
 

Uchwała Nr 53/2012 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 18 października 2012 r. 

 

w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów. 

 

 

Na podstawie art. 208 ust. 1 w zw. z art. 202 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) Senat Politechniki 

Rzeszowskiej stwierdza zgodność Regulaminu Samorządu Doktorantów z ustawą Prawo  

o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Politechniki Rzeszowskiej 

 

Regulamin Samorządu Doktorantów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały 

wchodzi w życie z dniem 18 października 2012 r. 
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REGULAMIN   

SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

 

 

Na podstawie art. 208 ust. 1, w związku z art. 202 ust. 2-8, art. 206 i art. 207. ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, ze zm.), Rada 

Uczelniana Samorządu Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej uchwala Regulamin 

Samorządu Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej, zwany dalej Regulaminem. 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Uczestnicy prowadzonych w Politechnice Rzeszowskiej studiów doktoranckich, zwani 

dalej doktorantami, tworzą Samorząd Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej, zwany 

dalej Samorządem. 

2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Politechniki 

Rzeszowskiej. 

3. Samorząd uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach Uczelni poprzez swoich 

przedstawicieli w organach kolegialnych Uczelni. 

 

§ 2. 

 

Samorząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, ze zm.) zwanej dalej Ustawą, niniejszego 

Regulaminu oraz zgodnie ze Statutem Politechniki Rzeszowskiej. 

 

 

Rozdział 2 

Prawa i obowiązki członków Samorządu Doktorantów 

 

§ 3. 

 

1. Członkowie Samorządu mają prawo do: 

1) uczestniczenia w pracach Samorządu, 

2) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Samorządu, 

3) zgłaszania opinii i wniosków do organów Samorządu, 

4) korzystania z urządzeń oraz pomieszczeń Samorządu na zasadach określonych przez 

jego organy w odrębnych przepisach, 

5) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach 

naukowych oraz zespołach artystycznych, sportowych, na zasadach określonych  

w Ustawie, 

6) odwoływania członków organów Samorządu, zgodnie z procedurą zawartą w § 10 

niniejszego Regulaminu. 



 

2. Członkowie Samorządu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i uchwał organów 

Samorządu. 

 

 

§ 4. 

 

Utrata członkostwa w Samorządzie następuje w przypadku: 

1) ukończenia studiów doktoranckich, 

2) rezygnacji ze studiów doktoranckich, 

3) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. 

 

 

Rozdział 3 

Organy Samorządu Doktorantów 
 

§ 5. 

 

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

2. Organami Samorządu są: 

1) Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów, zwana dalej Radą, 

2) Przewodniczący Samorządu Doktorantów, zwany dalej Przewodniczącym Samorządu, 

3) Zarząd Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów, zwany dalej Zarządem, 

4) Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów, 

5) Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów, zwana dalej Komisją Rewizyjną, 

6) Sąd Koleżeński Samorządu Doktorantów, 

7) komisje doradcze. 

3. Kadencja organów Samorządu trwa dwanaście miesięcy, rozpoczyna się 1 listopada, 

a kończy 31 października. 

 

§ 6. 

 

1. Samorząd, działając poprzez swoje organy: 

1) reprezentuje interesy doktorantów w Uczelni,  

2) broni praw doktorantów, 

3) wyraża opinię społeczności doktorantów z własnej inicjatywy i na prośbę władz 

Uczelni, 

4) występuje z wnioskami do władz Uczelni, 

5) prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych, 

kulturalnych i naukowych doktorantów, 

6) wyraża opinię środowiska doktorantów w sprawach procesu kształcenia 

i wychowania, 

7) współdecyduje w sprawach pomocy materialnej dla doktorantów. 

2. Organy Samorządu mogą, w celu realizacji swoich zadań, powoływać komisje stałe 

lub doraźne. 

 

§ 7. 

 

1. Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania Samorządu. 

2. Środki finansowe na działalność doktorantów wydzielane są z budżetu Uczelni 

w porozumieniu  z Samorządem. 



 

3. Organy Samorządu decydują w sprawach podziału środków finansowych na cele 

doktorantów. 

4. Organy Samorządu, w celu realizacji swoich zadań, mają prawo do korzystania 

z pomieszczeń, urządzeń i środków materialnych Uczelni przekazanych przez Rektora. 

 

 

Rozdział 4 

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów 

 

§ 8. 

 

1. Rada jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu. 

2. Rada posiada wszelkie kompetencje niezastrzeżone dla innych organów Samorządu. 

 

§ 9. 

