydziale Wychowania 

Fizycznego i Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  
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§ 9 
Członek Samorządu ma prawo do: 

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Samorządu i kolegialnych organów Uczelni. 

2. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem organów Samorządu. 

3. Uczestnictwa w działalności Samorządu. 

4. Korzystania z urządzeń i środków finansowych Samorządu na zasadach określonych przez 

Zebranie Ogólne Samorządu. 

5. Korzystania z innych przywilejów ustanowionych przez Zebranie Ogólne Samorządu.  

 

§ 10 
 

Członkowie mają obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Organów Samorządu. 

 

§ 11 
 

Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek: 

1. Rezygnacji ze studiów doktoranckich. 

2. Skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. 
 

 

ROZDZIAŁ II 

ORGANY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 
 

§12 
 

Organami Samorządu Doktorantów są: 

1. Zebranie Ogólne Doktorantów, które tworzą wszyscy doktoranci Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu. 

2. Rada Samorządu Doktorantów zwana dalej Radą, która jest organem uchwałodawczym 

Samorządu i składa się pięciu członków. 

3. Prezydium Rady Doktorantów zwane dalej Prezydium,  które jest organem wykonawczym Rady 

składającym się z Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących. 

4. Sąd koleżeński, który jest organem sądowniczym podejmującym wiążące decyzje wobec 

doktorantów Uczelni, składającym się z trzech członków.  

5. Doraźne Komisje Samorządu powoływane przez Radę Samorządu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ZEBRANIE OGÓLNE DOKTORANTÓW 
 

§ 13 
 

1. Zebranie Ogólne tworzą wszyscy doktoranci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  

2. Zebranie Ogólne:  

a) uchwala regulamin Samorządu, przy czym wchodzi on w życie po zatwierdzeniu jego 

zgodności ze statutem Uczelni przez jej Senat, 

b) wyraża zgodę na przyjęcie lub zmianę regulaminu studiów doktoranckich oraz planów                 

i programów studiów doktoranckich, o których mowa w ustawie, 

c) przeprowadza akcje ankietowe oceniające walory dydaktyczne doktorantów oraz 

prowadzonych przez nich zajęć, 

d) wyraża votum nieufności wobec członków Organów Samorządu. 
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3. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Radę w razie potrzeby oraz:  

a) niezwłocznie w przypadku potrzeby uzupełnienia składu Rady, 

b) na wniosek:  

● władz Uczelni, 

● grupy co najmniej 25 doktorantów.  

 

4. O Zebraniu Ogólnym zawiadamia się doktorantów poprzez wywieszenie na terenie Uczelni oraz 

zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni informacji o terminie i miejscu Zebrania 

Ogólnego.  

5. Pracami Zebrania Ogólnego kieruje Przewodniczący Rady.  

6. Uchwały Zebrania Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§14 
 

1. Zebranie Ogólne Doktorantów  może odwoływać poszczególnych członków Organów Samorządu 

poprzez udzielenie im votum nieufności. 

2. Wniosek o udzielenie votum nieufności członkowi Organów Samorządu składa się w oparciu                 

o uargumentowane i udokumentowane zaniedbania i uchybienia przy pełnieniu funkcji mu 

powierzonych bądź na skutek złamania postanowień niniejszego regulaminu lub innych 

obowiązujących go aktów prawnych. 

3. Pisemny wniosek o udzielenie votum nieufności członkowi Organów Samorządu musi zostać 

złożony na ręce Przewodniczącego Rady. 

4. Pisemny wniosek o udzielenie votum nieufności Przewodniczącemu Rady składa się na ręce 

Wiceprzewodniczącego Rady.   

5. Wniosek o udzielenie votum nieufności nie może być głosowany wcześniej niż przed upływem            

7 dni od daty złożenia. 

6. Członek Organu Samorządu, wobec którego został zgłoszony wniosek o udzielenie votum 

nieufności do czasu głosowania zostaje zawieszony w pełnieniu swoich funkcji. 

7. W przypadku głosowania nad votum nieufności wobec Przewodniczącego jego obowiązki pełni 

Wiceprzewodniczący, w przypadku Przewodniczącego Komisji Przewodniczący Rady wyznacza 

pełniącego obowiązki do momentu głosowania. 

