
ZARZĄDZENIE Nr 15/2013 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie 

Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie 

 

Na podstawie art. 66, art. 208 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz w wykonaniu 

uchwały 20/IV/2013 z 25 kwietnia 2013 roku zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Wprowadzam „Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Uchylam „Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie” wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 29/2005  

z dnia 1 grudnia 2005 roku z późniejszymi zmianami. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 

podjęcia uchwały Senatu stwierdzającego zgodność treści „Regulaminu”  

z ustawą  - Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem Uczelni. 

 

 

 

                REKTOR 
 

 

        Prof. dr hab.  Andrzej KLIMEK 
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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr 15/2013 z 8 maja 2013 roku  

 

 

 
Regulamin Samorządu Doktorantów  

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Uczestnicy studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie tworzą 

Samorząd Doktorantów. 

 

§ 2 

Organ Samorządu Doktorantów jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów studiów 

doktoranckich Uczelni. 

 

§ 3 

Samorząd Doktorantów działa na podstawie ustawy i uchwalonego przez Senat Uczelni 

regulaminu, określającego zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje 

organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje. Samorząd 

Doktorantów działa zgodnie ze statutem Uczelni.  

 

§ 4 

Organ Samorządu Doktorantów decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych 

wydzielonych przez organy uczelni na cele doktorantów. Organ Samorządu Doktorantów 

przedstawia organom uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych 

środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim. 

 

§ 5 

Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organu Samorządu 

Doktorantów. 

 

§ 6 

Przedstawiciele Samorządu mogą być członkami krajowych lub międzynarodowych organizacji 

o tych samych lub podobnych celach. 
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Rozdział II 

 

Organizacja samorządu 

 

§ 7 

1. Organem uchwałodawczym Samorządu Doktorantów jest Zgromadzenie. 

2. Organem przedstawicielskim i wykonawczym Samorządu Doktorantów jest Uczelniana 

Rada Samorządu Doktorantów, zwana dalej URSD. 

3. URSD kieruje działalnością Samorządu zgodnie z postanowieniami ustawy i przepisami 

regulaminu. 

4. Do składania oświadczeń w imieniu Samorządu wymagane jest współdziałanie 

Przewodniczącego URSD z innym członkiem URSD. Przewodniczący zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania pozostałych członków URSD o przedłożonych 

dokumentach organom uczelni. 

5. URSD zwołuje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze raz w roku kalendarzowym oraz 

przynajmniej jedno zebranie doktorantów w celach sprawozdawczych w ciągu roku 

akademickiego. 

6. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno być dostarczone jego członkom nie później niż trzy 

dni przed datą posiedzenia. 

7. Zebranie nadzwyczajne zwołuje URSD z własnej inicjatywy lub na wniosek 10% Samorządu 

doktorantów, z jednoczesnym określeniem przedmiotu posiedzenia 

8. Do kompetencji i obowiązków Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu 

Doktorantów należy: 

1) reprezentowanie społeczności doktorantów wobec władz Uczelni i innych podmiotów 

społeczności uczelnianej, a także wobec władz samorządowych i państwowych organów 

administracji oraz podmiotów gospodarczych; 

2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom URSD; 

3) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zgromadzenia; 

4) koordynowanie pracami URSD Doktorantów; 

5) wyznaczanie osób do realizacji uchwał URSD oraz ich nadzorowanie; 

6) rozwiązywanie problemów doktorantów sfery organizacyjnej związanych z tokiem oraz 

harmonogramem studiów III stopnia; 

7) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień Regulaminu 

Samorządu Doktorantów i innych przepisów prawa; 

8) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków dla ich 

działalności; 

9) wyznaczenie swojego zastępcy, który pełni obowiązki Przewodniczącego Samorządu  

w razie jego nieobecności (w przypadku nieobecności V-ce Przewodniczącego). 

9. Do kompetencji i obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu 

Doktorantów należy: 

1) wspieranie Przewodniczącego w działaniach wynikających z jego obowiązków 

wymienionych w  § 7, pkt.8; 
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2) pełnienie obowiązków Przewodniczącego Samorządu Doktorantów w razie jego 

nieobecności. 

10. Do kompetencji i obowiązków Skarbnika Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów 

należy: 

1) dbanie o terminowe przedstawienie władzom Uczelni preliminarza wydatków 

Samorządu Doktorantów; 

2) dysponowanie środkami finansowymi pozyskanymi przez Samorząd w porozumieniu  

z członkami URSD; 

3) złożenie sprawozdania z wykorzystanych środków pozyskanych przez Samorząd na 

koniec swojej kadencji. 