 

1. Radę tworzą przedstawiciele wybrani w wyborach spośród wszystkich doktorantów 

Uczelni tworzących Samorząd. 

2. Wybory do Rady ogłasza ustępująca Rada. 

3. Wybory przedstawicieli do Rady powinny zostać przeprowadzone do 31 października. 

4. Do przeprowadzenia wyborów Rada powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu 

Doktorantów, zwaną dalej Komisją Wyborczą. 

5. Komisja Wyborcza liczy co najmniej trzy osoby, ale nie więcej niż pięć. W miarę 

możliwości w Komisji Wyborczej powinny być reprezentowane wszystkie dyscypliny 

studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni. 

6. W skład Rady wchodzi po dwóch przedstawicieli reprezentujących dyscypliny studiów 

doktoranckich z każdego Wydziału, przy czym w miarę możliwości reprezentujących 

poszczególne dyscypliny lub lata studiów doktoranckich. 

7. Głosowanie na kandydatów jest tajne, kandydaci zostają wybrani zwykłą większością 

głosów. 

8. W przypadku niewyłonienia w pierwszym głosowaniu przedstawicieli do Rady, 

przeprowadza się ponowne głosowanie. 

9. Kandydatów na przedstawicieli do Rady może zgłosić każdy doktorant. 

10. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

 

§ 10. 

 

1. Każdy z członków Rady może zrezygnować z pełnienia danej funkcji. 

2. Wniosek o odwołanie Rady lub poszczególnych jej członków może złożyć: 

1) Przewodniczący Samorządu, 

2) co najmniej 2/3 członków Rady, 

3) co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Samorządu. 

3. Decyzję o odwołaniu Rady lub poszczególnych jej członków podejmuje Rada  

w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby członków Rady. 

4. Jeżeli w trakcie kadencji Rady ustanie członkostwo w Samorządzie jednego z jej 

członków, w wyniku wykluczenia lub rezygnacji, przeprowadza się wybory uzupełniające 

na wakujące stanowisko w trybie określonym w §9 niniejszego Regulaminu. 



 

5. W przypadku ustania członkostwa, o którym mowa w ust. 4, w okresie krótszym niż 4 

miesiące do upływu kadencji, nie przeprowadza się wyborów uzupełniających. Do końca 

kadencji Rada Doktorantów działa w zmniejszonym składzie.  

 

§ 11. 

 

1. Rada obraduje na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia są jawne. 

3. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż cztery razy do roku, według porządku 

ustalonego przez Radę 

 

§ 12. 

 

1. Posiedzenia Rady zwołuje Zarząd: 

1) z inicjatywy własnej, 

2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady lub co 

najmniej 20% ogólnej liczby członków Samorządu, określający przedmiot obrad. 

2. Przewodniczący Samorządu może zwołać posiedzenie Rady z własnej inicjatywy. 

3. Zarząd zwołuje pierwsze posiedzenie Rady z własnej inicjatywy nie później niż w ciągu 

30 dni od daty wyborów. 

4. Porządek obrad pierwszego posiedzenia Rady powinien obejmować wybór 

Przewodniczącego Samorządu oraz Zarządu. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 Zarząd jest zobowiązany zwołać 

posiedzenie Rady w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

6. Zarząd zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Rady o terminie, miejscu i 

proponowanym porządku obrad nie później niż na 7 dni przed datą posiedzenia.  

 

§ 13. 

 

1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Samorządu. 

2. Posiedzenie Rady protokołuje Sekretarz wyznaczony przez Przewodniczącego 

Samorządu. 

3. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Rady. 

4. Rada powołuje komisje doraźne, a w razie potrzeby komisję skrutacyjną, w celu 

przeprowadzenia głosowań lub wyborów. 

 

§ 14. 

 

1. Rada podejmuje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwały. Uchwały Rady zapadają 

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

ogólnej liczby członków Rady. 

2. Uchwały Rady są wiążące dla wszystkich organów Samorządu, chyba że z treści uchwały 

wynika inaczej. 

3. W posiedzeniach Rady mogą brać udział inni członkowie Samorządu lub osoby 

zaproszone przez Przewodniczącego Samorządu – z głosem doradczym. 

 

§ 15. 

 

Zadaniem Rady jest: 



 

1) reprezentowanie doktorantów, 

2) występowanie do właściwych organów Uczelni w sprawach dotyczących sytuacji 

materialnej oraz rozwoju naukowego doktorantów,  

3) czynny udział w przygotowaniu i podejmowaniu decyzji przez organy Uczelni,  

w sprawach doktorantów w zakresie i formie określonej przez Rektora i Senat, 

4) inicjowanie i wspieranie kulturalnej, sportowej i naukowej działalności doktorantów, 

5) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów. 