8. Decyzję o udzieleniu votum nieufności zapada podczas głosowania Zebrania Ogólnego 

Doktorantów większością 50%+1 głosów obecnych podczas głosowania. 

9. Członek Organu Samorządu Doktorantów, któremu Zebranie Ogólne Doktorantów  udzieli votum 

nieufności nie ma prawa pełnienia funkcji w Organach Samorządu podczas kolejnej kadencji 

Rady. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 
 

§15 
 

Rada Samorządu Doktorantów jest przedstawicielstwem ogółu doktorantów Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu i jest organem uchwałodawczym. 

 

 

§ 16 
 

1. Kadencja Rady trwa dwa lata.  

2. W skład Rady wchodzi 5 członków.  
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§17 
 

1. Rozpoczęcie roku akademickiego określają odpowiednie rozporządzenia Władz Uczelni. 

 

2. Szczegółowe zasady i tryb wyborów do Rady Samorządu Doktorantów reguluje Ordynacja 

Wyborcza. 

 

§18 
 

1. Rada podejmuje swoje decyzje oraz wyraża swoje zdanie w formie uchwał i decyzji. 

2. Dla swojej ważności uchwała wymaga zwykłej większości głosów w obecności połowy 

regulaminowego składu Rady, chyba, że niniejsze przepisy stanowią inaczej. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

4. Uchwały w sprawach personalnych wymagają głosowania tajnego, podejmowane są przy 

uzyskaniu 50%+1 głosów przy obecności całego regulaminowego składu Rady. 

5. Decyzje w sprawie podjęcia wszelkich inicjatyw przez Radę lub jej Komisje zapadają zwykłą 

większością głosów spośród obecnych na posiedzeniu członków, przy obecności minimum 

jednego członka Komisji w przypadku, gdy uchwała dotyczy działań którejś z komisji. 

 

§19 
 

1. Kadencja Członka Rady wygasa: 

a) w dniu utraty statusu doktoranta, 

b) w przypadku przegłosowania przeciwko niemu votum nieufności, 

c) w sytuacji, złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady, 

d) na skutek poważnego naruszenia przepisów Uczelni lub zachowania uchybiającego 

godności doktoranta potwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego lub 

Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, 

e) na skutek niemożliwości pełnienia swoich obowiązków, 

f) na skutek nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 jej kolejnych posiedzeniach. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie jego kadencji, Zebranie Ogólne 

dokonuje uzupełnienia składu Rady na okres do końca kadencji Rady.  

3. Każdy członek Rady, którego kadencja dobiega końca, może ubiegać się o członkostwo w Radzie 

w kolejnych wyborach. 

 

§20 
 

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący. 

2. Spośród kandydatów wskazanych przez Przewodniczącego Rada wybiera dwóch 

Wiceprzewodniczących. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący tworzą Prezydium Rady. 

3. Zasady przeprowadzenia wyborów na stanowisko Przewodniczącego Rady reguluje Ordynacja 

Wyborcza. 

 

§21 
 

1. Rada obraduje na posiedzeniach zwyczajnych oraz posiedzeniach nadzwyczajnych. 

2. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje Przewodniczący Rady nie rzadziej niż raz w semestrze. 

3. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

 

a) Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

b) Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego AWF we Wrocławiu, 

c) Kierownika Studiów Doktoranckich, 

d) co najmniej trzech Członków Rady. 
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4. Posiedzenia nadzwyczajne odbywają się w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wpłynięcia 

wniosku na ręce Przewodniczącego Rady. 

 

5. Porządek każdego posiedzenia Rady powinien być podawany do wiadomości jej członków na 3 

dni przed datą jego odbycia. 

 

§ 22 
 

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.  

2. Protokoły posiedzeń, postanowienia, uchwały oraz inne dokumenty Rady podpisuje 

Przewodniczący.  

3. Postanowienia i uchwały Rady podawane są do wiadomości doktorantów poprzez publikację na 

stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

4. Przewodniczący Rady przekazuje kopie postanowień i uchwał:  

a) Kierownikom Studiów Doktoranckich - jeśli Rada uzna to za celowe, 

b) innym organom i osobom, jeśli postanowienie lub uchwała ich dotyczy, 

w ciągu 7 dni od ich podjęcia. 