11. Do kompetencji i obowiązków Sekretarza Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów 

należy: 

1) sporządzanie protokołów z zebrań URSD i Zgromadzenia; 

2) prowadzenie dokumentacji. 

 

§ 8 

1. Liczba członków URSD wynosi 4 osoby. W skład URSD wchodzą: 

a) Przewodniczący; 

b) zastępca przewodniczącego; 

c) skarbnik; 

d) sekretarz. 

2. Decyzje URSD zapadają zwyczajną większością głosów. Przy równej liczbie głosów 

decyduje głos przewodniczącego Rady. 

 

§ 9 

Kadencja URSD trwa 12 miesięcy – od 1 grudnia do 30 listopada następnego roku 

akademickiego. 

 

§ 10 

1. W celu wyboru członków URSD na nową kadencję, URSD zwołuje Zgromadzenie 

doktorantów na dzień przypadający nie później niż na 14 dni przed upływem bieżącej 

kadencji URSD. 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Samorządu. 

3. W pierwszej kolejności Zgromadzenie wybiera przewodniczącego URSD. 

4. Prawo zgłaszania kandydatów na przewodniczącego URSD przysługuje wszystkim 

członkom Zgromadzenia. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

5. Wybory przewodniczącego URSD odbywają się poprzez tajne głosowanie na 

poszczególnych kandydatów. Każdy doktorant może wskazać jednego kandydata lub 

wstrzymać się od głosu. 

6. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie mniej jednak niż połowę 

głosów ważnych. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał w pierwszej turze wymaganej 

większości głosów, przeprowadza się drugą turę, w której biorą udział kandydaci, którzy 

otrzymali kolejno pierwszą i drugą największa liczbę głosów. W przypadku niedokonania 
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wyboru w drugiej turze, procedurę wyborczą powtarza się od początku (tj. od zgłaszania 

kandydatów). 

7. Następnie Zgromadzenie przystępuje do wyboru pozostałych członków URSD. 

8. Prawo zgłaszania kandydatów na pozostałych członków URSD przysługuje wszystkim 

członkom Zgromadzenia obecnym na posiedzeniu oraz nowo wybranemu 

przewodniczącemu. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na określoną funkcję. 

9. Wybór pozostałych członków URSD dokonuje się poprzez tajne głosowanie na 

poszczególnych kandydatów. Każdy doktorant może wskazać od jednego do trzech 

kandydatów lub wstrzymać się od głosu. 

10. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek 

otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest 

wyłonienie odpowiedniej liczby członków zgodnie z § 8, przeprowadza się dodatkową turę 

wyborów między tymi kandydatami. 

 

§ 11 

1. Mandat członka URSD wygasa w przypadku: 

a) skreślenia z listy doktorantów; 

b) ukończenia studiów doktoranckich; 

c) urlopów: dziekańskiego, macierzyńskiego, zdrowotnego; 

d) śmierci; 

e) rezygnacji. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka URSD, organ ten zarządza wybory 

uzupełniające. 

 

§ 12 

1. URSD AWF Kraków w trybie przewidzianym dla wyborów (§ 11), z zachowaniem 

przepisów ustawy, może odwołać członka URSD na jego wniosek lub w sytuacji, gdy nie 

może on sprawować funkcji. 

2. URSD na wniosek 10% Zgromadzenia ma prawo odwołać członka URSD, który nie 

wywiązując się z powierzonych mu funkcji działa na niekorzyść społeczności doktorantów. 

3. W tym samym trybie dokonywane są w miarę potrzeby wybory uzupełniające, które należy 

przeprowadzić nie później niż jeden miesiąc od chwili zwolnienia danej funkcji. 

 

§ 13 

W przypadku braku otrzymania absolutorium od Zgromadzenia w wyniku nie wywiązywania 

się z obowiązków lub rażących uchybień, członek traci możliwość kandydowania na stanowiska 

w URSD w kolejnym roku akademickim. 

 

§ 14 

Posiedzenia URSD odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, oprócz przewidzianej 

w uczelni przerwy wakacyjnej.  
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§ 15 

Do kompetencji Zgromadzenia doktorantów należy: 

1. Podejmowanie uchwał w sprawach: 

a) regulaminu Samorządu Doktorantów; 

b) zatwierdzania rocznego sprawozdania z działalności URSD i udzielania absolutorium 

członkom URSD; 

c) zatwierdzania planu działania URSD na dany rok. 