 

 

 

 

 

§ 16. 

 

Do kompetencji Rady Doktorantów należy: 

1) określenie kierunków działania Samorządu, 

2) kierowanie działalnością Samorządu, 

3) współpraca z organami Uczelni, 

4) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Samorządu oraz  członków Zarządu, 

5) przeprowadzanie wyborów członków Komisji Rewizyjnej, 

6) przeprowadzanie wyborów i odwoływanie członków komisji doradczych, 

7) uchwalanie regulaminu Samorządu i zmian do regulaminu, 

8) zatwierdzanie regulaminów organów i komisji doradczych Samorządu, 

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Samorządu, 

10) przeprowadzanie wyborów przedstawicieli Samorządu do Senatu Uczelni, komisji 

senackich, komisji dyscyplinarnych dla doktorantów, 

11) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej na zasadach 

określonych w art. 206 Ustawy dla poparcia żądań Samorządu, gdy są one 

przedmiotem sporu zbiorowego i dotyczą istotnych spraw lub interesów doktorantów, 

12) współuczestniczenie w tworzeniu regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu 

pomocy materialnej, regulaminu nagród i innych normujących działalność 

doktorantów, 

13) opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie: 

a) przyjęcia lub zmiany treści regulaminu studiów doktoranckich, 

b) warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, 

c) określenia planów i programów studiów doktoranckich, 

d) przyjęcia lub zmiany regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz 

regulaminu przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji 

podmiotowej na zadania projakościowe, 

14) powoływanie Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów, 

15) nadzór nad działalnością Zarządu, 

16) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

17) powoływanie członków Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego, 

18) składanie wniosków do Rektora o przekazanie sprawy doktoranta do rozpatrzenia 

przez Sąd Koleżeński. 

 

§ 17. 

 

Do obowiązków Rady należy: 

1) obrona praw i interesów Samorządu oraz ich godne reprezentowanie, 



 

2) przestrzeganie postanowień Regulaminu,  

3) sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Samorządu, 

4) bieżące informowanie wszystkich doktorantów o prowadzonej działalności. 

 

§ 18. 

 

Rada może współpracować z innymi krajowymi lub międzynarodowymi organizacjami 

związanymi z działalnością doktorantów. 

 

§ 19. 

 

1. Finanse Rady: 

1) są jawne, 

2) mogą być przeznaczone wyłącznie na regulaminową działalność. 

2. Rada może uzyskiwać środki finansowe: 

1) z budżetu Uczelni, 

2) z darowizn od osób fizycznych i prawnych. 

3. Członkowie organów Samorządu swoje funkcje sprawują nieodpłatnie.  

 

 

Rozdział 5 

Przewodniczący Samorządu Doktorantów 

 

§ 20. 

 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu należy: 

1) kierowanie i nadzór nad pracami Rady i Zarządu, 

2) reprezentowanie społeczności doktorantów wobec władz Uczelni i innych podmiotów 

społeczności akademickiej, a także wobec władz samorządowych państwowych oraz 

organów administracji, 

3) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego 

Regulaminu i innych przepisów prawnych, 

4) przedstawianie władzom Uczelni sprawozdania z podziału środków finansowych 

i rozliczanie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim, 

5) składanie Rektorowi sprawozdań z działalności Rady Doktorantów, 

6) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich 

działalności. 

2. Przewodniczący Samorządu działa zgodnie z uchwałami Rady 

3. Za swoją pracę odpowiada przed Radą oraz podlega kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 21. 

 

1. Przewodniczącego Samorządu wybiera Rada spośród swego grona. 

2. Kandydatów na Przewodniczącego Samorządu mogą zgłaszać członkowie Rady obecni na 

posiedzeniu. Wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie. 

3. Wybory Przewodniczącego odbywają się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. 

4. W przypadku niewyłonienia w pierwszym głosowaniu Przewodniczącego, przeprowadza 

się ponowne głosowanie. 



 

5. W przypadku niedokonania wyboru w drugiej turze procedurę wyborczą powtarza 

się od początku. 

 

§ 22. 

 

Rada może odwołać Przewodniczącego Samorządu w głosowaniu tajnym, większością 2/3 

głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. 

 

§ 23. 