5. Rada może postanowić o utajnieniu swojego posiedzenia lub jego części.        

 

§23 
 

1. Na każdym posiedzeniu Rady członkowie Prezydium przyjmują funkcje Komisji Skrutacyjnej 

czuwając nad regulaminowym przebiegiem wszystkich głosowań. 

2. Spośród członków Komisji Skrutacyjnej wybierany jest jej przewodniczący. 

3. W przypadku głosowań personalnych członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być członek 

Rady, którego dotyczy głosowanie.  

 

 

§24 
 

Do kompetencji Rady w szczególności należy: 

1. Uzgadnianie z Rektorem Regulaminu przyznawania i świadczenia pomocy socjalnej 

doktorantom. 

2. Uzgadnianie z Rektorem podziału środków na świadczenie pomocy socjalnej doktorantom. 

3. Wybór delegatów do Wydziałowych Doktoranckich Komisji Stypendialnych. 

4. Wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady, a także pozostałych członków Prezydium. 

5. Wybór delegatów do Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Ogólnopolskiego Porozumienia 

Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego oraz Porozumienia Doktorantów Uczelni 

Wrocławskich. 

6. Wybór przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych Uczelni, Senatu, Rad Wydziałów             

i wszelkich innych organów Uczelni, w których przewidziane jest członkostwo przedstawiciela 

doktorantów. 

7. Wybór delegatów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej 

Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.  

8. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu referendum w sprawach ważnych dla środowiska 

doktorantów. 

9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyznania nagród z funduszy leżących w jej dyspozycji jej 

członkom za znaczące osiągnięcia w zakresie pełnienia swoich funkcji. 

10. Podejmowanie uchwał w sprawie przyznania nagród z funduszy leżących w jej dyspozycji 

doktorantom Uczelni za szczególne osiągnięcia w sferze naukowej, sportowej i kulturalnej. 

11. Podejmowanie decyzji o podjęciu strajku Doktorantów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§25 
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Z wnioskiem o votum nieufności wobec członka Rady może wystąpić: 

 

a) Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

b) Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

c) Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, 

d) trzech członków Rady.  

 

 

ROZDZIAŁ V 

PREZYDIUM RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 
 

§26 
 

1. Prezydium Rady jest organem wykonawczym. 

2. Prezydium Rady składa się z Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. 

3. Kierowanie pracami Prezydium Rady należy do obowiązków Przewodniczącego Rady, który 

zostaje wybrany na warunkach określonych w Ordynacji Wyborczej.  

4. Kadencja członków Prezydium trwa dwa lata. 

5. Funkcji Przewodniczącego Rady nie można łączyć z funkcjami Przewodniczących pozostałych 

Organów Samorządu. 

§27 
 

1. Przewodniczący w terminie do 7 dni od momentu jego wyboru zobowiązany jest                                  

do przedstawienia kandydatur na Wiceprzewodniczących. 

2. Powołanie Wiceprzewodniczących następuje zgodnie z postanowieniami Ordynacji Wyborczej. 

3. Nie zatwierdzenie Wiceprzewodniczących przez Radę w głosowaniu zobowiązuje 

Przewodniczącego do przedstawienia kolejnych kandydatur w terminie do 7 dni.  

 

§28 
 

Prezydium rozpoczyna swoją działalność od momentu wyboru jego pełnego składu. 

 

§29 
 

Do kompetencji Prezydium Rady w szczególności należą: 

a) reprezentowanie Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego                      

we Wrocławiu wobec władz Uczelni i jej administracji, 

b) reprezentowanie Doktorantów Uczelni w sporach zbiorowych, 

c) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz Uczelni, 

d) kierowanie pracami Rady. 

 

§30 
 

1. Prezydium obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej 

niż raz w semestrze. 

2. Prezydium podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków 

Prezydium. 

3. Na wniosek któregokolwiek z członków Prezydium głosowanie może zostać utajnione. 

 

§31 
 

1. Z posiedzenia Prezydium sporządza się protokół.  

2. Protokoły posiedzeń, postanowienia, uchwały oraz inne dokumenty Prezydium podpisuje 

Przewodniczący.  
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3. Postanowienia i uchwały Prezydium podawane są do wiadomości doktorantów poprzez 

publikację na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  

4. Przewodniczący Rady przekazuje kopie postanowień i uchwał:   

a) Kierownikom Studiów Doktoranckich - jeśli Prezydium uzna to za celowe, 

b) innym organom i osobom, jeśli postanowienie lub uchwała ich dotyczy, 

w ciągu 7 dni od ich podjęcia.  