2. Wybór: 

a) reprezentanta Samorządu Doktorantów do Rady Wydziału; 

b) przedstawiciela Samorządu Doktorantów do Senatu; 

c) co najmniej jednego przedstawiciela doktorantów do uczelnianego kolegium 

elektorów (stosownie do treści § 26 statutu Uczelni); 

d) co najmniej jednego reprezentanta doktorantów do wydziałowego kolegium 

elektorów (stosownie do treści § 27 statutu Uczelni); 

e) przedstawiciela doktorantów do rady bibliotecznej (stosownie do treści § 20 Statutu 

Uczelni); 

f) 4 kandydatów do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów oraz 3 kandydatów  

do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów z zachowaniem przepisów  

§ 80 ust. 4-7 statutu Uczelni. 

3. W celu wyboru poszczególnych przedstawicieli i kandydatów URSD zwołuje Zgromadzenie 

doktorantów. 

4. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Samorządu. 

5. Prawo zgłaszania kandydatów – reprezentantów Samorządu Doktorantów – do 

poszczególnych organów kolegialnych i wyborczych przysługuje wszystkim członkom 

Zgromadzenia obecnym na posiedzeniu. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

6. Wyboru poszczególnych przedstawicieli dokonuje się w głosowaniu jawnym. 

7. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, jednak nie mniej niż połowę 

głosów osób uprawnionych do głosowania. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał  

w pierwszej turze wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę, w której 

biorą udział kandydaci, którzy otrzymali kolejno pierwszą i drugą największa liczbę głosów. 

W przypadku niedokonania wyboru w drugiej turze, procedurę wyborczą powtarza się od 

początku (tj. od zgłaszania kandydatów). 

8. Kadencja przedstawicieli doktorantów w organach kolegialnych i wyborczych AWF,  

a także w radzie bibliotecznej trwa 12 miesięcy – od 1 grudnia do 30 listopada następnego 

roku akademickiego. 

 

§ 16 

Przedstawiciele doktorantów uczelnianych organów kolegialnych mają obowiązek zdawania 

sprawozdań z obrad Przewodniczącemu URSD. 

 

§ 17 

Do kompetencji URSD należy w szczególności: 

1) realizacja uchwał Zgromadzenia; 
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2) zwoływanie Zgromadzenia i zarządzanie wyborów do URSD; 

3) reprezentowanie Samorządu wobec władz uczelni i innych podmiotów społeczności 

akademickiej, a także wobec władz samorządowych i państwowych oraz organów 

administracji; 

4) współpraca z organami uczelni w sprawach należących do zakresu działalności na rzecz 

doktorantów: socjalno-bytowych (w tym współuczestniczenie w podziale środków 

finansowych), kulturalnych i naukowych uczestników studiów doktoranckich; 

5) występowanie z wnioskami do władz uczelni; 

6) wyrażanie opinii z własnej inicjatywy w sprawach bieżących uczelni dotyczących sytuacji 

doktorantów (głos w kwestii programu studiów doktoranckich, regulaminu studiów 

doktoranckich, statutu uczelni); 

7) pozyskiwanie i dysponowanie środkami materialnymi pochodzącymi z innych źródeł niż 

uczelniane; 

8) uczestniczenie w polityce kadrowej uczelni dotyczących zatrudnienia absolwentów 

studiów doktoranckich w AWF Kraków; 

9) podejmowanie działań na rzecz pozytywnych zmian sytuacji doktorantów oraz 

przestrzegania ich praw (udział w pracach uczelnianych organów kolegialnych: Senatu, 

Rady Wydziału, komisjach senackich); 

10) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska i rozwojowi wzajemnej 

pomocy i współpracy koleżeńskiej; 

11) podejmowanie współpracy z organem Samorządu Studentów AWF w Krakowie. 

12) przedstawianie Senatowi kandydatów do komisji dyscyplinarnej oraz odwoławczej 

komisji dyscyplinarnej (wybranych podczas zebrania Zgromadzenia): 

a) w skład komisji dyscyplinarnej uczelni dla doktorantów wchodzi 4 doktorantów 

powołanych przez Senat, 

b) w skład odwoławczej komisji dyscyplinarnej uczelni dla doktorantów wchodzi  

3 doktorantów powołanych przez Senat (szczegółowe przepisy określa § 80 ust. 4-7 

statutu Uczelni). 

 

§ 18 

URSD przedkłada sprawozdanie do zatwierdzenia przez Zgromadzenie. 

 

§ 19 

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną. 

2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygająca sprawę doktoranta orzeka w składzie złożonym 

z przewodniczącego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie,  

z nauczycieli akademickich i doktorantów. 
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Rozdział III 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 20 

1. Regulamin może być zmieniony uchwałą Zgromadzenia podjętą w głosowaniu jawnym, 

większością co najmniej 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Zgromadzenia. 

2. Zmiany w regulaminie wymagają stwierdzenia przez Senat AWF Kraków jego zgodności  

z ustawą i statutem Uczelni. 

 

§ 21 

Regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia go przez Senat AWF Kraków. 

 