 

W razie ustania kadencji Rady Przewodniczący Samorządu pełni swoją funkcję do czasu 

powołania nowego przewodniczącego.  

 

 

 

 

 

§ 24. 

 

1. Jeżeli w trakcie kadencji Przewodniczącego Samorządu ustanie jego członkostwo 

w Samorządzie, zostanie on odwołany lub złoży rezygnację, Rada niezwłocznie powołuje 

nowego Przewodniczącego Samorządu.. 

2. W przypadku ustania członkostwa, o którym mowa w ust. 1, w okresie krótszym niż 4 

miesiące do upływu kadencji nie przeprowadza się wyborów uzupełniających. Funkcję 

przewodniczącego pełni wiceprzewodniczący. 

 

§ 25. 

 

1. Wiceprzewodniczącego Samorządu wybiera Rada spośród kandydatów zaproponowanych 

przez Przewodniczącego Samorządu. 

2. Wybory Wiceprzewodniczącego Samorządu odbywają się w trybie określonym w § 22 

niniejszego Regulaminu.  

 

§ 26. 

 

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Samorządu nie mogą być wybierani do pełnienia 

tej samej funkcji na więcej niż trzy następujące po sobie kadencje.  

 

 

Rozdział 6 

Zarząd Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów 

 

§ 27. 

 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu. 

2. Zarząd kieruje działalnością Samorządu zgodnie z uchwałami Rady. 

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Radą oraz podlega kontroli Komisji Rewizyjnej. 

4. W skład Zarządu wchodzą z urzędu: 

1) Przewodniczący Samorządu, 

2) Wiceprzewodniczący Samorządu, 



 

3) Sekretarz Rady, 

4) Przewodniczący każdej Wydziałowej Rady. 

5. Pracą Zarządu kieruje Przewodniczący Samorządu. 

 

§ 28. 

 

1. Rada odwołuje Zarząd. 

2. Wniosek o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków może złożyć: 

1) grupa licząca co najmniej połowę ogólnej liczby członków Rady, 

2) Komisja Rewizyjna, 

3) Przewodniczący Samorządu. 

2. Decyzję o odwołaniu Zarządu lub poszczególnych jego członków podejmuje Rada  

w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby członków. 

3. Odwołanie Zarządu powoduje zakończenie bieżącej kadencji Zarządu. 

4. Po odwołaniu jednego lub kilku członków Zarządu Rada przystępuje niezwłocznie do 

wyboru nowych członków na wakujące stanowisko lub stanowiska na okres do końca 

bieżącej kadencji w trybie określonym w § 28 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 29. 

 

1. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu ustanie członkostwo w Samorządzie jednego z jego 

członków lub jeden z członków Zarządu złoży rezygnację, na kolejnym posiedzeniu Rady 

przeprowadza się wybory uzupełniające na wakujące stanowisko w trybie określonym w § 

28 niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku ustania członkostwa, o którym mowa w ust. 1, w okresie krótszym niż 4 

miesiące do upływu kadencji nie przeprowadza się wyborów uzupełniających. Do końca 

kadencji Zarząd działa w zmniejszonym składzie. 

 

§ 30. 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, nie licząc 

przewidzianych w Uczelni okresów przerw wakacyjnych. 

2. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę. 

 

§ 31. 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) realizacja uchwał Rady, 

2) organizacja pracy Samorządu, 

3) reprezentowanie doktorantów wobec władz Uczelni, administracji i innych 

podmiotów, 

4) zwoływanie posiedzeń Rady, 

5) współdecydowanie z organami Uczelni w sprawie podziału funduszu pomocy 

materialnej dla doktorantów, 

6) współdecydowanie w podziale środków finansowych otrzymanych z budżetu Uczelni 

na cele działalności doktorantów, 

7) zarządzanie środkami materialnymi i finansowymi Uczelni przekazanymi przez 

Rektora do dyspozycji Samorządu, 

8) organizowanie współpracy ze środowiskami doktorantów innych uczelni, 



 

9) zatwierdzanie sprawozdania Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

 

 

§ 32. 

 

1. Co najmniej raz w roku Zarząd zwołuje posiedzenie Rady, na którym przedstawia 

sprawozdanie ze swojej działalności. 

2. Sprawozdanie Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę. Odrzucenie sprawozdania jest 

równoznaczne z odwołaniem Zarządu.  

 

 

Rozdział 7 

Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów 

 

§ 33. 
 

1. Wydziałowa Rada Doktorantów, zwana dalej Wydziałową Radą reprezentuje 

doktorantów danego wydziału. 