 

5. Prezydium może postanowić o utajnieniu swojego posiedzenia lub jego części. 

 

  §32 
 

Do kompetencji Przewodniczącego Rady w szczególności należą: 

a) Koordynowanie prac organów Samorządu, 

b) Kierowanie pracami Prezydium Rady, 

c) Reprezentowanie społeczności akademickiej w kolegialnych organach uczelni, 

d) Reprezentowanie Rady Samorządu  na zewnątrz uczelni, 

e) Nadzorowanie przestrzegania uchwał Rady, 

f) Dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków dla ich poprawnej 

działalności. 

 

§33 
 

1. Przewodniczący Rady może powoływać swoich pełnomocników w zakresie działalności 

niezastrzeżonej wyłącznie dla Przewodniczącego. 

2. Przewodniczący zobowiązany jest do przedstawienia corocznego sprawozdania z działalności 

wszystkich organów Samorządu przed Senatem Uczelni. 

3. Przewodniczący za swoją pracę odpowiada przed Radą Samorządu Doktorantów. 

 

§34 
 

1. Pełnomocnikami Przewodniczącego z urzędu są Wiceprzewodniczący Rady. 

2. Wiceprzewodniczący mogą podejmować decyzje w zakresie kompetencji określonych pisemnie 

przez Przewodniczącego. 

 

§35 
 

W trakcie kadencji utrata członkostwa w Prezydium Rady następuje na skutek: 

a) utraty statusu doktoranta, 

b) w przypadku przegłosowania przeciwko niemu votum nieufności, 

c) w sytuacji, złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady, 

d) na skutek poważnego naruszenia przepisów Uczelni lub zachowania uchybiającego 

godności doktoranta potwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego lub 

Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, 

e) na skutek niemożliwości pełnienia swoich obowiązków. 

 

§36 
 

Z wnioskiem o votum nieufności wobec członka Prezydium może wystąpić: 

a) Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

b) Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

c) Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, 

d) trzech członków  Rady.  
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§37 
 

1. Udzielenie votum nieufności Przewodniczącemu jest równoznaczne z odwołaniem całego 

Prezydium. 

2. Po odwołaniu Przewodniczącego w terminie 7 dni muszą zostać rozstrzygnięte wybory 

uzupełniające oraz wybory członków Prezydium. 

 

 

§38 
 

Wszyscy członkowie Rady wybrani w wyborach uzupełniających pełnią swoje funkcję do końca 

kadencji członków odwołanych  

 

 

ROZDZIAŁ VI 

KOMISJE DORAŹNE RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 
 

§39 
 

Komisje Doraźne Rady Samorządu Doktorantów zwane dalej „Komisjami” są wyspecjalizowanymi 

organami do wypełniania jej podstawowych zadań. 

 

 

§40 
 

1. W skład Komisji wchodzi 3 Doktorantów wybranych przez Radę Samorządu Doktorantów,                  

na podstawie przepisów określonych w Ordynacji Wyborczej. 

2. Pracami każdej z Komisji kieruje jej Przewodniczący wybrany po przedstawieniu jego 

kandydatury przez Przewodniczącego Rady.  

3. Funkcji Przewodniczącego Komisji nie można łączyć z funkcjami Przewodniczącego innych 

Organów Samorządu. 

 

§41 
 

1. Komisje pracują w zakresie ich kompetencji określonych przez Przewodniczącego Rady w ich 

regulaminie. 

2. Regulamin określający zakres kompetencji Komisji musi zostać zatwierdzony przez Radę. 

3. Do zatwierdzenia regulaminu Komisji niezbędna jest bezwzględna większość głosów                              

w obecności minimum połowy regulaminowego składu Rady. 

4. Regulamin Komisji określa czas na jaki zostaje powołana. 

 

§42 
 

Komisja może podejmować uchwały w zakresie kompetencji określonych w jej regulaminie,                          

o decyzjach takich musi zostać powiadomiona Rada. 

 

§43 
 

1. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez ich Przewodniczących.  

2. W szczególnych przypadkach posiedzenie Komisji może zostać zwołane na wniosek 

Przewodniczącego Rady. 
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§44 
 

Do podstawowych obowiązków Przewodniczącego Komisji należy: 

a) Kierowanie pracami Komisji w ramach kompetencji przyznanych przez 

Przewodniczącego Rady określonych w regulaminie Komisji, 

b) Kierowanie wykonywaniem uchwał Rady i Komisji w zakresie działania Komisji, 

c) Reprezentowanie Rady przed władzami Uczelni w ramach zakresu działania Komisji, 

d) Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności komisji do wiadomości Rady. 

 

 

§45 
 

W trakcie kadencji utrata członkostwa w Komisji Doraźnej następuje na skutek: 

a) utraty statusu doktoranta, 

b) w przypadku przegłosowania przeciwko niemu votum nieufności, 

c) w sytuacji, złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady, 

d) na skutek poważnego naruszenia przepisów Uczelni lub zachowania uchybiającego 

godności doktoranta potwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego lub 

Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, 

e) na skutek niemożliwości pełnienia swoich obowiązków, 

f) na skutek nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach. 

 

§46 
 

Z wnioskiem o votum nieufności wobec członka Komisji może wystąpić: 

 

a) Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

b) Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

c) Przewodniczący Rady, 

d) Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, 

e) większość członków Rady.  

 

§47 
 

1. Do podejmowania decyzji dotyczących pomocy materialnej doktorantów powołuje się 

Wydziałowe Komisje Stypendialne Doktorantów. 

2. Wydziałowe Komisje Stypendialne Doktorantów działają na zasadach określonych                                  

w Regulaminie Pomocy Materialnej Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego                                

we Wrocławiu. 

3. Wydziałowe Komisje Stypendialne powołuje Rektor. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

SĄD KOLEŻEŃSKI 
 

§48 
 

Sąd Koleżeński zwany dalej Sądem, jest organem Samorządu Doktorantów posiadającym uprawnienia 

dyscyplinarne wobec doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wynikające                      

z Ustawy i postanowień niniejszego Regulaminu. 
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§49 
 

1. W skład Sądu wchodzi 3 członków wybranych w tajnym głosowaniu spośród grona wszystkich 

doktorantów Uczelni na Zebraniu Ogólnym Doktorantów.  

2. W składzie Sądu musi zasiadać minimum jeden przedstawiciel z każdego Wydziału. 

3. Wybory do Sądu Koleżeńskiego dokonywane są zgodnie z Ordynacją Wyborczą. 

 

§50 
 

1. Sąd Koleżeński w ramach swoich kompetencji może wobec doktoranta, w stosunku do którego 

wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne za postępowanie uchybiające godności doktoranta 

oraz naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni orzec następujące kary: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) nagana z ostrzeżeniem. 

2. W przypadku, gdy Sąd stwierdzi, iż wobec obwinionego doktoranta należy orzec wyższą karę    

w określonych prawach doktoranta lub wydalenia z uczelni zobowiązany jest wnioskować do 

Rektora o rozstrzygnięcie postępowania przed Uczelnianą Komisją Dyscyplinarną                              

ds. Doktorantów. 

 

§51 
 

Kadencja Sądu trwa dwa lata.  

 

§52 
 

W trakcie kadencji utrata członkostwa w Sądzie może nastąpić na skutek: 

a) utraty statusu doktoranta, 

b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Sądu, a w przypadku rezygnacji   

Przewodniczącego na ręce Przewodniczącego Rady, 

c) orzeczenia jakiejkolwiek kary przez Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną                                 

ds. Doktorantów, 

d) nie wywiązywania się ze swych obowiązków przez okres nie krótszy niż 2 miesiące. 

 

§53 
 

1. Pracami Sądu kieruje jego Przewodniczący wybrany zgodnie z Ordynacją Wyborczą. 

2. Przewodniczący Sądu powołuje Sekretarza Sądu odpowiedzialnego za sprawozdawczość                      

z posiedzeń i orzeczeń Sądu. 