2. Wydziałową Radę tworzą przedstawiciele wytypowani w wyborach, spośród wszystkich 

doktorantów danego wydziału. 

 

§ 34. 
 

1. Wybory do Wydziałowej Rady ogłasza ustępująca Wydziałowa Rada, w przypadku jej 

braku wybory ogłasza Uczelniana Rada. 

2. Wybory przedstawicieli do Wydziałowej Rady powinny zostać przeprowadzone 

do 31 października. 

3. Do przeprowadzenia wyborów Wydziałowej Rady powołuje się Wydziałową Komisję 

Wyborczą Samorządu Doktorantów, która  liczy co najmniej trzy osoby, ale nie więcej 

niż pięć. 

4. W skład Wydziałowej Rady wchodzi do trzech przedstawicieli wybieranych  

z poszczególnych lat studiów. 

5. Wybór przedstawicieli następuje zwykłą większością głosów, spośród kandydatów 

zgłoszonych na liście wyborczej. 

6. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

7. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie uda się wyłonić składu Wydziałowej Rady, 

przeprowadza się ponowne głosowanie. 

8. Wydziałowa Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego. 

 

 

Rozdział 8 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 35. 

 

1. Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem kontrolnym Samorządu Doktorantów. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. 

3. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć ze sprawowaniem innych funkcji 

w Samorządzie. 



 

4. W razie upływu kadencji Rady Komisja Rewizyjna pełni swoją funkcję do czasu 

powołania nowej Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 36. 

 

1. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje i koordynuje działalność Komisji,  

a w szczególności: 

1) ustala roczny harmonogram pracy, 

2) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Komisji, 

3) składa Radzie roczne sprawozdanie z działalności Komisji. 

 

§ 37. 

 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1) sprawowanie kontroli: 

a) nad działalnością poszczególnych organów Samorządu, 

b) wykonania uchwał Rady, 

c) wykonywania budżetu Samorządu Doktorantów, 

d) nad uchwałami i decyzjami wydawanymi przez Radę, 

2) występowanie do Rady i Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli,  

3) występowanie z wnioskiem zwołania posiedzenia Rady lub Zarządu, 

4) składanie wniosków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,  

5) składanie wniosków o odwołanie Rady lub poszczególnych jej członków. 

2. Komisja Rewizyjna rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy poszczególnymi organami 

Samorządu Doktorantów i dokonuje wykładni postanowień Regulaminu Samorządu 

Doktorantów. 

3. Komisja Rewizyjna przedkłada w razie konieczności wniosek o udzielenie absolutorium 

dla Rady oraz o uchylenie niezgodnych z prawem uchwał i decyzji organów Samorządu 

Doktorantów. 

 

§ 38. 

 

1. Wybory członków Komisji Rewizyjnej na nową kadencję powinny odbyć 

się na pierwszym posiedzeniu Rady. 

2. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada spośród zgłoszonych kandydatów będących 

członkami Samorządu.  

3. Bierne prawo wyborcze Komisji Rewizyjnej przysługuje wszystkim członkom 

Samorządu. 

4. Kandydaci powinni cieszyć się nieposzlakowaną opinią. 

5. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim członkom obecnym na posiedzeniu 

Rady. 

6. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

7. Rada wybiera członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. 

 

§ 39. 

 



 

1. Jeżeli w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej ustanie członkostwo w Samorządzie 

jednego z jej członków lub jeden z członków Komisji Rewizyjnej złoży rezygnację, 

na kolejnym posiedzeniu Rady przeprowadza się wybory uzupełniające na wakujące 

stanowisko. 

2. W przypadku ustania członkostwa, o którym mowa w ust. 1, w okresie krótszym niż 4 

miesiące do upływu kadencji, nie przeprowadza się wyborów uzupełniających. Do końca 

kadencji Komisja Rewizyjna działa w zmniejszonym składzie. 

 

§ 40. 

 

1. Wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków może złożyć 

co najmniej połowa ogólnej liczby członków Rady. 

2. Decyzje o odwołaniu Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków Rada 

podejmuje w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby członków Rady. 

 

 

§ 41. 

 

Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 

głosów, w obecności wszystkich członków. 

 

§ 42. 

 

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać: 

1) od członków Samorządu złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących 

kontrolowanych spraw, 

2) od innych organów Samorządu informacji o bieżących pracach, 

3) od Przewodniczącego Samorządu okazania dokumentów dotyczących działalności 

Samorządu. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć jako obserwatorzy 

w posiedzeniach innych organów Samorządu. 