 

§54 
 

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego w szczególności należy: 

a) wydawanie opinii na wniosek Rektora dotyczących wszczęcia spraw dyscyplinarnych 

przez Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów, 

b) wydawanie orzeczeń wobec doktorantów będących przedmiotem postępowania 

dyscyplinarnego. 

 

§55 
 

Orzeczenia Sądu podawane są do wiadomości zainteresowanych stron oraz władz Uczelni i członków 

Prezydium Rady. 
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§56 
 

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego doktorantowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Uczelnianej 

Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów. 

 

§57 
 

Przewodniczący Sądu na wniosek Przewodniczącego Rady zobowiązany jest uczestniczyć                              

w posiedzeniach Rady oraz składać okresowe sprawozdania z działalności Sądu. 

 

 

§58 
 

Szczegółowe zasady i tryb postępowania Sądu wobec doktorantów reguluje uchwała Rady uchwalona 

bezwzględną większością głosów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu wyboru pełnego 

składu Sądu Koleżeńskiego. 

 

ROZDZIAŁ VI 

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW W ORGANACH UCZELNI 
 

§59 
 

Doktoranci będący członkami Uczelnianych Organów stanowią reprezentację ogółu doktorantów                    

w tych Organach. 

 

§60 
Za Uczelniane Organy  rozumie się: 

a) Senat Uczelni, 

b) Rady Wydziału, 

c) Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów, 

d) Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów, 

e) inne Organy, w których na mocy obowiązujących aktów prawnych wymagana jest 

obecność reprezentantów doktorantów. 

 

§61 
 

Liczbę reprezentantów doktorantów w Organach Uczelni określają odpowiednie przepisy prawa. 

 

 

§62 
 

1. Delegatów do Organów Uczelni wybiera Rada Samorządu Doktorantów spośród członków 

Samorządu za wyjątkiem członków wchodzących do organów Uczelni z urzędu na mocy 

niniejszego regulaminu i odpowiednich przepisów prawa. 

2. Delegat staje się reprezentantem doktorantów po uzyskaniu zwykłej większości głosów,                         

w przypadku większej ilości delegatów niż miejsc pozostających w ich dyspozycji decyduje ilość 

otrzymanych głosów. 

 

§63 
 

1. Reprezentanci doktorantów pełnią swoje funkcje przez okres kadencji określonej dla danego 

Organu w odrębnych przepisach Uczelni. 

2. W przypadku ustania członkostwa w organach Uczelni w skutek przyczyn przewidzianych w §19 

ppkt. a-f w miejsce osoby ustępującej wchodzi osoba zajmującą kolejne miejsce w protokole 
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wyborczym dotyczącym głosowania nad reprezentantami doktorantów do danego organu Uczelni 

lub osobę zajmującą stanowisko po osobie, której członkostwo ustało. 

3. W przypadku braku kolejnych osób w protokole wyborczym Rada zobowiązana jest w terminie 

14 dni od ustania członkostwa jej reprezentanta przeprowadzić wybory uzupełniające. Delegat 

wybrany w wyborach uzupełniających musi uzyskać bezwzględną ilość głosów. 

 

§64 
 

1. Przedstawiciele doktorantów w Organach Uczelni mogą ustalić zasady swojego działania w tych 

Organach w formie regulaminu. 

2. Regulamin ten winien być zatwierdzony przez Radę w głosowaniu podczas jej posiedzenia. 

3. Dla zatwierdzenia powyższego regulaminu wymagana jest bezwzględna większość głosów Rady. 

 

§65 
 

W zakresie pełnienia swoich funkcji przedstawiciele doktorantów w Organach Uczelni działają 

zgodnie z uchwałami Rady. 

 

§66 
 

Na wniosek minimum 1/3 członków Rady reprezentanci doktorantów w Organach Uczelni 

zobowiązani są do przedstawienia sprawozdania ze swojej działalności na forum odpowiednich 

Organów Uczelni. 

 

 

DZIAŁ III 

PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE 
 

§67 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Zebranie Ogólne Doktorantów większością  

50% +1 głosów obecnych podczas głosowania na wniosek: 

a) Rektora, 

b) Przewodniczącego Rady Samorządu popartego zwykłą większością Rady Samorządu 

Doktorantów, 

c) Członka Rady, podjętego zwykłą większością głosów pełnego składu Rady Samorządu 

Doktorantów. 