 

§ 43. 

 

1. Co najmniej raz w roku akademickim Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie 

sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności organów Samorządu. 

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej podlega zatwierdzeniu przez Radę. Odrzucenie 

sprawozdania jest równoznaczne z odwołaniem Komisji Rewizyjnej. 

 

 

Rozdział 9 

Sąd Koleżeński 

 

§ 44. 

 

Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

doktoranta ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją Dyscyplinarną 

albo przed Sądem Koleżeńskim Samorządu Doktorantów. 

 



 

§ 45. 

 

1. Sąd Koleżeński Samorządu Doktorantów posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec 

doktorantów Uczelni, wynikające z Ustawy oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Sąd Koleżeński czuwa nad przestrzeganiem przez doktorantów obowiązujących  

w Uczelni przepisów, zarządzeń Rektora, a w szczególności Regulaminu Studiów 

Doktoranckich, ślubowania uczestnika studiów doktoranckich. 

 

§ 46. 

 

1. W Uczelni działa: 

1) Sąd Koleżeński Samorządu Doktorantów, orzekający w pierwszej instancji, zwany 

dalej Sądem Koleżeńskim, w składzie trzech osób, 

2) Odwoławczy Sąd Koleżeński Samorządu Doktorantów, orzekający w drugiej 

instancji,  zwany dalej Odwoławczym Sądem Koleżeńskim, w składzie pięciu osób. 

2. Członek Sądu Koleżeńskiego, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji, nie może 

być członkiem składu orzekającego w tej samej sprawie w drugiej instancji. 

 

§ 47. 

 

Sądy Koleżeńskie są niezawisłe w zakresie orzekania. 

 

§ 48. 

 

1. Sąd Koleżeński jest organem sądowniczym Samorządu wybieranym przez Radę spośród 

członków Samorządu, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

2. Członkiem Sądu Koleżeńskiego może zostać członek Samorządu cieszący się zaufaniem 

i autorytetem wśród doktorantów, wyróżniający się wynikami w nauce, wzorową postawą 

moralną, niekarany. 

3. Członkowie Sądów Koleżeńskich powoływani są na okres kadencji władz Samorządu.  

4. Członkostwa w Sądzie Koleżeńskim nie można łączyć ze sprawowaniem innych funkcji w 

Samorządzie. 

 

§ 49. 

 

Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed Sądami Koleżeńskimi określa uchwalony 

przez Radę regulamin.  

 

 

Rozdział 10 

Komisje Doradcze 

 

§ 50. 

 

1. Komisje doradcze Samorządu są powoływane w celu usprawnienia działania Samorządu 

i działają w ramach uprawnień przekazanych im przez Radę. 

2. Komisje doradcze stanowią organ opiniodawczy w sprawach podejmowanych przez Radę 

i Zarząd, w szczególności w sprawach socjalnych, naukowych, dotyczących współpracy 

ze środowiskiem akademickim. 

3. Komisje doradcze powołuje i odwołuje Rada. 



 

 

§ 51. 

 

Komisje doradcze pracują, opierając się na uchwalonych przez siebie regulaminach 

zatwierdzonych przez Radę. 

 

§ 52. 

 

1. W skład komisji doradczych wchodzą członkowie Samorządu w liczbie od trzech 

do sześciu osób, w tym jeden członek Zarządu. 

2. Członków komisji powołuje Rada. 

3. Przewodniczącym komisji doradczej jest z urzędu członek Zarządu wchodzący 

w jej skład. 

4. Do podstawowych obowiązków przewodniczącego komisji doradczej należy: 

1) kierowanie pracami komisji doradczej, 

2) w szczególnych przypadkach podejmowanie decyzji w porozumieniu 

z Przewodniczącym Samorządu w sprawach będących w zakresie kompetencji 

komisji. 

  

§ 53. 

 

Komisjami doradczymi mogą być: 

1) Komisja do Spraw Socjalnych, 

2) Komisja do Spraw Naukowych, 

3) Komisja do Spraw Rozwoju i Współpracy Międzyuczelnianej. 

 

 

 

§ 54.  

 

1. Posiedzenie komisji doradczych zwołuje przewodniczący komisji:  

1) z inicjatywy własnej, 

2) na wniosek Przewodniczącego Samorządu, 

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, zwoływane jest z częstotliwością określoną 

w regulaminie danej komisji doradczej.  

 

 

Rozdział 11 

Przedstawiciele doktorantów w Senacie Politechniki Rzeszowskiej 
 

§ 55. 

 

1. Doktoranci – członkowie Senatu Politechniki Rzeszowskiej – reprezentują społeczność 

doktorantów w Senacie i biorą aktywny udział w jego pracach. 

2. Liczbę przedstawicieli doktorantów i zasady ich wyboru do Senatu określa Statut.  

 

§ 56. 

 



 

W zakresie pełnienia swego mandatu przedstawiciele doktorantów w Senacie Politechniki 

Rzeszowskiej działa zgodnie z uchwałami Rady. 

 

 

Rozdział 12 

Przedstawiciele doktorantów w Radzie Wydziału 
 

§ 57.  
 

1. Przedstawiciele doktorantów w Radzie Wydziału reprezentują społeczność doktorantów 

danego Wydziału Uczelni i biorą aktywny udział w jego pracach. 

2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału określają odrębne przepisy. 
 

§ 58. 
 

Przedstawicieli Doktorantów do Rady Wydziału wybiera Rada spośród swego grona. 

 

 

Rozdział 13 

Postanowienia końcowe 
 

§ 59.  
 

Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Rada większością 2/3 głosów, w obecności co 

najmniej 2/3 ogólnej liczby członków. 
 

§ 60. 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Politechniki Rzeszowskiej jego 

zgodności z Ustawą i Statutem Politechniki Rzeszowskiej. 



 

REGULAMIN 

SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO DOKTORANTÓW 

w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

 

Na podstawie art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, ze zm.) oraz Regulaminu Samorządu Doktorantów …. 

Samorząd Doktorantów ustala organizację i szczegółowy tryb postępowania przed Sądem 

Koleżeńskim Doktorantów. 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Wybrany przez Radę skład osobowy Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu 

Koleżeńskiego, wyłania ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

 

2. Do zadań przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego i przewodniczącego Odwoławczego 

Sądu Koleżeńskiego należy wyznaczanie: 

1) składów orzekających i ich protokolantów, 

2) terminów rozpraw. 

 

Właściwości działania Sądów Koleżeńskich 

 

§ 2. 

 

1. Sądy Koleżeńskie rozpatrują sprawy dotyczące doktorantów Politechniki Rzeszowskiej:  

1) skierowane przez Rektora z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady w trybie 

określonym w art. 214 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2) skierowane przez Rektora na wniosek rzecznika dyscyplinarnego,  

3) odwoławcze doktoranta ukaranego przez Rektora karą upomnienia, wniesione przez 

doktoranta lub Radę.  

 

2. Za ten sam czyn doktorant nie może być ukarany jednocześnie przez Sąd Koleżeński 

i Komisję Dyscyplinarną. 

3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest jawne. 

 

§ 3. 

 

1. Sąd Koleżeński może wymierzyć kary: 

1) upomnienia, 

2) nagany, 

3) nagany z ostrzeżeniem. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Sąd Koleżeński może wymierzyć 

tylko karę upomnienia. 

 

3. W przypadku wymierzenia przez Sąd Koleżeński kar wymienionych w ust. 1 wykonanie 

prawomocnych orzeczeń zarządza Rektor. 

 

 



 

 

 

§ 4. 

 

Sąd Koleżeński jest zobowiązany do przekazywania Rektorowi na bieżąco informacji 

o podjętych decyzjach we wszystkich rozpatrywanych sprawach. 

 

Postępowanie przed Sądami Koleżeńskimi 

 

§ 6. 

 

1. Wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim następuje w przypadkach 

określonych w § 2 ust. 1. 

2. Po otrzymaniu wniosku przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wydaje postanowienie 

o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Odpis tego postanowienia otrzymuje 

obwiniony. 

3. Postępowanie wyjaśniające przeprowadza wyznaczony przez przewodniczącego członek 

Sądu Koleżeńskiego w terminie do 14 dni. 

4. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, niezależnie od wyników postępowania 

wyjaśniającego przeprowadzonego przez rzecznika dyscyplinarnego Uczelni, Sąd 

Koleżeński może zlecić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez członka 

Sądu Koleżeńskiego. 

5. Postępowanie wyjaśniające obejmuje: 

1) zebranie wszelkich dowodów niezbędnych do całkowitego wyjaśnienia sprawy, 

2) przesłuchanie świadków, 

3) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, 

4) inne czynności. 

 

§ 7. 

 

1. Po otrzymaniu wyników postępowania wyjaśniającego przewodniczący Sądu 

Koleżeńskiego powołuje trzyosobowy skład orzekający oraz wyznacza termin rozprawy, 

która powinna odbyć się w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku o ukaranie. 