2. Zmiany w Regulaminie powinny zostać podane do wiadomości wszystkich Doktorantów 

minimum na 7 dni przed datą posiedzenia, na którym miałyby zostać uchwalone. 

3. Zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie po zatwierdzeniu ich zgodności ze statutem 

Uczelni przez jej Senat. 
 

§68 

 
W przypadku, gdy w innych aktach normatywnych mówi się o wyborach przedstawicieli Samorządu  

z jego grona, należy przez to rozumieć ich wybór w wyborach powszechnych lub przez właściwy 

organ przedstawicielski Samorządu spośród jego członków.  

 

 
§69 

 
1. 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, do których zadań należą sprawy uregulowane w tych przepisach.  
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2. Jeśli ustalenie właściwego Organu Samorządu zgodnie z ust.1 nie jest jednoznaczne, organ 

właściwy wskazuje Przewodniczący Rady Samorządu. 

 
§70 

Nie stosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym regulaminie stanowi wykroczenie 

przeciwko obowiązkom doktoranta Akademii Wychowanie Fizycznego we Wrocławiu i może być 

podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobom naruszającym te przepisy na 

ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach wyższych. 

Załącznik 1 

do Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 

 

 

ORDYNACJA WYBORCZA 
 

Rozdział 1. 

 Postanowienia ogólne 
 

§1 
 

1. Ordynacja ustala zasady wyboru oraz techniki przeprowadzania głosowań w sprawie wyboru: 

a) Rady Samorządu Doktorantów, 

b) Prezydium Rady Samorządu, 

c) Sądu Koleżeńskiego, 

d) Komisji Doraźnych Samorządu Doktorantów. 

 

2. Ordynacja reguluje również zasady i tryb zgłaszania protestów wyborczych przeciwko ważności 

wyborów do organów wymienionych w §1. 

 

 

Rozdział 2.  

Prawo wyborcze 
 

§2 
 

Czynne prawo wyborcze do organów o których mowa w §1 przysługuje wszystkim doktorantom 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  

 

§3 
 

Bierne prawo wyborcze do organów określonych w §1 przysługuje wszystkim doktorantom Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, z wyjątkiem doktorantów, na których ciążą kary nałożone 

przez Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów. 

 

 

Rozdział 3.  

Wybór członków Organów Samorządu Doktorantów 
 

§4 
 

1. Obwieszczenia o wyborach dokonuje Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów. 

2. Wybory ogłasza się najpóźniej 14 dni przed zakończeniem kadencji danego Organu Samorządu 

Doktorantów. 
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3. Wybory uzupełniające odbywają się w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

stanowiącej podstawę ogłoszenia wyborów uzupełniających. 

4. Wybory do Rady Samorządu Doktorantów przeprowadza trzyosobowa Komisja Wyborcza 

powołana przez Radę Samorządu, w której skład wchodzi minimum jeden przedstawiciel 

każdego Wydziału.  

5. Komisja spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Komisji. 

6. Osoba ubiegająca się o wybór nie może być członkiem Komisji Wyborczej. 

7. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Wyborczej, zapewniając ich powszechną 

dostępność dla doktorantów, w szczególności poprzez zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej Uczelni. 

 

§5 
 

1. Wybory są równe, odbywają się w głosowaniu tajnym. Wyborcy biorą w nich udział osobiście na 

podstawie ważnej legitymacji doktoranckiej. 

2. Każdy głosujący może oddać ważny głos na jednego kandydata. 

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę ważnie oddanych głosów 

– Rada Samorządu Doktorantów – 5 członków, Sąd Koleżeński – 3 członków. 

4. Ustępujący Przewodniczący Rady może zostać członkiem Rady Samorządu Doktorantów. 

5. Wszyscy członkowie Rady Samorządu Doktorantów wybrani w wyborach uzupełniających pełnią 

swoje funkcje do zakończenia kadencji członków odwołanych. 

 

§6 
 

1. Podczas pierwszego posiedzenia Rada Samorządu Doktorantów wybiera spośród siebie 

Przewodniczącego Rady Samorządu.  

2. Przewodniczącym zostaje osoba z największą ilością głosów. 

3. Przewodniczący Rady przedstawia kandydatów na wiceprzewodniczących i sekretarza spośród 

członków Rady. 

4. Rada wybiera kandydatów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności 

wszystkich członków. 

 

§7 
 

1. Kandydatami do Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkowie Rady Samorządu Doktorantów. 

2. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego zostaje osoba wybrana do Sądu największą liczbą głosów. 

3. Przewodniczący Sądu powołuje Sekretarza Sądu spośród członków Sądu Koleżeńskiego. 

 

 

§8 
 

1. Członków Komisji Doraźnych wybiera Rada Samorządu Doktorantów spośród osób zgłoszonych 

przez Prezydium Rady. 

2. Członkami Komisji nie mogą być członkowie Prezydium Rady Samorządu Doktorantów. 

3. Wybór członków dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

 

Rozdział 4.  

Technika głosowania i protokoły 
 

§9 
 

1. Prawo zgłaszanie kandydatów ma każdy doktorant, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Osoba zgłoszona na kandydata musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

3. Kandydatów zgłasza się Przewodniczącemu Komisji Wyborczej. 
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§10 
 

1. Głosowanie na danego kandydata polega na wpisaniu na karcie do głosowania imienia i nazwiska 

kandydata. 

2. Za nieważny uznaje się głos: 

a) na którym nie widnieje żadne nazwisko kandydata, 

b) na którym widnieje nazwisko osoby niekandydującej w wyborach, 

c) na którym widnieje więcej niż jedno nazwisko kandydata, 

d) przedarcie karty do głosowania. 

 

§11 
 

1. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji Wyborczej sporządza niezwłocznie 

protokół, w którym podaje: 

a) liczbę głosujących, 

b) liczbę głosów ważnych, 

c) liczbę głosów nieważnych, 

d) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

e) nazwiska osób wybranych, 

f) pouczenie o możliwości i trybie złożenia protestu wyborczego. 

2. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej. 

3. Przewodniczący Komisji Wyborczej przekazuje protokół niezwłocznie Prorektorowi                              

ds. Studenckich i Sportu Akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz 

Kierownikom Studiów Doktoranckich na poszczególnych Wydziałach  

 

 

Rozdział 5.  

Protest wyborczy 
 

§12 
 

Każdy doktorant może wnieść protest przeciwko ważności wyborów do organów wymienionych w §1 

z powodu: 

a) dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, 

b) naruszenia postanowień niniejszej Ordynacji. 

 

§13 
 

1. Protest wnosi się na piśmie do Rektora w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. 

2. Protest powinien zawierać zarzuty oraz wskazanie dowodów na ich poparcie. 

 

 

§14 
 

Nie rozpatruje się protestów wniesionych po terminie określonym w §13 ust. 1. 

 

 

§15 
 

1. Rektor rozpoznaje protest, w ciągu 7 dni od upływu terminu do wnoszenia protestów. 

2. Rektor w razie konieczności wzywa celem złożenia wyjaśnień członków Komisji Wyborczej. 

 

§16 
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W razie wniesienia protestu wyborczego, do czasu rozstrzygnięcia sprawy, osoby sprawują funkcje 

powierzone im w drodze wyborów, które zostały oprotestowane. 

 

§17 
 

1. Przeprowadzenie ponownych wyborów z podaniem przyczyn zarządza Przewodniczący Rady                  

w ciągu 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie protestu. 

 

2. Wygaśnięcie mandatów następuje z dniem ogłoszenia decyzji Prezydium Rady  do publicznej 

wiadomości. 

 

Rozdział 10.  

Postanowienia przejściowe i końcowe 

 

§18 
 

1. Zmiana niniejszej Ordynacji dokonywana jest w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu 

Samorządu Doktorantów. 

2. Ordynacja wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jej przez Senat Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu. 

§19 
 

1. Termin pierwszych wyborów do Rady Samorządu Doktorantów ogłasza Prorektor                                 

ds. Studenckich i Sportu Akademickiego. 

2. Wybory odbędą się w terminie nie krótszym niż trzy dni od daty wejścia w życie niniejszego 

Regulaminu. 

3. Komisję Wyborczą przeprowadzającą pierwsze wybory powołuje Prorektor ds. Studenckich                     

i Sportu Akademickiego, w której skład wchodzi minimum jeden z przedstawicieli każdego 

Wydziału. 

 