2. Członek Sądu Koleżeńskiego prowadzący postępowanie wyjaśniające w danej sprawie nie 

może wchodzić w skład orzekający rozpatrujący tę sprawę. 

3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego doręcza obwinionemu, obrońcy, Dziekanowi oraz 

Kierownikowi Studiów Doktoranckich na piśmie zawiadomienie o terminie i miejscu 

rozprawy oraz wzywa na rozprawę świadków. 

4. Obwinionemu wręcza się wraz z wezwaniem: 

1) odpis wniosku dyscyplinarnego o ukaranie, 

2) listę członków składu orzekającego, 

3) pouczenie o uprawnieniach określonych w pkt. 7-10 oraz o skutkach niestawiennictwa 

się na rozprawę. 

5. Zawiadomienie powinno być doręczone najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem 

rozprawy. 

6. Przy doręczaniu pism i zawiadomień stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

 

§8 

 



 

1. Obwinionemu doktorantowi przysługuje prawo do obrony. 

2. Obrońcą może być doktorant lub nauczyciel akademicki Uczelni. 

3. Obwinionemu i obrońcy służy prawo do zapoznania się z aktami sprawy. 

4. Członek składu orzekającego ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność, która może 

wzbudzić wątpliwości co do jego bezstronności w danej sprawie. 

5. Wniosek o wyłączenie, o którym mowa w ust. 9, rozpatruje skład orzekający 

na posiedzeniu niejawnym przed rozprawą.  

6. Wniosek o wyłączenie członka składu orzekającego powinien być zgłoszony nie później 

niż przed rozpoczęciem rozprawy. 

7. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawę obwinionego, któremu wezwanie 

doręczono prawidłowo, nie stanowi przeszkody do rozpatrzenia sprawy. 

8. W przypadku uznania niestawiennictwa obwinionego na rozprawę za usprawiedliwione 

skład orzekający odracza rozprawę i wyznacza nowy termin jej przeprowadzenia. 

 

§ 9. 

 

1. Rozprawą kieruje przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. 

2. Rozprawa rozpoczyna się od sprawdzenia obecności stron, po czym przewodniczący 

odczytuje wniosek o ukaranie wraz z uzasadnieniem. Następnie zapytuje obwinionego czy 

przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz czy i jakie zamierza złożyć 

wyjaśnienia. 

3. Po złożeniu wyjaśnień przez obwinionego przewodniczący zarządza postępowanie 

dowodowe, przesłuchanie świadków i biegłych oraz przeprowadza inne dowody zebrane 

w postępowaniu wyjaśniającym. 

4. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący rozprawę 

i protokolant. 

5. Po wysłuchaniu głosów stron przewodniczący zamyka rozprawę i skład orzekający 

przystępuje niezwłocznie do narady nad orzeczeniem. 

6. Głosy członków składu orzekającego wstrzymujących się od głosowania liczą 

się na korzyść obwinionego. 

7. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

tajnym. Orzeczenia ogłaszane są bezpośrednio po naradzie. Po ogłoszeniu orzeczenia 

przewodniczący Sądu Koleżeńskiego podaje uzasadnienie orzeczenia i poucza 

obwinionego o trybie i terminie wniesienia odwołania. 

8. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się obwinionemu w terminie do 7 dni od jego 

ogłoszenia. 

 

§ 10. 

 

1. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia do Odwoławczego 

Sądu Koleżeńskiego Samorządu Doktorantów, z upływem tego terminu orzeczenie staje 

się prawomocne. 

3. Złożenie odwołania powoduje wstrzymanie wykonania orzeczenia. 

4. Cofnięcie odwołania przed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej powoduje 

uprawomocnienie się orzeczenia. 

 

§ 11. 

 



 

Prawomocne orzeczenie zaopatrzone w klauzulę wykonalności przekazuje się stronom 

postępowania, Rektorowi, Dziekanowi oraz Kierownikowi Studiów Doktoranckich. 

 

 

 

 

§ 12. 

 

1. Przewodniczący Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego, po stwierdzeniu spełnienia 

warunków formalnych, wyznacza termin rozprawy odwoławczej. 

2. Rozprawa odwoławcza powinna się odbyć w terminie 14 dni od dnia wpływu odwołania. 

3. Przewodniczący Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego wyznacza skład orzekający i 

zawiadamia o powyższym strony. 

4. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 13. 

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Doktorantów stanowi integralną część Regulaminu 

Samorządu Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej. 
 


